Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 25 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 18/06/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-06-25
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

3.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op de
huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 2018 - tweede semester 2018 - aanpassing
Het bijkomende kohier van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van
drukwerken met handelskarakter van 2018 - tweede semester - (Promenade de
Flandre) wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4.

Aktename melding ingedeelde inrichting : OMV_2019067021 OMV2019/00113 - Inrichtingsnummer 20190520-0076 - Tijdelijke
bronbemaling - Sint-Katriensteenweg 115 - Vermaut Delphine
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 29/05/2019, door Vermaut Delphine, Koning Boudewijnstraat 40, 8520
Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Katriensteenweg
115, 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie A nr 347E.
Het betreft een melding tot Tijdelijke bronbemaling.

5.

Goed te keuren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

6.

Te weigeren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden geweigerd.
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7.

Goed te keuren omgevingsvergunningen met voorwaarden
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd mits te voldoen aan
voorwaarden.

8.

Omgevingsvergunningsdossier 2018/167 Verschaeve "uitbreiden van een
bestaande tennishal na afbraak van een bestaand dak" - aanstellen
raadsman in functie van juridisch advies mbt het ingestelde bouwberoep
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een raadsman aan te
stellen om juridisch advies te geven.

9.

Goed te keuren omgevingsvergunningen met voorwaarden College
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt toegestaan mits te voldoen aan de
voorwaarden.

Publieke ruimte
10.

Intrekken van vergunning voor de exploitatie van een taxidienst (Geurmat
Yahya)
Het college van burgemeester en schepenen trekt de machtiging verleend om
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.

11.

Leveren, plaatsen en wegnemen tijdelijke kerstverlichting 2019-2020-2021
- Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
12.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Kuurnse inwoners worden van ambtswege afgevoerd uit de registers.

Vrije tijd
13.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Waubrechts - goedkeuring
Het college geeft straatcomité Waubrechts de toelating om op zondag 30 juni
2019 vanaf 9 uur tot en met 20 uur het weggedeelte van de Waubrechts in te
nemen voor de organisatie van een straatfeest.
Op zondag 30 juni 2019 van 9 uur tot 20 uur is n.a.v. het straatfeest in de
Waubrechts alle verkeer verboden. Uitzondering wordt gemaakt voor het
plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3
met passend onderbord en F45c.
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ONDERWIJS
14.

Gemeentelijk basisonderwijs - tijdelijke aanstellingen in een wervingsambt
in het gewoon basisonderwijs
(geschrapt)

15.

Gemeentelijk basisonderwijs - verlenen eervol ontslag wegens
oppensioenstelling aan leerkracht
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
16.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Vlastreffen Nocturne op
vrijdag 23 augustus 2019
Op vrijdag 23 augustus 2019 gaat ‘Vlastreffen Nocturne’ 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.

17.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. wielerwedstrijd voor
nieuwelingen BWB op zondag 8 september 2019
Op zondag 8 september 2019 gaat een wielerwedstrijd voor nieuwelingen BWB
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.

18.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de kioskconcerten op
het Marktplein in Kuurne tijdens het zomerverlof 2019
Tijdens het zomerverlof 2019 gaan de kioskconcerten op het Marktplein in Kuurne
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.

19.

Besluit van de Burgemeester houdende de machtiging bingospel bekrachtiging
Het besluit van de Burgemeester van 19 juni 2019 houdende machtiging
bingospel wordt bekrachtigd.

Personeel
20.

Gemeentepersoneel - benoeming in statutair verband hoofddeskundige in
de financiële dienst
Het College gaat over tot de benoeming in statutair verband van een
hoofddeskundige in de financiële dienst.

21.

Gelegenheidspersoneel - aanstellen vrijwillige chauffeurs kampvervoer
Het College gaat over tot de goedkeuring van de lijst van vrijwilligers aangesteld
als chauffeur voor het kampvervoer.
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22.

Gelegenheidspersoneel - aanstellen vrijwillige animatoren
speelpleinwerking
Het College gaat over tot de aanstelling van personen die prestaties mogen
verrichten als vrijwilliger bij de organisatie van de speelpleinwerking in de
zomervakantie 2019.

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
23.

Aktename van de adviezen van de milieuraad:
- Advies bomenkaart
- Advies opstellen bijenplan
Er wordt akte genomen van de volgende uitgebrachte adviezen van de
gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad Karmina):
- Advies m.b.t. het opstellen van een bijenplan waarbij de milieuraad adviseert
om een gemeentelijk bijenplan op te stellen, dat moet leiden tot een verbeterde
omgeving voor bijen, imkers en de biodiversiteit.
- Advies bomenplan waarbij de milieuraad adviseert
 Het bomenplan van Natuurpunt De Vlasbek te aanvaarden als
beleidsinstrument;
 Het aanbod aan straatbomen gevoelig te verhogen tijdens de komende
legislatuur;
 De kwaliteit van de straatbomen te verbeteren;
 Een duidelijke ambitie publiek kenbaar te maken, volgens het SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) principe.

ONDERWIJS
24.

Gemeentelijk basisonderwijs - aktename aanstellingen waarnemende
leerkracht in het kader van het tijdelijk project voor vervangingen van
korte afwezigheid in het basisonderwijs
Het College neemt akte van de aanstellingen van leerkrachten als waarnemende
leerkrachten om in de korte vervangingen te voorzien.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
25.

Kerkfabriek St-Katharina – notulen van de kerkraad van 13 mei 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek St-Katharina van 13 mei 2019
worden voor kennisneming aangenomen.

26.

Kerkfabriek St-Katharina – notulen van de kerkraad van 3 juni 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek St-Katharina van 3 juni 2019 worden
voor kennisneming aangenomen.

27.

Kerkfabriek Sint-Pieter – notulen van de kerkraad van 3 juni 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Pieter van 3 juni 2019 worden
voor kennisneming aangenomen.
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28.

Kerkfabriek St.-Michiel – notulen van de kerkraad van 12 juni 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek St.-Michiel van 12 juni 2019 worden
voor kennisneming aangenomen.

29.

Verslagen Intercommunales/adviesraden/VZW's - aktename
Het College neemt akte van de voorgelegde verslagen.

30.

Verslag vergadering CPBW 17/06/2019 (aktename)
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van het verslag van de
comitévergadering.
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