Besluitenlijst van de Gemeenteraad
van donderdag 23 mei 2019
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 april 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
FINANCIEEL BEHEER
2. Vaststellen jaarrekening 2018
Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Provinciegouverneur en aan
de Vlaamse Overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur.
3.

Evangelische Kerk Kuurne - jaarrekening 2018 - advies
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies betreffende de jaarrekening 2018 van de
Evangelische Kerk Kuurne.
Artikel 2
Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur, de Evangelische Kerk Kuurne, het ARPEE, het gemeentebestuur
Zwevegem en de stadsbesturen van Kortrijk en Menen.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4. Straatnaamgeving - Definitieve beslissing - Verkaveling
Morinenstraat - Roobrouck - goedkeuren wijziging aan
huisnummering
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aangepaste huisnummering van
de te bebouwen loten, zoals weergegeven op het plan 'VK 33_2 Morinenstraat Roobrouck verkavelingsplan'. Dit nieuwe plan vervangt het plan dat goedgekeurd
werd in de gemeenteraad van 28 maart 2019. Het nieuwe plan maakt integraal deel
uit van dit besluit.
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Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
SAMENLEVEN
Vrije tijd
5. Reglement voor het gebruik van de openbare barbecue op het
Vlaspark - goedkeuring
Besluit
Artikel 1
Onderstaand 'Reglement voor het gebruik van de openbare barbecue op het
Vlaspark' wordt goedgekeurd:
Reglement voor het gebruik van de openbare barbecue op het Vlaspark
1. Barbecueën op het barbecuetoestel dat door de gemeente ter beschikking
wordt gesteld is toegestaan in de periode van 1 april tot 30 september.
2. De barbecue staat vrij tot ieders beschikking. Wanneer de barbecue vrij is,
kun je hem gebruiken. Je hoeft dus niet te reserveren.
3. Open vuur maken op het gras of op de grond is niet toegestaan.
4. Om de barbecue aan te maken mogen enkel houtskool en reukloze
aanmaakblokjes gebruikt worden. Gebruik geen vloeibare aanmaakstoffen,
petroleumblokjes of takken om de barbecue aan te maken.
5. Van zodra de barbecue aangestoken is, is permanent toezicht noodzakelijk tot
het vuur gedoofd is. Na het gebruik van de barbecue moeten de smeulende
asresten eerst geblust worden. Daarna dienen alle gedoofde asresten in de
daarvoor voorziene aston gegoten te worden. Gemeente Kuurne voorziet zand
als blusmateriaal.
6. Borstel de barbecuerooster af na gebruik. Neem je afval mee naar huis.
7. Het is verboden om tenten en luifels op te zetten.
8. Zorg voor een gsm om in geval van nood de hulpdiensten (112) te
verwittigen.
Artikel 2
Het 'Reglement voor het gebruik van de openbare barbecue op het Vlaspark' wordt naast de bekendmaking op de website van de gemeente - ook uitgehangen aan de
barbecue zelf.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
ONDERWIJS
6. Schoolraad - aanduiden bijkomend lid van de gemeenteraad
Besluit
Artikel 1
Mevr. Isabelle Vereecke wordt aangeduid als vertegenwoordiger vanuit de
gemeenteraad om in de functie van ‘bijkomend lid vanuit de gemeenteraad’ te
zetelen in de schoolraad.
Artikel 2
Er zal een afschrift worden bezorgd aan de voorzitter van de schoolraad.
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
7. TMVW ov - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene jaarvergadering van 21 juni 2019
Besluit
Artikel 1
2

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
algemene jaarvergadering van TMVW ov op 21 juni 2019 :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen;
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018;
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31
december 2018;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018
afgesloten per 31 december 2018;
6. Verslag van de commissaris (lid IBR);
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR);
8. Benoemingen en aanstellingen;
9. Benoeming commissaris (lid IBR);
10. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger (de heer Chris Delneste)
en/of zijn plaatsvervanger opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste
punten van de algemene jaarvergadering van TMVW ov op 21 juni 2019, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190621AVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
8.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuren
agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gewone algemene
vergadering van 18 juni 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
gewone algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen op 18 juni 2019:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018:
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2 Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018
5. Vaststelling bedag presentievergoeding raad van bestuur
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger (mevr. Carla Meyhui) en/of
zijn plaatsvervanger (de heer Jeroen Dujardin) opdragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op
de agenda geplaatste punten van de gewone algemene vergadering van Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op 18 juni 2019, waarvoor een beslissing
moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
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Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
9.

Gaselwest - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 17 juni
2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest op 17 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december
2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot
het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0— uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger (de heer Bert Deroo) en/of
zijn plaatsvervanger (de heer Francis Benoit) opdragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op
de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Gaselwest op 17 juni 2019, waarvoor een beslissing moet worden genomen,
goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Gaselwest, ter
attentie van het secretariaat Fluvius/Gaselwest, op het emailadres
Vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

10. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Francis Watteeuw, schepen, wonende Koning Albertstraat 20 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn.
Mevr. Annelies Vandenbussche, raadslid, wonende Leiestraat 93 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn.
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Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 - 2800
Mechelen.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
11. EthiasCo cvba - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Chris Delneste, voorzitter gemeenteraad, wonende Weidenstraat 51 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba.
De heer Marc Plets, wonende Molenput 14 te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen
aan de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan EthiasCo cvba.
12. TMVW ov - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Besluit
Artikel 1
Artikel 1 §2 van de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2019 houdende
het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
TMVW ov wordt vervangen door volgende paragraaf :
De heer Marc Plets, raadslid, wonende Molenput 14 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van TMVW ov.
Artikel 2
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Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest
en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend
op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
13. Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene en bijzondere algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Jean-Paul Algoet, raadslid, wonende Beemdenlaan 5 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan
de algemene en bijzondere algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding
NV - in vereffening.
De heer Willem Vanwynsberghe, raadslid, wonende Weidenstraat 55 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne
om deel te nemen aan de algemene en bijzondere algemene vergaderingen van
de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, Sint-Annadreef 68B
te 1020 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
14. Huishoudelijk reglement gemeenteraad legislatuur 2019-2024 vaststellen
Besluit
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024,
zoals in bijlage aan deze beslissing gehecht, wordt vastgesteld. Het nieuwe
huishoudelijk reglement vervangt het bestaande reglement.
Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
15. Gemeenteraadscommissies – aanduiden vertegenwoordigers en
aanduiden voorzitter voor commissie algemeen bestuur, financiële
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commissie, technische commissie en sociale commissie
Besluit
Artikel 1
De commissie algemeen bestuur wordt als volgt samengesteld:
Voor de fractie CD&V:
- De heer Robbe Bleuzé
- De heer Chris Delneste
- De heer Bert Deroo
- Mevrouw Hilde Vanhauwaert
Voor de fractie N-VA:
- De heer Jeroen Dujardin
- Mevrouw Carla Meyhui
Voor de fractie sp.a:
- Mevrouw Annelies Vandenbussche
Voor de fractie GROEN:
- De heer Bernard Marchau
Voor de fractie Open Vld Kuurne:
- Mevrouw Isabelle Vereecke
Voor de fractie Nieuwe Kuurne:
- Mevrouw Ann Vanooteghem
Als voorzitter
- De heer Robbe Bleuzé
Artikel 2
De financiële commissie wordt als volgt samengesteld:
Voor de fractie CD&V:
- De heer Jean-Paul Algoet
- De heer Chris Delneste
- Mevrouw Hilde Vanhauwaert
- De heer Willem Vanwynsberghe
Voor de fractie N-VA:
- De heer Jeroen Dujardin
- Mevrouw Carla Meyhui
Voor de fractie sp.a:
- Mevrouw Annelies Vandenbussche
Voor de fractie GROEN:
- Mevrouw Els Verhagen (2019-2020-2021)
- De heer Bernard Marchau (2022-2023-2024)
Voor de fractie Open Vld Kuurne:
- De heer Rik Bouckaert
Voor de fractie Nieuwe Kuurne:
- De heer Geert Veldeman
Als voorzitter
- De heer Jean-Paul Algoet
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Artikel 3
De technische commissie wordt als volgt samengesteld:
Voor de fractie CD&V:
- De heer Jean-Paul Algoet
- De heer Robbe Bleuzé
- De heer Marc Plets
- De heer Willem Vanwynsberghe
Voor de fractie N-VA:
- De heer Jeroen Dujardin
- Mevrouw Carla Meyhui
Voor de fractie sp.a:
- Mevrouw Annelies Vandenbussche
Voor de fractie GROEN:
- De heer Bernard Marchau
Voor de fractie Open Vld Kuurne:
- De heer Rik Bouckaert
Voor de fractie Nieuwe Kuurne:
- Mevrouw Ann Vanooteghem
Als voorzitter
- De heer Bernard Marchau
Artikel 4
De sociale commissie wordt als volgt samengesteld:
Voor de fractie CD&V:
- De heer Bert Deroo
- De heer Marc Plets
- Mevrouw Hilde Vanhauwaert
- De heer Willem Vanwynsberghe
Voor de fractie N-VA:
- De heer Jeroen Dujardin
- Mevrouw Carla Meyhui
Voor de fractie sp.a:
- Mevrouw Annelies Vandenbussche
Voor de fractie GROEN:
- Mevrouw Els Verhagen (2019-2020-2021)
- De heer Bernard Marchau (2022-2023-2024)
Voor de fractie Open Vld Kuurne:
-Mevrouw Fanny Decock
Voor de fractie Nieuwe Kuurne:
- De heer Geert Veldeman
Als voorzitter
- De heer Jeroen Dujardin
Artikel 5
Dit besluit wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
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