Agenda voor de vergadering van
de Gemeenteraad van woensdag 26 juni 2019

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden uit op de vergadering van
de gemeenteraad van woensdag 26 juni 2019 aanstaande, om 19:30 uur in Raadzaal, met
volgende agenda

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad

OPENBAAR
A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Goedkeuring aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Gaselwest
met betrekking tot de inbreng ‘verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’ en
kennisneming bijhorend reglement

3.

Verkoop pastorie gelegen Sint-Elooisdreef 19 te Kortrijk - principieel akkoord

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4.

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - vaststellen
samenstelling "GECORO 2019-2024"

5.

Kosteloze grondafstand privaatweg gelegen Lt. Gen. Gérardstraat - goedkeuren akten

6.

Samenwerkingsovereenkomst Interlokale Vereniging Woonwijs - goedkeuren
vernieuwde overeenkomst

7.

Interlokale Vereniging Woonwijs - goedkeuren subsidiedossier voor de periode 20202025

8.

Addendum aan afsprakennota 2016-76 Kuurne: Projectregie "Vlaspark" in het kader
van de exclusieve dienstverlening - goedkeuring

SAMENLEVEN
Vrije tijd
9.

Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en Rode Kruis
Vlaanderen, afdeling Kuurne - goedkeuren verlenging en aanpassingen aan de
overeenkomst

10.

Samenwerkingsovereenkomst erfgoeddepot Trezoor - goedkeuring
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ONDERWIJS
11.

Gemeentelijk basisonderwijs - opheffen bestaand huishoudelijk reglement schoolraad
en goedkeuren nieuw huishoudelijk reglement schoolraad

12.

Gemeentelijk basisonderwijs - protocol 'criteria en volgorde bij vaste benoemingen
voor scholengemeenschap De Balk' - opheffen beslissing gemeenteraad 21 april 2016 goedkeuring nieuw protocol met ingang van 1 september 2019

13.

Gemeentelijk basisonderwijs - Protocol Aanvangsbegeleiding - goedkeuring

14.

Gemeentelijk basisonderwijs - opheffen bestaand arbeidsreglement en goedkeuren
nieuw arbeidsreglement

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
15.

Wonen Regio Kortrijk cvba - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen

16.

Kerkbestuur St-Michiel - toekenning woonstvergoeding bedienaar eredienst goedkeuring

17.

Politiezone VLAS — gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's en van vaste en
mobiele ANPR-camera's door de politiezone VLAS — principiële toestemming

18.

Bijzonder Nood- & Interventieplan (BNIP) P'Latse Doen - goedkeuring

19.

Organisatiebeheersingssysteem gemeente Kuurne - rapportering aan de Raad goedkeuring

20.

Bijdragen brandweerkosten voor de jaren 2006 tot en met 2010

21.

IMOG
- goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering
van 9 september 2019
- goedkeuren statutenwijziging
- goedkeuren verlenging voor een termijn van 18 jaar

B-punt
FINANCIEEL BEHEER
22.

Kerkfabriek Sint-Pieter - wijziging budget 2019 - aktename

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
23.
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Algemeen retributiereglement:
- kennisname vaststelling tarieven dranken bij uitzondering
- kennisname aanpassingen sporttarieven
- kennisname aanpassing Gebruik door particulieren van de openbare weg n.a.v.
werken
- kennisname vaststelling huurprijzen nieuwe feestmaterialen

BESLOTEN
A-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
24.

Toekenning titel van eregemeenteraadslid

25.

Toekenning titel van eregemeenteraadslid

26.

Toekenning titel van eregemeenteraadslid

Kuurne, 18 juni 2019
De adjunct-algemeen directeur,

Veronique Vanhoutte
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De voorzitter van de raad,

Chris Delneste

