Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 3 september 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 27/08/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Afvalinzameling - standpuntbepaling: vragen m.b.t. retributies en deelname
intergemeentelijk recyclageparken Imog in het kader van het
meerjarenbeleid
De gemeente Kuurne kan zich principieel vinden in de voorgestelde tarieven zowel
wat betreft de retributies voor de afvalzakken als voor de recyclageparken en in
de voorgestelde gratis quota voor asbestcement en zacht groen (grasmaaisel en
haagscheersel). De gemeente Kuurne zal op een later tijdstip beslissen over de
aansluiting bij de intergemeentelijke recyclageparken.

3.

Omgevingsvergunning OMV 2019076157 - 2019/00128 - Van den Hende
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

4.

Goed te keuren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

5.

Omgevingsvergunning OMV 2019061264 - 2019/00094 - Verbeke Tessier
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

6.

Omgevingsvergunning OMV 2019066887 - 2019/00104 - Maes Goemaere
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning OMV 2019076725 - 2019/00120 - Igodt
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

8.

Omgevingsvergunning OMV 2019081482 - 2019/00132 - Coppens Diederick
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

9.
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Omgevingsvergunning OMV 2019084797 - 2019/000138 - Publilux

De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.
10.

Omgevingsvergunning OMV 2019087383 - 2019/00139 - Soubry Othello
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarde.

11.

Ingediende vergunningsaanvragen op naam van (geschrapt) - dagvaarding
- aanstellen raadsman
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een raadsman aan te
stellen om de rechten van de gemeente te laten gelden.

Publieke ruimte
12.

Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling van het verkeer
op gemeentewegen: P30-zones in het centrum - opheffen collegebeslissing
van 2 oktober 2018 en goedkeuren nieuw reglement
Het Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling van het verkeer op
gemeentewegen: P30-zones in het centrum van 2 oktober 2018 wordt opgeheven
en vervangen door het nieuwe reglement.

13.

Overeenkomst planborden & schuilhuisjes Clear Channel - goedkeuring
Gemeentebestuur Kuurne & Clear Channel Belgium bvba sluiten een
overeenkomst beperkt in duur af inzake het plaatsen en het exploiteren van
stedelijke informatiebeschikkingen en wachthuisjes.

14.

Toekennen vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - aanpassing
tarieven
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging aan de
aanvrager om onder de wettelijke voorwaarden een taxidienst te exploiteren op
het grondgebied van de gemeente Kuurne met 1 voertuig met het
identificatienummer 0034.

15.

Rationaliseringsoefening gemeentelijk patrimonium - Gunnen van de
opdracht
De opdracht 'Rationaliseringsoefening gemeentelijk patrimonium' wordt gegund
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde BDO MANAGEMENT ADVISORY
BV CVBA, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
BE 0459.910.454, Louizalaan 326, Bus 30 te 1050 Brussel, tegen het
nagerekende offertebedrag van 37.400,00 EUR + 7.854,00 EUR (21% btw) =
45.254,00 EUR.

16.

Leveren en plaatsen van brand- en inbraakalarmsystemen - Gunnen van de
opdracht
De opdracht ‘Leveren en plaatsen van brand- en inbraakalarmsystemen’ wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Hanson Security,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0893.244.294, Meensesteenweg 417 te 8501 Bissegem, tegen het onderhandelde
bedrag van 69.429,93 EUR + 10.156,89 EUR (btw medecontractant) =
79.586,82 EUR (inclusief opties Aansluiting meldkamer voor brand
'Centrumschool', Aansluiting meldkamer voor brand 'Wijzer', Aansluiting
meldkamer voor brand en inbraak 'Sociaal Huis', Aansluiting meldkamer voor
brand en inbraak 'Gemeenteloods', Aansluiting meldkamer voor brand en inbraak
'Bibliotheek').
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17.

Vervangen verlichting brandweerkazerne - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Bossuyt Elektro NV, Kortrijksestraat 153 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende
offertebedrag van 3.764,13 EUR + 790,47 EUR (21% btw) = 4.554,60 EUR.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

SAMENLEVEN
Burgerzaken
18.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 18 juli 2019 voor 2 personen.

19.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 19 juli 2019 voor 2 personen.

20.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 24 juli 2019 voor 2 personen.

21.

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

Vrije tijd
22.

Officiële receptie van Kindergemeenteraad n.a.v. verkiezingsshow nieuwe
kindergemeenteraad - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de Kindergemeenteraad
toelating om haar jaarlijkse verkiezingsshow voor de nieuwe kindergemeenteraad
in het gemeentehuis te organiseren op zondag 15 september 2019 om 11.00u.

23.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan Vrienden van Huroki
Het College aanvaardt 'Sneukeltocht t.v.v. Huroki' als benefietactiviteit. Vrienden
van Huroki wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de huur van
de Kubox foyer op zondag 1 september 2019.

24.

Tijdelijke uitbating 'Popup café n.a.v. Weekend van de Klant' van Unizo verlenen vergunningen
Het College geeft Unizo toelating om een tijdelijke uitbating 'Popup café n.a.v.
Weekend van de Klant' in te richten en te organiseren op zaterdag 5 oktober 2019
op het voetpad en de parkeerstrook voor en over de volledige gevelbreedte van
de Sint-Michielsdrukkerij (Twaalfde Liniestraat 13).

25.
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Evenement 'Kuurne kermis (feesttent op Ezelsfeesten)' van KSA Ambroos verlenen vergunningen

Het College geeft K.S.A. Ambroos toelating om het evenement 'Kuurne Kermis
(feesttent op Ezelsfeesten)' van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met zondag 6
oktober 2019 op het schoolterrein van basisschool GO! Kuurne te organiseren.
26.

Evenement 'Jeneverkot Kuurne Kermis (feesttent op Ezelsfeesten)' van
K.S.A. Leiezonen - verlenen vergunningen
Het College geeft K.S.A. Leiezonen toelating om het evenement 'Jeneverkot
Kuurne Kermis (feesttent op Ezelsfeesten)' van 4 oktober 2019 tot en met
maandag 7 oktober 2019 op het parkeerterrein 'site Ascubel' te organiseren.

27.

Inname openbaar domein n.a.v. plaatsen van een mobiele frituur goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft het Hoevewijkcomité de
toelating om op 22 september een mobiele frituur te plaatsen in Ter Groenen
Boomgaard.

28.

Inname openbaar domein n.a.v. 'startdag' door Chiro Sint-Michiel goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft Chiro Sint-Michiel toelating om
openbaar domein (grasplein naast het avontuurlijk speelplein in het sportpark) in
te nemen voor het plaatsen van hun circustent, n.a.v. de startdag op zondag 8
september 2019.
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