Notulen van de vergadering van
de Gemeenteraad
van donderdag 23 mei 2019
Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Burgemeester
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez,
Schepenen
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Rik Bouckaert, Fanny Decock, Annelies Vandenbussche, Geert
Veldeman, Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann
Dendauw Van Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem
Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle Vereecke, Els
Verhagen, Bernard Marchau, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
De vergadering begint om 19:32 uur
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Ann Messelier, schepen is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Feiten, context en argumentatie
Het is decretaal bepaald dat de jaarrekening ten laatste op 30 juni van het
volgende boekjaar moet vastgesteld zijn door de gemeenteraad.
De jaarrekening 2018 (inclusief inventaris van de bezittingen, vorderingen,
schulden en verplichtingen) zoals opgemaakt door de financieel directeur werd
tijdig bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
De jaarrekening 2018 bevat de volgende onderdelen:
-de beleidsnota
-de financiële nota
-de samenvatting van de algemene rekeningen
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-de toelichting bij de jaarrekening (deze moet een verduidelijking bieden van de
jaarrekening en moet niet worden vastgesteld)
Adviezen en visum
Er werd een positief advies gegeven voor het ontwerp van de jaarrekening 2018
(inclusief inventaris van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen)
door het managementteam van 19 maart 2019.
Tussenkomsten
Raadslid Veldeman stelt enkele inhoudelijke vragen.
Raadslid Bouckaert zegt dat rekeningen zijn wat ze zijn. We boeken over en
schrijven over. Hij zal niet veel commentaar geven op de jaarrekening. Als
oppositie heb je ook niet zoveel inspraak op de uitgaven. Zijn fractie zal zich
onthouden bij dit agendapunt.
Stemming
Met 20 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez, Bram Deloof, Annelies Vandenbussche,
Geert Veldeman, Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw
Van Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé,
Carla Meyhui, Els Verhagen, Bernard Marchau), 3 onthoudingen (Rik Bouckaert,
Fanny Decock, Isabelle Vereecke)
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
Feiten, context en argumentatie
De lokale protestantse geloofsgemeenschap 'Evangelische Kerk Kuurne' met als
gebiedsomschrijving Kuurne, Kortrijk, Menen en Zwevegem en met als
vestigingsplaats Kattestraat 27 te 8520 Kuurne, werd erkend bij ministerieel besluit
van 26 april 2013.
De verdeelsleutel voor de bijdragen in de kosten werd als volgt vastgelegd:
Kuurne: 26,44%, Kortrijk: 49,15%, Menen: 10,85% en Zwevegem: 13,56%.
De gemeente Kuurne heeft de rekening 2018 van de Evangelische Kerk Kuurne
ontvangen op 29 april 2019.
De jaarrekening van de Evangelische Kerk Kuurne werd door de betrokken
bestuursraad vastgesteld met volgend overschot:
exploitatieoverschot: 53,02 EUR
investeringsoverschot: 0 EUR
De Evangelische Kerk Kuurne is zelfbedruipend en vraagt geen exploitatietoelage
van de gemeenten.
Adviezen en visum
Positief advies van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische
Eredienst van 26 maart 2019.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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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
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad besliste definitief op 28 maart 2019 houdende de hernoeming
van een deel van de Morinenstraat, in het kader van de wijziging van een deel van
de verkaveling VK33 - Heirweg_Du Hamel-De Fougeroux van 24 augustus 1967,
gelegen in het eerste deel van de huidige Morinenstraat, op 6 februari 2018
vergund aan de volgende aanvragers:
- Roobrouck Philippe
- Roobrouck Hilde
- Roobrouck Kristien
Hierbij werd de volgende nieuwe straatnaam aan deze verkaveling toegekend:
Condruzenstraat.
Nu blijkt echter dat de huisnummers die in de beslissing goedgekeurd werden,
verkeerdelijk even nummers zijn (Condruzenstraat 2 – 12), waar bij het
binnenrijden van een straat aan de linkerkant van de straat normaal altijd oneven
nummers gebruikt worden. Voor alle duidelijkheid, bv. naar postbedeling toe, zal
het beter zijn als hier, zoals elders in de gemeente ook altijd het geval is, ook
oneven nummers gebruikt worden aan de linkerkant van de straat.
Daarom wordt het voorstel gedaan om de vergunde huisnummers 2 – 12 aan te
passen naar de nummers 1 – 11 en krijgt de eerste woning (rechterkant van de
straat) het nummer 2.
De nummering wordt uitgevoerd zoals aangeduid op het plan in bijlage.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
5. Reglement voor het gebruik van de openbare barbecue op het
Vlaspark - goedkeuring
Feiten, context en argumentatie
Op de site van het Vlaspark plaatsen de gemeentelijke diensten binnenkort een
openbare barbecue. Deze barbecue is vrij toegankelijk voor iedereen. Om het
gebruik ervan in veilige banen te leiden en om ervoor te zorgen dat er zo min
mogelijk hinder is voor de buurt en de netheid van het Vlaspark, is het aangewezen
dat de gebruikers van de barbecue enkele gebruiksregels in acht nemen.
Tussenkomsten
Na toelichting van het ontwerp-reglement door de burgemeester volgt er een
bespreking waarin verschillende raadsleden suggesties/aanvullingen doen.
Uiteindelijk gaan alle raadsleden ermee akkoord dat gestart wordt met het
reglement zoals het nu werd voorgesteld. Na eind september zal een grondige
evaluatie gebeuren waaruit aanpassingen aan het reglement kunnen worden
voorgesteld.
De preventietips die we meekregen zullen wel op een bord bij de openbare
barbecue worden geplaatst (Gebruik de barbecue niet bij extreme droogte - Om de
veiligheid te garanderen houdt er altijd iemand van minstens 16 jaar toezicht Respecteer de nachtrust).
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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ONDERWIJS
6. Schoolraad - aanduiden bijkomend lid van de gemeenteraad
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 21 september 2017 akte genomen van de
samenstelling van de schoolraad 2017-2021 zoals samengesteld in de
installatievergadering van de schoolraad van 29 mei 2017.
De werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement
goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 december 2004 en gewijzigd op 31 mei
2005.
Artikel 4 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat naast de schepen van
onderwijs of zijn afgevaardigde een bijkomend lid vanuit de gemeenteraad op elke
vergadering van de schoolraad met raadgevende stem zal uitgenodigd worden.
In de gemeenteraad van 21 februari 2013 werd de h. Germain Vandesompele
voorgedragen als vertegenwoordiger vanuit de gemeenteraad om in de functie van
‘bijkomend lid vanuit de gemeenteraad’ te zetelen in de schoolraad.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur is het noodzakelijk over te gaan tot een
nieuwe aanstelling.
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 23 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bijkomend lid
Mevr. Isabelle Vereecke bekomt 23 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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
Francis Watteeuw, schepen is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVW ov.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 3 mei 2019 om deel te
nemen aan de zitting van de algemene jaarvergadering van TMVW ov op vrijdag 21
juni 2019.
De aangetekende brief van TMVW ov van 3 mei 2019 met uitnodiging tot de
algemene jaarvergadering op vrijdag 21 juni 2019, vermeldt volgende agenda:
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;
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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.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
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
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 11 april 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de gewone algemene vergadering van Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op 18 juni 2019.
De aangetekende brief van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen van
11 april 2019 met uitnodiging tot de gewone algemene vergadering op 18 juni
2019, vermeldt volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018:
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2.
3.
4.
5.

1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2 Verslag van de commissaris
Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
Kwijting van bestuurders en commissaris
Kennisname evaluatieverslag 2013-2018
Vaststelling bedag presentievergoeding raad van bestuur

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
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
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Gaselwest.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 2 mei 2019 om deel te
nemen aan de zitting van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest op 17 juni 2019.
De aangetekende brief van Gaselwest van 2 mei 2019 met uitnodiging tot de
algemene vergadering tevens jaarvergadering op 17 juni 2019, vermeldt volgende
agenda:
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).
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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.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 6 mei 2019 om deel te
nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn op dinsdag 28 mei 2019.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad aangesteld, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen vertegenwoordigen tijdens de
legislatuur 2019 – 2024.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente
geldig te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn en namens de gemeente alle akten en bescheiden in
dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in
verband met verhindering te vermijden.
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Vertegenwoordiger
De heer Francis Watteeuw bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger
Mevr. Annelies Vandenbussche bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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.
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
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Feiten, context en argumentatie
De gemeente Kuurne is lid van EthiasCo cvba.
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Het gemeentebestuur ontving een brief van EthiasCo cvba van 29 april 2019 waarin
staat dat de gewone algemene jaarvergadering zal doorgaan op donderdag 13 juni
2019.
Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 dient
het mandaat hernieuwd te worden.
We verwijzen naar de statuten van EthiasCo cvba.
Het is aangewezen een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger vanuit de gemeente aan te stellen voor de duur van de
legislatuur 2019-2024.
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Vertegenwoordiger
De heer Chris Delneste bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger
De heer Marc Plets bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt .
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVW ov.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad aangesteld, waardoor het noodzakelijk was een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van TMVW ov aan te duiden om de
gemeente geldig te kunnen vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 februari 2019 de h. Jan Deprez, schepen
aangeduid :
 als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
TMVW ov
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 als lid van het adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov
De heer Jan Deprez, schepen, werd door de buitengewone algemene vergadering
van TMVW ov, in zitting van 22 maart 2019, benoemd als lid van het adviescomité
Secundaire Diensten.
Op 26 april 2019 ontvingen wij een schrijven van TMVW ov met de melding dat
artikel 46 van de statuten bepaalt dat de leden van de adviescomités geen
volmachtdrager kunnen zijn voor de algemene vergadering.
Het is aangewezen om aldus een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de gemeente Kuurne aan te duiden om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone vergaderingen van TMVW ov voor de legislatuur 2019-2024 om
problemen in verband met verhindering te vermijden.
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Plaatsvervangend vertegenwoordiger
De heer Marc Plets bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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
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.
De voorzitter van de raad gaat over tot schorsing van de zitting.
Na de schorsing van de zitting gaat de voorzitter terug over tot de dagorde.
13.

Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene en bijzondere algemene vergaderingen
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Gemeentelijke Holding NV - in vereffening.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad aangesteld, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van Gemeentelijke Holding NV aan te
duiden om de gemeente geldig te kunnen vertegenwoordigen tijdens de legislatuur
2019 – 2024.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente
geldig te vertegenwoordigen op de algemene en bijzondere algemene
vergaderingen van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening en namens de
gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in
verband met verhindering te vermijden.
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Vertegenwoordiger
De heer Jean-Paul Algoet bekomt 20 ja-stemmen.
Er zijn 2 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger
De heer Willem Vanwynsberghe bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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.
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14.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad legislatuur 2019-2024 vaststellen
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt.
Feiten, context en argumentatie
Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang
van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende
maatregelen opgenomen worden voor de werking van de raad en waarin minstens
bepalingen opgenomen worden over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het
presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke
kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van
gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het
dossier aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur
of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom
verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de
vergaderingen van de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor
gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen
en diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om
aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van
de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de
fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld
in artikel 279, worden ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen,
wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50,
vijfde lid.
Er werd een ontwerp van huishoudelijk reglement opgemaakt.
Tussenkomsten
In de toelichting wijst Chris Delneste o.a. op een voorstel tot wijziging in de
bezorgde ontwerptekst om rekening te houden met Binnenlands bestuur
Vlaanderen. Artikel 35 § 2 van het huishoudelijk reglement zou worden aangepast
als volgt:
“De voorzitter vd gemeenteraadscommissie ontvangt een dubbel presentiegeld het
maximale presentiegeld van 124,98 euro (niet geïndexeerd) voor de vergaderingen
vd gemeenteraadscommissie die hij voorzit”.
Vanuit de fractie Open VLD ontvingen we een aantal vragen. Raadslid Isabelle
Vereecke licht deze toe.
1.Artikel 35 §2 Huishoudelijk reglement :
PRESENTIEGELD, MATERIËLE ONDERSTEUNING EN TERUGBETALING VAN KOSTEN
Art. 35 § 2. Het presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad, dat
vastgelegd wordt volgens artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6
juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, bedraagt het maximale
bedrag en is geïndexeerd zoals bepaald in hetzelfde besluit van 6 juli 2018. Voor de
leden van de raadscommissies bedraagt het presentiegeld 75 EUR.
Oud GR-leden informeerden dat sinds 2001 het presentiegeld voor lokale
mandatarissen ongewijzigd is gebleven op 150 euro en dit bedrag nooit werd
geïndexeerd….dus het is een goeie zaak dat er hier een wijziging kwam.
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Doch als we het artikel verder lezen, geldt geen indexatie voor leden van de
raadscommissies en wordt het bedrag aldaar bepaald op 75 euro, zonder
vermelding van indexering ….Is dit een vergetelheid ?
2. Artikel 11 van het Huishoudelijk reglement :
Art. 11. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van
burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor
is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig. Op schriftelijke vragen van
raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Op het
einde van de openbare zitting kunnen de raadsleden gedurende maximaal één half
uur mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de
agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste
tijdens de volgende zitting geantwoord.
Hieruit blijkt niet duidelijk wie er mag antwoorden ?
Is dit enkel de Burgemeester en Schepenen of ook ieder gemeenteraadslid.
Want in dit laatste geval spreekt men dan van “interpellatie” !
Bovendien is het woord “interpelleren” of “interpellatie” nergens terug te vinden in
het Huishoudelijk Reglement.
Is dit de bedoeling ? of is dit een vergetelheid ?
Is het ook niet zo dat ingeval van interpellatie iedere voorzitter van elke fractie zijn
akkoord moet geven om over een punt te mogen interpelleren ?
Misschien moet artikel 11 duidelijker worden geformuleerd ?
3.Art. 27. Huishoudelijk reglement :
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en
wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. De raadsleden stemmen ‘ja’,
‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een
blancostembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de
voorzitter en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de
regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Wat als de jongste raadsleden niet aanwezig zijn in de gemeenteraad ?
Een betere formulering zou kunnen zijn : de twee jongste aanwezige raadsleden.
Chris Delneste antwoordt punt per punt:
1. Het presentiegeld voor leden van de raadscommissies is vastgelegd op 75 euro
en het is niet de bedoeling dit vast bedrag te indexeren. Dat was de vorige
legislatuur ook zo.
2. Als de vraagstelling gebeurt aan leden van het schepencollege tijdens de
raadszitting, dan zijn zij het die antwoorden; als er discussies gebeuren tussen
raadsleden is het de voorzitter van de gemeenteraad die de orde moet bewaren en
dit in goede banen moet leiden. Het is aan de voorzitter om aan mensen het woord
te geven en het is ook zijn taak om desgevallend mensen het woord te ontnemen.
De voorzitter is niet tegen een goede discussie maar wijst op zijn bevoegdheden en
taken volgens het Decreet Lokaal Bestuur tijdens de zittingen.
Het woord interpellatie staat niet vermeld in het huishoudelijk reglement maar de
voorzitter meent dat dit ook niet nodig is.
3. de stembureaus worden samengesteld ter zitting. Het is evident dat deze
samenstelling gebeurt met aanwezige raadsleden. Indien niet de 2 jongste
raadsleden aanwezig zijn, dan wordt dit opgelost ter zitting door de 2 jongste
raadsleden die er zijn. Het is niet nodig dit tekstueel aan te passen.
Raadslid Bouckaert is blij dat raadscommissies worden opgericht en hoopt dat ze
ook kunnen fungeren. Is het mogelijk de data tijdig kenbaar te maken? Kan er een
systematiek in zitten, zodat data in een agenda kunnen opgenomen worden? Kan
ook info over W13 gebracht worden in een raadscommissie?
Chris Delneste antwoordt dat het zeker de bedoeling is commissies tijdig bekend te
maken (zeker voor verslagen van intercommunales of financiële zaken) door data
vast te leggen. Voor speciale of dringende zaken is dit moeilijker.
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W13 zou inderdaad aan bod komen in de sociale commissie die o.a. daarvoor werd
opgericht.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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 commissie, technische commissie en sociale commissie
Fanny Decock, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt.
Feiten, context en argumentatie
Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad commissies
kan oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies
hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden,
advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt
gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering
wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en
belanghebbenden horen.
In het huishoudelijk reglement dat goedgekeurd werd in de zitting van heden,
wordt vastgelegd dat er 4 commissies worden opgericht, namelijk:
- commissie algemeen bestuur
- financiële commissie
- technische commissie
- sociale commissie
In het huishoudelijk reglement staat ook bepaald dat elke
gemeenteraadscommissie bestaat uit 10 leden volgens volgende verdeling:
Vier vertegenwoordigers vanuit de fractie CD&V
Twee vertegenwoordigers vanuit de fractie N-VA
Één vertegenwoordiger vanuit de fractie sp.a
Één vertegenwoordiger vanuit de fractie GROEN
Één vertegenwoordiger vanuit de fractie Open Vld Kuurne
Één vertegenwoordiger vanuit de fractie Nieuw Kuurne
Elke fractie wijst de mandaten toe met een voordracht gericht aan de voorzitter van
de gemeenteraad.
De fracties deden een voordracht van kandidaten.
Tussenkomsten
Na de samenstelling van de commissies meldt de voorzitter dat op 12/06/2019 de
eerste technische commissie plaatsvindt.
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Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Commissie Algemeen Bestuur
Commissieleden
De heer Robbe Bleuzé bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Chris Delneste bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Bert Deroo bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Jeroen Dujardin bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Bernard Marchau bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Carla Meyhui bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Annelies Vandenbussche bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Hilde Vanhauwaert bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Ann Vanooteghem bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Isabelle Vereecke bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Voorzitter Commissieleden
De heer Robbe Bleuzé bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Financiële Commissie
Commissieleden
De heer Jean-Paul Algoet bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Rik Bouckaert bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Chris Delneste bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Jeroen Dujardin bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Carla Meyhui bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Annelies Vandenbussche bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Hilde Vanhauwaert bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Willem Vanwynsberghe bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Geert Veldeman bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Els Verhagen (2019 – 2020 – 2021) bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Bernard Marchau (2022 – 2023 – 2024) bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Voorzitter Commissie
De heer Jean-Paul Algoet bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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Technische Commissie
Commissieleden
De heer Jean-Paul Algoet bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Robbe Bleuzé bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Rik Bouckaert bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Jeroen Dujardin bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Bernard Marchau bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Carla Meyhui bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Marc Plets bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Annelies Vandenbussche bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Ann Vanooteghem bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Willem Vanwynsberghe bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Voorzitter Commissieleden
De heer Bernard Marchau bekomt 19 ja-stemmen.
Er zijn 3 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Sociale Commissie
Commissieleden
Mevrouw Fanny Decock bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Bert Deroo bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Jeroen Dujardin bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Carla Meyhui bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Marc Plets bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Annelies Vandenbussche bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Hilde Vanhauwaert bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Willem Vanwynsberghe bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Geert Veldeman bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Mevrouw Els Verhagen (2019 – 2020 -2021) bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
De heer Bernard Marchau (2022 – 2023 – 2024) bekomt 21 ja-stemmen.
Er zijn 1 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Voorzitter Commissie
De heer Jeroen Dujardin bekomt 19 ja-stemmen.
Er zijn 3 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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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

18

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
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Artikel 5
Dit besluit wordt onderworpen aan het administratief toezicht.

De zitting wordt beëindigd om 22:38 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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