Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 27 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 13/08/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Aanvraag geschiktheidsverklaring bar Showgirls - goedkeuring
De geschiktheidsverklaring voor het houden van de bar Showgirls,
Brugsesteenweg 461 te 8520 Kuurne wordt toegekend aan de eigenaar en de
uitbater, en gaat in op 27 augustus 2019, mits opschortende voorwaarde van het
voorleggen van kopie "verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
geval van brand of ontploffing" binnen een termijn van 1 maand (tegen 27
september 2019).

4.

Groenplan Woonpark - goedkeuring definitief plan
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het ingediende
definitieve plan en keurt die goed.

5.

Omgevingsvergunning OMV_ 2019054638- 2019/00088 - Lemey Brian Stalmans Charlotte
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

6.

R8 reservatiezone ter hoogte van Kortrijk Noord - afwerken weglichaam principiële goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat principieel akkoord met het
afwerken van het weglichaam in de reservatiezone van de R8 op het grondgebied
van de gemeente Kuurne, mits deze werken de toekomstige ontwikkeling van de
R8 (in het kader van K-R8) niet hypothekeert.
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7.

omgevingsvergunning OMV_2019025843 - 2019/00060 - Dupont
Ornithologie
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

8.

Omgevingsvergunning 2019/00122 - OMV_2019077432 - Degroote Bruno
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarde.

Publieke ruimte
9.

Gladheidsbestrijding winter 2019-2020 - Vaststellen voorwaarden en wijze
van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt 8.500 EUR
incl. BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

10.

Leveren, plaatsen en wegnemen tijdelijke kerstverlichting 2019-2020-2021
- Gunnen van de opdracht
De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Light &
More bvba, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer BE 0555.791.885, Oostrozebekestraat 92 te 8770 Ingelmunster, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver (het bestelbedrag
wordt beperkt tot 12.396,70 EUR + 2.603,31 EUR (21% btw) = 15.000,01 EUR).
De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de
basisopdracht.

11.

Marktconsultatie in het kader van de aanstelling van een financier voor
scholenbouw incl. projectmanagement en gerelateerde diensten Toewijzen van de opdracht
De opdracht voor de financiering voor scholenbouw incl. projectmanagement en
gerelateerde diensten wordt toegewezen aanBelfius Bank NV, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0403.201.185, Karel
Rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-ten-Node. Voor de financiering wordt geopteerd
voor financiering op 20 jaar – jaarlijks herzienbaar en tegen de voorwaarden
vermeld in de offerte. De kostprijs voor het projectmanagement bedraagt een
forfait van 15.000 EUR aangevuld met 0,95% op de bruto kostprijs van de
werken. De audits kosten respectievelijk 5.000 EUR excl. BTW (energie-efficiëntie
en bouwtechnische audits), 4.000 EUR excl. BTW (Waardebepaling) en 2.500 EUR
excl. BTW (Subsidiëringsmogelijkheden). De audits gebeuren op afroep.

12.

Herstelling dak stallingen - Gunnen van de opdracht
De opdracht 'Herstelling dak stallingen' wordt gegund aan Dak- en
renovatiewerken Stockman NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer BE 0458.714.384, Zonnekring 24 te 8500 Kortrijk,
tegen het nagerekende offertebedrag van 20.615,98 EUR + 4.329,36 EUR (21%
btw medecontractant) = 24.945,34 EUR.

13.

Ereloonovereenkomst voor de opmaak en de uitvoering van een
restauratiedossier voor de Stokerijmolen - Vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt
65.000,00 EUR + 13.650,00 EUR (21% btw) = 78.650,00 EUR.
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
SAMENLEVEN
Burgerzaken
14.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

15.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

16.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 29 mei 2019 voor 2 personen.

17.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 15 juni 2019 voor 2 personen.

18.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 6 juli 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
19.

Vaststellen van een algemeen sluitingsuur en afwijkingen op de
geluidsnormen voor tijdelijke inrichtingen tijdens de Ezelsfeesten
Het College van Burgemeester en Schepenen legt, in afwijking van artikel 181 van
de algemene politieverordening, het sluitingsuur voor alle tijdelijke inrichtingen
tijdens de Ezelsfeesten vast.
Voor zover de uitbater van een tijdelijke inrichting ook muziek gebruikt in zijn
inrichting en voor zover hij daarvoor een afwijking aanvraagt op de
geluidsnormen, geldt dat hij zich minstens dient te houden aan een welbepaald
afbouwscenario.

20.

Evenement 'Buurtfeest Spijker & Schardauw' van Buurtwerk Spijker &
Schardauw - verlenen vergunningen
Het College geeft Buurtwerk Spijker & Schardauw toelating om het evenement
'Buurtfeest Spijker & Schardauw' op zaterdag 12 oktober 2019 op het plein in de
buurt Spijker en Schardauw te organiseren.

21.

Leveren en plaatsen van opbergcontainers Jeugdcentrum St-Michiel Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan BCT (Belgium Container Trading) Nieuwelandenweg 5 - B-2030 Antwerpen tegen een bedrag van € 8190 exclusief
btw (€ 9810,00 inclusief btw en terugname oude containers).
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22.

Evenement 'I Love Retro' van MVC Bistro Biboo - verlenen vergunningen
Het College geeft MVC Bistro Biboo toelating om het evenement 'I Love Retro' op
zaterdag 19 oktober 2019 in de Kubox te organiseren.

23.

Engagementsverklaring calamiteitennetwerk - goedkeuring
De engagementsverklaring voor een calamiteitennetwerk erfgoed Zuid-WestVlaanderen wordt goedgekeurd.

24.

Evenement 'Sente Kermis' van Plasent@ - verlenen vergunningen
Het College geeft Plasent@ toelating om het evenement 'Sente Kermis' van
vrijdag 30 augustus 2019 tot en met maandag 2 september 2019 in en rond
Buurthuis 't Senter te organiseren.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
25.

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen
Het college verleent zijn goedkeuring aan de wijziging van de prijzen van
interventies door de politiediensten voor valse alarmmeldingen en aan de
wijziging van de tarieven gemeentelijk onderwijs.

26.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de Kinderfoor op
zondag 15 september 2019
Op zondag 15 september 2019 gaat 'De Kinderfoor' 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.

27.

Intrekken van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 14 doortochten van de
wielerwedstrijd Zandbergclassic voor elite z/c en beloften op zaterdag 21
september 2019
Het tijdelijk politiereglement n.a.v. 14 doortochten van de wielerwedstrijd
Zandbergclassic voor elite z/c en beloften op zaterdag 21 september 2019,
vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 13 augustus
2019, wordt ingetrokken. De wielerwedstrijd is geannuleerd.

28.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. een concert van de
harmonie Moed en Vlijt op het marktplein in Kuurne op zaterdag 31
augustus 2019
Op zaterdag 31 augustus gaat een concert van de harmonie Moed en Vlijt 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.

29.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. activiteit op Marktplein
tijdens opendeur Brandweer en Rode Kruis op zondag 22 september 2019
Naar aanleiding van activiteit op het Marktplein tijdens opendeurdag Rode Kruis
en Brandweer op zondag 22 september is er parkeerverbod op het Marktplein.
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30.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Bolletje-Pijltje
autozoektocht van TSL Hulpdienstfotografie vzw op zondag 29 september
2019
Op zondag 29 september 2019 gaat het evenement 'Bolletje-Pijltje autozoektocht'
van T.S.L. Hulpdienstfotografie vzw - verlenen vergunningen 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.

31.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 'Bosbelevingen' in
Lendelede op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019
Naar aanleiding van activiteit 'Bosbelevingen' in Lendelede op zaterdag 31
augustus en zondag 1 september 2019 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
32.

Gemeentepersoneel - benoeming in statutair verband
domeinverantwoordelijke leven en welzijn
(geschrapt)

33.

Jobstudenten gemeente - aanstellen jobstudent redder weekends
Het CBS stelt een redder aan als jobstudent.

34.

(geschrapt)
(geschrapt)

35.

Gemeentepersoneel - aanvaarden kandidaatstellingen examen
hulptechnicus groenbeheer
Het CBS aanvaardt de kandidaatstellingen voor het examen van hulptechnicus
groenbeheer.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
36.

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

37.

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