Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 11 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 4/06/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Omgevingsvergunning 2019028525 - 2019/00053 - Verhaeghe - Delava
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

3.

Omgevingsvergunning 2019/00049 - 2019025964 - Calis - Vanden Daele
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarde.

4.

Omgevingsdossiers Ladevan - aanstellen raadsman
Het college beslist om een advocaat aan te stellen om de rechten van de
gemeente te laten gelden.

Publieke ruimte
5.

Raamcontract voor het wassen en reinigen van werkkledij en divers
wasgoed - Gunnen van de opdracht
De opdracht wordt gegund aan W.S.W. Waak Sociale Werkplaats vzw, KBO nr. BE
0457.351.040, Heirweg 125 te 8520 Kuurne, tegen de eenheidsprijzen vermeld in
de offerte van deze inschrijver.

6.

VK 188 - Kortrijksestraat - Hectaar NV - goedkeuren aangepaste
verkavelingsovereenkomst
De aangepaste verkavelingsovereenkomst voor de VK nr 188 - NV Hectaar wordt
goedgekeurd en vervangt de overeenkomst die werd goedgekeurd door het
college in zitting van 21 mei 2019.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
7.

Algemeen Retributiereglement – aanpassen prijzen tickets voor
voorstellingen cultuurprogrammatie
Het college verleent zijn goedkeuring aan de wijziging van de prijzen van het
standaardtarief voor losse tickets van de cultuurprogrammatie met ingang van 24
juni 2019.

8.

Wandel- en loopevenement '11.trail Kuurne' van 11.11.11 Kuurne verlenen vergunningen
Het college geeft 11.11.11 Kuurne toelating om het wandel- en loopevenement
'11.trail Kuurne' op zondag 1 december 2019 met start- en aankomst in Hoeve
Vande Walle te organiseren.

9.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Koolakker - Koolkappershoek - goedkeuring
Het college geeft straatcomité Koolakker - Koolkappershoek de toelating om
op zaterdag 15 juni 2019 vanaf 17u30 uur tot en met 24u00 uur het
wijkspeelplein en het weggedeelte van de Koolakker in te nemen voor de
organisatie van een straatfeest.
Op zaterdag 15 juni 2019 van 17u30 uur tot 24u00 uur is n.a.v. het straatfeest in
de Koolakker alle verkeer verboden. Uitzondering wordt gemaakt voor het
plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3
met passend onderbord en F45c.

10.

Organiseren van een concert n.a.v. Feest van de Vlaamse Gemeenschap
dienstjaar 2019 - toekennen opdracht aan p'LatseDoen vzw
Het gemeentebestuur geeft opdracht aan p'LatseDoen vzw om voor een bedrag
van € 3.000,00 één of meer Nederlandstalige artiesten te programmeren tijdens
het evenement. Het evenement moet op die manier de Vlaamse feestdag
muzikaal in de verf zetten.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
11.

Vaststellen agenda gemeenteraad 26 juni 2019
Het college stelt de agenda van de gemeenteraad van 26 juni 2019 vast.

Personeel
12.

Gemeentepersoneel - vacant verklaren halftijdse contractuele betrekking
redder, aktename kandidaatstellingen en wijziging jury
Eén contractuele halftijdse betrekking van redder, niveau C1-C3, wordt vacant
verklaard, te vervullen volgens alle voorwaarden bepaald in de beslissing van
College van Burgemeester en Schepenen van 12 maart 2019 houdende de
vacant verklaring van één voltijdse betrekking van redder.
Het college gaat over tot de vervanging van een jurylid.
Het college neemt akte van de toegelaten en niet-toegelaten kandidaten.
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13.

Gemeentepersoneel - aktename kandidaatstellingen examen technicus
zaalbeheer en feestelijkheden en wijziging jury
Het college neemt akte van de kandidaatstellingen voor het examen technicus
zaalbeheer en feestelijkheden en wijzigt de samenstelling van de jury.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
14.

Maandverslag (mei) preventiedienst - aktename
Het college neemt akte van het maandverslag van de preventiedienst.

15.

Besluit van de Algemeen Directeur - aktename
Het college neemt kennis van de voorgelegde Besluiten van de Algemeen
Directeur.
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