Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 28 mei 2019
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 21/05/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbons en vastleggingen worden bekrachtigd.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

Publieke ruimte
4.

Leveren en plaatsen van toegangscontrole in diverse gebouwen - Gunnen
van de opdracht
De opdracht ‘Leveren en plaatsen van toegangscontrole in diverse gebouwen’
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Ibusys, KBO nr. BE 0637.770.446,
Kazerneweg 27 te 9770 Kruishoutem, tegen de onderhandelde voorwaarden,
eenheidsprijzen en uurlonen.

5.

Plaatsen fundering containerberging en aanleggen verharding aan het
Jeugdcentrum Sint-Michiel - Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Plaatsen fundering containerberging en aanleggen verharding aan
het Jeugdcentrum Sint-Michiel’ wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Sidetra, KBO nr. BE
0836.883.336, Trakelweg 51 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 25.418,25 EUR + 5.337,83 EUR (21% btw
medecontractant) = 30.756,08 EUR.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
6.

Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken bij
uitzondering
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan Sport
Vrienden Kuurne om bij uitzondering de voorgelegde bieren tegen de vastgelegde
eenheidsprijzen aan te bieden.
Deze uitzondering is beperkt tot de duur van de activiteit “Quiz en eetfestijn”
op 18 en 19 mei 2019 in Hoeveschuur.

7.

Evenement 'sponsorfeest masterproef Pieter Frère' van JanSan vzw i.s.m.
RITCS en Pieter Frère - verlenen vergunningen
Het College geeft JanSan vzw i.s.m. RITCS en Pieter Frère toelating om het
evenement 'sponsorfeest masterproef Pieter Frère' op zaterdag 22 juni 2019 in
het JanSan skatepark te organiseren.

8.

Evenement 'Fietsrally t.v.v. goede doel' van Peugeot Classics Vandecasteele
- toelaten doortocht en verlenen vergunningen
Het College geeft Peugeot Classics Vandecasteele toelating om het parcours van
een fietsrally t.v.v. goede doel op zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019 in Kuurne te
laten lopen over de door de organisatie aangegeven straten. Alle deelnemers
dienen zich daarbij steeds aan de wegcode te houden.
Het College verleent Peugeot Classics Vandecasteele vergunning tot het plaatsen
van tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg volgens de voorwaarden
bepaald in artikel 205 tot en met 208 van de algemene gemeentelijke
politieverordening.

9.

Evenement 'Feest in 't Groen' van Natuurpunt De Vlasbek vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Natuurpunt De Vlasbek vzw toelating om het evenement 'Feest
in 't Groen' op zaterdag 8 september 2019 in de Groene Long te organiseren.

10.

Evenement '46ste Seizoenwijkfeesten' van Feestcomité Seizoenwijk verlenen vergunningen
Het College geeft Feestcomité Seizoenwijk toelating om het evenement '46ste
Seizoenwijkfeesten' op zondag 7 juli 2019 op de kleuterspeelplaats van
gemeenteschool Wijzer te organiseren.

11.

Evenement 'Vlastreffen Nocturne 2019' van Vlastreffen - verlenen
vergunningen
Het College geeft Vlastreffen toelating om het evenement 'Vlastreffen Nocturne'
op vrijdag 23 augustus 2019 op het Marktplein te organiseren.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
12.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. “p'LatseDoen” op
zaterdag 13 juli 2019
Op zaterdag 13 juli 2019 gaat “p'LatseDoen” door.
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Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
13.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Festival Friday op
vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 gaat Festival Friday door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

14.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. ARTMARKT en
ZOMERBRADERIE op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019
Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019 gaat ARTMARKT en ZOMERBRADERIE
door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

15.

Machtiging tot vernietiging van archief - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan het
formulier voor machtiging tot vernietiging van archief om op basis hiervan de
machtiging te vragen tot het vernietigen van de archiefstukken opgenomen in het
formulier.
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