Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 4 juni 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 28/05/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Lijst klimaatacties Leiedal - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de lijst met
klimaatacties zoals opgesteld door Leiedal en van de lijst met klimaatacties zoals
aangevuld door de diensten.

3.

Omgevingsvergunning
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

Publieke ruimte
4.

Intrekken van vergunning voor de exploitatie van een taxidienst
(geschrapt)
Het college van burgemeester en schepenen trekt de machtiging onder de
voorwaarden van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen, van de besluiten, genomen ter uitvoering van dit decreet en van de
gemeentelijke reglementeringen m.b.t. de taxidiensten, een taxidienst te
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Kuurne op vraag van de
exploitant, in.

5.

Herstelling torenuurwerk Sint-Michielskerk - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan CLOCK-O-MATIC NV, KBO nr. 400622470,
Ambachtelijke Zone De Vunt 14 te 3220 Holsbeek, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.854,00 EUR + 389,34 EUR (21% btw medecontractant)
= 2.243,34 EUR.
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SAMENLEVEN
Burgerzaken
6.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 50 jaar (met kelder) wordt toegestaan met ingang van 8
mei 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
7.

Evenement '16de Freddy Maertens Cycling Tour' van Dewulf-Schietecat
Fietst vzw - toelaten doortocht en verlenen vergunningen
Het College geeft Dewulf-Schietecat Fietst vzw toelating om het parcours van het
evenement '16de Freddy Maertens Cycling Tour' op zondag 7 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 Dewulf-Schietecat Fietst vzw 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.

ONDERWIJS
8.

Gemeentelijk basisonderwijs - vaststellen facultatieve vakantiedagen
schooljaar 2019-2020
De facultatieve vakantiedagen in de Gemeentelijke Centrumschool, Wijzer en
PIEnTER worden voor het schooljaar 2019-2020, vastgesteld als volgt :
 Kermismaandag 7 oktober 2019
 dinsdag 2 juni 2020 (aansluitend op Pinkstermaandag 1 juni)
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