Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 9 juli 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 2/07/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
2.

Project SHM Eigen Gift Eigen Hulp 'Vlastuin' - principiële goedkeuring van
het voorontwerp van de buitenruimte
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het
voorontwerp van de buitenruimte zoals voorgesteld.

Ruimtelijke omgeving
3.

Aanvraag standplaats openbaar domein - Foodtruck Pascale Willemijns
Het College van Burgemeester en Schepenen kent een standplaats toe voor de
verkoop van levensmiddelen (hamburgers, braadworst, warme beenham en warm
beleg voor broodjes) aan de Industrielaan 1a in Kuurne, telkens op dinsdag en
donderdag (van 9u30 tot 15u), te starten vanaf donderdag 11 juli 2019.

4.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - Novy Holding, Noordlaan 6, 8520 Kuurne referentie provincie O/2019/395 - referentie omgevingsvergunning
OMV_2019051986 - referentie gemeente OMV/2019/00118
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van Novy
Holding, gevestigd te 8520 Kuurne, Noordlaan 6 voor aanpassing gevel
showroom, gelegen Noordlaan 6, 8520 Kuurne wordt volgend advies verleend :
gunstig mits te voldoen aan de voorwaarden.

5.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - Futurn - referentie provincie O/2019/409
- referentie omgevingsvergunning OMV_2019063476 - referentie gemeente
OMV/2019/00121 - inrichtingsnummer 20190121-0045
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van Futurn,
gevestigd te 8520 Kuurne, Dumolinlaan 1 bus 31 voor het exploiteren van
herconditionering bestaand logistiek gebouw B, hernieuwde aanvraag, gelegen
Noordlaan 5 (en deels Kortrijk), 8520 Kuurne wordt volgend advies verleend:
gunstig mits te voldoen aan de voorwaarden.
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6.

Aanbod voorkooprecht - Brugsesteenweg 161
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om af te zien van het
voorkooprecht.

7.

Aktename melding ingedeelde inrichting OMV_2019085670 OMV/2019/00133 - Sabbe Ian
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 1/07/2019, door Sabbe Ian.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Brugsesteenweg 413,
8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 162M2.
Het betreft een melding tot tijdelijke mobiele breekinstallatie: breken van
afbraakpuin.
Mits te voldoen aan de voorwaarden.

8.

Heropening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - café 't Molenhof - Sint-Michielsweg 1
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan voor de uitbating van café 't
Molenhof, Sint-Michielsweg 1 in 8520 Kuurne en gaat in op 9 juli 2019 (datum
CBS).

9.

Goed te keuren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

10.

Goed te keuren omgevingsvergunningen met voorwaarden
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd met voorwaarden.

11.

Te weigeren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden geweigerd.

12.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - THO-BE - referentie provincie O/2019/282
- referentie omgevingsvergunning OMV_2019050498 - referentie gemeente
OMV/2019/00101 - inrichtingsnummer 20190108-0014
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van THO-BE,
gevestigd te 8520 Kuurne, Noordlaan 7 voor het exploiteren van
Bestemmingswijziging +inrichten dakterras en autobergplaats, gelegen Noordlaan
7 (en deels Kortrijk), 8520 Kuurne wordt volgend advies verleend: gunstig mits te
voldoen aan de voorwaarden.

13.

Intercommuncale Leiedal - principiële goedkeuring subsidieaanvraag
projectoproep verweefcoach
Het College van Burgemeester en Schepenen van Kuurne neemt de principiële
beslissing om mee te stappen in de voorbereiding van de subsidieaanvraag in
functie van de projectoproep verweefcoach.
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14.

Aanstellen van een raadsman ikv beroep rechtbank van eerste aanleg
leegstandsdossier
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een raadsman aan te
stellen voor het behandelen van het beroep bij de rechtbank van 1ste aanleg
betreffende een dossier leegstandsheffing.

Publieke ruimte
15.

Leveren, plaatsen en indienststellen van een intelligent
plaatsdetectiesysteem voor voertuigen Beroep op Parko AGB Kortrijk, als opdrachtencentrale en voorwaarden van
de
opdracht - goedkeuring
De gemeente Kuurne sluit aan bij de opdracht van Parko AGB Kortrijk, die zal
optreden als opdrachtencentrale voor het leveren, plaatsen en indienststellen van
een intelligent plaatsdetectiesysteem voor voertuigen, in toepassing van artikel 2,
4° en 15 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het bestek PA 16/2016 voor parkeersensoren, met als gunningswijze open
offerteaanvraag, uitgeschreven door Parko AGB Kortrijk, wordt goedgekeurd.
Parko AGB Kortrijk heeft dit bestek voor eigen parkeersensoren uitgebreid met het
deel bestemd voor Kuurne.

16.

Marktconsultatie in het kader van de aanstelling van een financier voor
scholenbouw incl. projectmanagement en gerelateerde diensten Goedkeuring consultatienota
De consultatienota voor de opdracht “Marktconsultatie in het kader van de
aanstelling van een financier voor scholenbouw incl. projectmanagement en
gerelateerde diensten” wordt goedgekeurd.

17.

Rationaliseringsoefening gemeentelijk patrimonium - Vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt
24.793,39 EUR + 5.206,61 EUR (21% btw) = 30.000,00 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

SAMENLEVEN
18.

Studie zwembad - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan Farys
- TMVW om een studie te laten uitvoeren om de levensduur van het zwembad te
onderzoeken.

Vrije tijd
19.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité Hooilaan
- goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft straatcomité Hooilaan de
toelating om op 17 augustus 2019 vanaf 8.00u uur tot en met 24.00u uur het
weggedeelte van de Hooilaan tussen Seizoenweg en Vruchtendreef in te nemen
voor de organisatie van een straatfeest.
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Op 17 augustus 2019 van 8.00u uur tot 24.00u uur is n.a.v. het straatfeest in de
Hooilaan alle verkeer verboden. Uitzondering wordt gemaakt voor het plaatselijke
verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3 met passend
onderbord en F45c.
20.

Evenement 'Kuurne Balkt (zangfeest)' van Orde van de Ezel vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Orde van de Ezel vzw toelating om het evenement 'Kuurne
Balkt (zangfeest)' op woensdag 14 augustus 2019 op het grasplein naast de SintPieterskerk te organiseren.

21.

Evenement 'Opendeurdag Brandweer en Rode Kruis' van
Hulpverleningszone Fluvia, post Kuurne en Rode Kruis Vlaanderen, afdeling
Kuurne - verlenen vergunningen
Het College geeft Hulpverleningszone Fluvia, post Kuurne en Rode Kruis
Vlaanderen, afdeling Kuurne toelating om het evenement 'Opendeurdag
Brandweer en Rode Kruis' op zondag 22 september 2019 op de parking Ascubel
en in het binnengebied tussen die parking, de brandweerkazerne en het
gemeentehuis te organiseren.

22.

Aanvraag speelstraat Herfstweelde - goedkeuring
De gemeente Kuurne geeft de toestemming voor de organisatie van een
speelstraat van 9 juli tot en met 1 september 2019, van 9u tot 20u in
Herfstweelde.

23.

Persmoment van Hulpverleningszone Fluvia post Kuurne, en Rode Kruis
Vlaanderen afdeling Kuurne n.a.v. 150-jarig bestaan Brandweer Kuurne,
40-jarig bestaan Rode Kruis Kuurne en 10 jaar project "Hartveilige
gemeente" - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt aan Hulpverleningszone Fluvia
post Kuurne en Rode Kruis Vlaanderen afdeling Kuurne n.a.v. 150-jarig bestaan
Brandweer Kuurne, 40-jarig bestaan Rode Kruis Kuurne en 10 jaar project
"Hartveilige gemeente" het gemeentehuis op zaterdag 31 augustus 2019 om
17.30u ter beschikking voor een persmoment.

24.

Toestaan statuut regelmatig gebruiker aan Jack and The Tramstations
Het College erkent Jack and The Tramstations als regelmatig gebruiker van
de Kubox foyer vanaf 18 juni 2019.

25.

Sabam Zomerconcerten kiosk marktplein
Het College gaat akkoord om de kosten van SABAM voor de zomerconcerten
volledig ten laste te nemen.
Het betreft 6 zomerconcerten eigen productie en 6 zomerconcerten van de lokale
horeca.

26.

Project 'Masterproef Pieter Frère “Oogappel” ' van RITCS School of Arts goedkeuring projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project 'Masterproef Pieter Frère “Oogappel” ', georganiseerd door RITCS
School of Arts op 30 augustus – 5 september een subsidie toe van 800 EUR.
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ONDERWIJS
27.

Samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool VIVES voor organisatie van
de techniekacademie - goedkeuring
Het College keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de organisatie van
de techniekacademie voor het inrichten van jaarlijks :
- 12 sessies Tiener Techniekacademie voor kinderen van 10-12 jaar (5de en 6de
leerjaar) in samenwerking met Vives-Hogeschool en verleent hierbij een toelage
van 2.000 euro (2 x 1.000 euro) voor de duur van de legislatuur.
De samenwerkingsovereenkomst geldt voor 6 jaar, hetzij van 2020 tot en met
2025.

28.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds verlof voor verminderde
prestaties (1/5) (VVP)
(geschrapt)

29.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan voltijdse afwezigheid voor
verminderde prestaties (AVP)
(geschrapt)

30.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan voltijdse afwezigheid voor
verminderde prestaties (AVP)
(geschrapt)

31.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking (1/5)
(geschrapt)

32.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan voltijds verlof voor verminderde
prestaties (VVP)
(geschrapt)

33.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijds ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking
(geschrapt)

34.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijdse loopbaanonderbreking
voor medische bijstand (1/5)
(geschrapt)

35.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds Zorgkrediet voor een kind
t.e.m. 12 jaar (1/5)
(geschrapt)

36.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds Zorgkrediet voor een kind
t.e.m. 12 jaar (1/5)
(geschrapt)
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37.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds Zorgkrediet voor een kind
t.e.m. 12 jaar (1/5)
(geschrapt)

38.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking (1/5)
(geschrapt)

39.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan voltijdse afwezigheid voor
verminderde prestaties (AVP)
(geschrapt)

40.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds verlof voor verminderde
prestaties (1/5) (VVP)
(geschrapt)

41.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijds verlof voor verminderde
prestaties (VVP)
(geschrapt)

42.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijdse loopbaanonderbreking
voor medische bijstand
(geschrapt)

43.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijdse loopbaanonderbreking
voor medische bijstand (1/5)
(geschrapt)

44.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds verlof voor verminderde
prestaties (VVP)
(geschrapt)

45.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijds Zorgkrediet voor een kind
t.e.m. 12 jaar (12/24)
(geschrapt)

46.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds verlof voor verminderde
prestaties (1/5) (VVP)
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
47.

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen
legislatuur 2019-2024 - vaststellen
Het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen voor
de legislatuur 2019-2024 wordt vastgesteld.
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48.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement nav 'Terras Moulin' en
'Speelstraat Weidenstraat' op 20 juli 2019
Op 20 juli 2019 vinden zowel Terras Moulin in de Leiestraat als Speelstraat in de
Weidenstraat plaats.
Naar aanleiding van deze manifestaties 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.

Personeel
49.

Gemeentepersoneel - aanstellen contractueel technicus zaalbeheer en
feestelijkheden
Een contractueel technicus zaalbeheer en feestelijkheden wordt aangesteld.

50.

Gemeentepersoneel - vaststellen wervingsreserve redder
Het College gaat over tot de vaststelling van de wervingsreserve van redder.
Huidige wervingsreserve is twee jaar geldig en vangt aan op 1 augustus 2019.

51.

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.

52.

Personeel - POP-beleid - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de verdere
uitwerking van het POP-beleid toe te wijzen aan vzw Mentor, Spinnerijstraat 107
te 8500 Kortrijk, volgens de prijsofferte van 29 april 2019.

ICT
53.

Gemeentelijke administratie - uitbouw van een WIFI netwerk in de
Sportpark en jeugdcentrum ihkv subsidieproject WIFI4EU - goedkeuren
bestelling
Het college keurt de bestelling goed van Bryggia, Leuvensesteenweg 540, bus 3,
1930 Zaventem tegen de totale prijs van 23.157,01 EUR excl. BTW of 28.019,98
EUR incl. BTW.
De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de subsidieovereenkomst in het
kader van de CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - WiFi4EU.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
54.

Kerkfabriek Sint-Pieter – notulen van de kerkraad van 18 juni 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Pieter van 18 juni 2019 worden
voor kennisneming aangenomen.
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55.

Besluit van de Algemeen Directeur - aktename
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de Besluiten van
de Algemeen Directeur.

56.

Affiche Ezelsfeesten 2019 - kennisname
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de affiche voor de
Ezelsfeesten 2019.
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