Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 6 augustus 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 9/07/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting naheffing blauwe
zone voor de maand juni 2019
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand juni 2019
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Aanvraag tot vergunning voor het verstrekken van sterke drank in een
vaste drankslijterij - Mario Heldt - Showgirls (Brugsesteenweg 461) goedkeuring
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de aanvrager voor de
uitbating van bar Showgrils, Brugsesteenweg 461, in 8520 Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van Bar Showgirls, Brugsesteenweg 461 in 8520
Kuurne, gaat in op 6 augustus 2019 (datum CBS) mits opschortende
voorwaarde van het voorleggen van het ondertekend huurcontract tussen de
eigenaar en de uitbater én het voorleggen van aangegane verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing binnen een
termijn van 10 kalenderdagen. (tegen 20 augustus 2019). Daarbij komend vragen
wij om de aangepaste verklaring op eer te tekenen specifiek voor de gemeente
Kuurne.

4.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Café De Sterre - Brugsesteenweg 250 te Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de aanvrager voor de
uitbating van Café De Sterre - Brugsesteenweg 250 te Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van Café De Sterre - Brugsesteenweg 250 te
Kuurne, gaat in op 6 augustus 2019 (datum CBS).

5.

1

Verkoop eigendom EGEH - Lt. Gen. Gerardstraat 4/8

Het bestuur oordeelt dat het gebouw Lt. Gen. Gerardstraat 4/8 Kuurne, in
eigendom van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp, niet kan
gesloopt worden noch kan omgevormd worden tot meergezinswoning.
6.

Aanbod voorkooprecht - Brugsesteenweg 543
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om af te zien van het
voorkooprecht.

7.

Aktename melding ingedeelde inrichting : OMV/2019/00144 OMV_2019087522 - Inrichtingsnummer 20190704-0003 - Etablissementen
Colruyt
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 9/07/2019, door Etablissementen Franz Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500
Halle.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Kleine Ringlaan 9, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie C nr 450W6.
Het betreft een melding tot Wijzigen geakteerde melding voor verzwaren
bestaande middenspanningscabine.
12.2.1: Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal
vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA]. Gemeld: Het verzwaren van de
bestaande transformator met 90 kVA, zodat deze in totaal een vermogen heeft
van 250kVA
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

8.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00082 - OMV_2019052797 - Duyck
Ruben Eric
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarde.

9.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00093 - OMV_2019059816 - Patrick
Melsens
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, met voorwaarde.

10.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00099 - OMV_2019063633 - MelsensBossuyt
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, met voorwaarde.

11.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00079 -OMV_2019051683 - Bert
Vanassche
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, met voorwaarde.

12.

Omgevingsvergunning 2019/00100 - OMV2019065493 - Coussens
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

Publieke ruimte
13.

2

Moderniseringswerken lift Oud Gemeentehuis - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan COOPMAN ORONA, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0417.162.059,
Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 3.088,26 EUR + 648,53 EUR (21% btw) = 3.736,79 EUR.
14.

Aanpassen en/of vervangen riooldeksels - dienstjaar 2019 - Goedkeuring
lastvoorwaarden
Het bestek met nr. TECH/FV/2019/139 en de raming voor de opdracht
“Aanpassen en/of vervangen riooldeksels - dienstjaar 2019”, opgesteld door
Publieke Ruimte worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt 66.710,00 EUR + 14.009,10 EUR (21% btw
medecontractant) = 80.719,10 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

15.

Onderhoudscontract HVAC - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Onderhoudscontract HVAC’, opgesteld
door Publieke Ruimte worden goedgekeurd. De raming bedraagt 107.950,00 EUR
+ 22.669,50 EUR (21% btw) = 130.619,50 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Gemeente Kuurne wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam
van OCMW Kuurne bij de gunning van de opdracht op te treden.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
16.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

17.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

Vrije tijd
18.

Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw
Cultuurconnect en Gemeentebestuur Kuurne - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn goedkeuring aan de
"Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect
en Gemeentebestuur Kuurne".

19.
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Evenement 'Blast From The Past (hard rock festival)' van Stubborn Donkey
vzw - verlenen vergunningen

Het College geeft Stubborn Donkey vzw toelating om het evenement 'Blast From
The Past (hard rock festival)' op zaterdag 7 december 2019 in de Kubox te
organiseren.
20.

Afwijking op de geluidsnormen in Café De Ververie n.a.v. feestweekend
éénjarig bestaan - verlenen vergunning
Het College verleent de uitbater van Café De Ververie, n.a.v. het feestweekend
voor het éénjarig bestaan van zijn uitbating een vergunning om af te wijken op de
geldende geluidsnorm bij muziekactiviteiten in Café De Ververie tot 95 dB(A),
gemiddeld geluidsniveau gemeten over 15 min.

21.

Evenement 'Kuurns Metal Fest' van Stubborn Donkey vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Stubborn Donkey vzw toelating om het evenement 'Kuurns
Metal Fest' op zaterdag 16 november 2019 in de Sint-Pieterszaal te organiseren.

22.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Molenstraat-Muldersweg-vrienden - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft straatcomité MolenstraatMuldersweg-vrienden de toelating om op zondag 25 augustus 2019 vanaf 16.00
uur tot en met 00.00 uur het weggedeelte van de Molenstraat in te nemen voor
de organisatie van een straatfeest.
Op zondag 25 augustus 2019 van 16.00 uur tot 00.00 uur is n.a.v. het straatfeest
in de Molenstraat alle verkeer verboden. Uitzondering wordt gemaakt voor het
plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3
met passend onderbord en F45c.

23.

Project 'Lekker actief' van Okra 55+ Kuurne - goedkeuring projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project 'Lekker actief', georganiseerd door Okra 55+ Kuurne op iedere
dinsdagvoormiddag van 10/9/2019 tot 26/11/2019 een subsidie toe van 375 EUR.

24.

Evenement 'Leiehoekkermis 2019' van Kon. Feestcomité Leiehoek goedkeuring evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Leiehoekkermis 2019', georganiseerd op 5 tot en met 8
/9/2019 door Kon. Feestcomité Leiehoek een subsidie toe van 3250 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Leiehoekkermis 2019' daarnaast de volgende bijkomende logistieke
ondersteuning toe:
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal.

25.

Evenement 'Harmonie meets the Romeo's' van Harmonie Moed en Vlijt weigering evenementensubsidie
De subsidieaanvraag van Harmonie Moed en Vlijt voor het evenement 'Harmonie
meets the Romeo's' voldoet niet aan de voorwaarden aangezien er een
samenwerkingsovereenkomst is tussen de gemeente en de Harmonie en hierdoor
alle andere mogelijkheden tot subsidieaanvragen vervallen. De aanvraag komt
niet in aanmerking voor subsidiëring.
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26.

Aanvraag tot afwijking ivm éénmalig pesticiden gebruik op sportterreinen
in 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om een aanvraag in te
dienen voor 2019 en voor de komende drie jaar om de voetbalvelden en
graveltennisvelden éénmaal per jaar te kunnen besproeien indien dit noodzakelijk
blijkt.

Welzijn
27.

Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang in de gemeentescholen Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang in de
gemeentescholen - Verlenging 1 (Organisatie van voor- en naschoolse
kinderopvang in de gemeentescholen 2019-2020)’ wordt gegund aan dezelfde
dienstverlener, zijnde Vzw Buurt Initiatieven Kuurne (BIK), KBO nr. BE
0473.873.803, Kerkstraat 24 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van 77.096,00 EUR incl. btw (0% btw).

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
28.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. schoolfeest in Wijzer
Naar aanleiding van het schoolfeest in Wijzer is op zondag 22 september
parkeerverbod in Kiemdreef en Vruchtendreef, en wordt geen verkeer toegelaten
in Vruchtendreef (tussen Kiemdreef en Bloeiweg) en in Kiemdreef (van
huisnummer 18 tot 24).

29.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de “Grote Kuurnse
Rommelmarkt” georganiseerd door de Ommeganckgezellen op zondag 18
augustus 2019 - intrekken bestaand reglement en vaststellen nieuw
reglement
Het tijdelijk politiereglement n.a.v. de “Grote Kuurnse Rommelmarkt”
georganiseerd door de Ommeganckgezellen op zondag 18 augustus 2019,
vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 juli 2019 wordt
ingetrokken en vervangen door een nieuw reglement.

Personeel
30.

Gemeentepersoneel - aanstellen contractueel redder onbepaalde duur
Een contractueel redder wordt aangesteld.

31.

Gemeentepersoneel - uitbreiding opdracht contractueel zaalwachter
De opdracht van de contractueel zaalwachter wordt uitgebreid.

32.

Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag schoonmaker wegens
oppensioenstelling
Aan een medewerker wordt ontslag verleend uit zijn functie van schoonmaker,
met ingang van 1 juli 2020 ten gevolge van het voorziene rustpensioen.

33.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier DT
(geschrapt)
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34.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier (M.V.)
(geschrapt)

ICT
35.

Gemeentelijke administratie - uitbouw van een WIFI netwerk in Sportpark
en jeugdcentrum ihkv subsidieproject WIFI4EU - regularisatie
In de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 juli 2019
worden de totaalbedragen aangepast.
De totale investering voor deze opdracht bedraagt 23.797,01 EUR excl. BTW of
28.794,38 EUR incl. BTW.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
36.

Kerkfabriek St.-Michiel Kuurne – notulen van de kerkraad van 15 juli 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek St.-Michiel Kuurne van 15 juli 2019
worden voor kennisneming aangenomen.

37.

Maandverslag (juni) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.

38.

Maandverslag (juli) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.
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