Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 10 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 3/09/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-09-10
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - NV Novy Holding - referentie provincie
34023/15/2/W/1 - referentie omgevingsvergunning OMV_20109050796 referentie gemeente OMV/2019/00162 - inrichtingsnummer 201707060024
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van NV Novy
Holding, gevestigd te 8520 Kuurne, Noordlaan 6 voor het exploiteren van verzoek
tot bijstellen van de vergunnningsvoorwaarden, gelegen Noordlaan 6, 8520
Kuurne wordt volgend advies verleend: Gunstig

4.

Gebruik van openbaar domein of privaat domein van de gemeente, niet ter
gelegenheid van werken; en die door de gemeente worden beschouwd als
restgrond - goedkeuren aanvraag en afsluiten overeenkomst
De aanvragen voor het gebruik van gemeentegrond en de ontwerpen van
gebruiksovereenkomst worden goedgekeurd.

5.

Aktename melding ingedeelde inrichting Olivier Construct - melding
bronbemaling - OMV_2019106805 - OMV/2019/00174
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 27/08/2019, door Olivier Construct, Lodewijk de Raetlaan 24A, 8870 Izegem.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres verkaveling
Kortrijksestraat, 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie C nrs
443P4, 444T2, 445A7, 445M2, 445V9, 445W9, 446F.
Het betreft een melding tot bronbemaling.
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6.

Realisatie van het project 'intergemeentelijk verweefcoaching' goedkeuren overeenkomst
Het College van Burgemeester en Schepenen van Kuurne keurt de overeenkomst
met betrekking tot de samenwerking in het kader van het project
intergemeentelijke verweefcoach, goed. Deze overeenkomst wordt afgesloten
onder de ontbindende voorwaarde van het niet goedkeuren van de
subsidieaanvraag “intergemeentelijke verwevingscoach” door de subsidiërende
overheid tegen 30 juni 2020.

7.

Goed te keuren omgevingsvergunning
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

8.

Omgevingsvergunning OMV 2019083633 - 2019/00129 - Dewaele Chantal
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

9.

Omgevingsvergunning OMV 2019089444 - 2019/00142 - Revor Group
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

10.

Omgevingsvergunning OMV 2019068621 - 2019/00107 - Debo Anneleen
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

11.

Omgevingsvergunning OMV 2019084708 - 2019/00136 - Demak
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

12.

Overname abonnement marktkramer - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de overname van een vast
abonnement voor de verkoop van snoepgoed op de wekelijkse markt goed.

Publieke ruimte
13.

Overname kermisattractie
Het college keurt de overname van een kermisattractie goed.
Er wordt een contract opgemaakt voor de resterende jaren 2019-2020-20212022.

14.

Onderhoudscontract HVAC - Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Onderhoudscontract HVAC’ wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Cofely Services nv, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver (inclusief opties Ventilatie - Reiniging ventilatiekanalen, Ventilatie Reiniging ventilatiekanalen).

15.

Werken (aanleg warmtenet) op N43 Harelbeke - gevolgen omleiding voor
Kuurne
Het College gaat akkoord om de omleiding van de werken op de N43 over het
grondgebied van Kuurne op volgende wijze uit te voeren:
- Omleiding bewegwijzeren via gewestwegen R8-N50-N36 (beide richtingen)
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- Geen bewegwijzering van omleiding via
Steenovenstraat/Weidenstraat/Beemdenlaan/Harelbeeksestraat (beide
richtingen).
In overleg met de verkeersdienst van PZ Vlas wordt extra controle gehouden op
doorgaand vrachtverkeer.
Indien blijkt dat de overlast in de
Steenovenstraat/Weidenstraat/Beemdenlaan/Harelbeeksestraat dermate hoog
wordt, zal volgende maatregel worden genomen
- weren van doorgaand vracht- en autoverkeer door afsluiten van
 Stedestraat/Steenovenstraat thv rotonde.
 Beemdenlaan thv Harelbeeksestraat
De aannemer van de werken op N43 staat in voor het plaatsen van deze
signalisatie na afroep van het gemeentebestuur Kuurne.
SAMENLEVEN
Burgerzaken
16.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 31 juli 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
17.

Evenement 'Tapkesfeesten' van Jeugdhuis Tap vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis Tap vzw toelating om het evenement 'Tapkesfeesten'
op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019 in en rond jeugdhuis Tap te
organiseren.

18.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Oreganostraat - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft straatcomité Oreganostraat de
toelating om op zaterdag 14 september 2019 vanaf 11u uur tot en met 20u uur
het weggedeelte van de Oreganostraat in te nemen voor de organisatie van een
straatfeest.
Op zaterdag 14 september 2019 van 11u uur tot 20u uur is n.a.v. het straatfeest
in de Oreganostraat alle verkeer verboden. Uitzondering wordt gemaakt voor het
plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3
met passend onderbord en F45c.

19.

Zuidwest - eigen inbreng in het intergemeentelijk samenwerkingsverband goedkeuren intentieverklaring
Het College verklaart dat de gemeente Kuurne principieel bereid is om voor de
Vlaamse beleidsperiode 2020-2025 jaarlijks een individuele bijdrage in te brengen
in de intergemeentelijke samenwerking zuidwest ten bedrage van 1 EUR per
inwoner.
Het bestuur onderstreept wel dat dit een niet-evidente verzwaring betekent voor
ons naast de meerkosten die ook nog worden verwacht in het kader van de
Uitpas.
Het is uitgesloten dat er gedurende de ganse legislatuur nog enige verhoging
toegestaan wordt.
Kuurne vindt dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband (te) weinig
aandacht besteedt aan het culturele aanbod voor kleine gemeenten
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ONDERWIJS
20.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijds ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking - intrekken beslissing van 9 juli 2019
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
21.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de wekelijkse markt op
2 oktober 2019
Op woensdag 2 oktober 2019 gaat de wekelijkse markt in het straatgedeelte van
het Marktplein 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.

22.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Splinters 19 op
zaterdag 28 september 2019
Op zaterdag 28 september 2019 gaat Splinters 19 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.

23.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de "Kindermarathon
2019” op donderdag 3 oktober 2019
Op donderdag 3 oktober 2019 gaat de Kindermarathon 2019 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.

24.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de "EZELSFEESTEN
2019" op vrijdag 4 oktober, zaterdag 5 oktober, zondag 6 oktober,
maandag 7 oktober en dinsdag 8 oktober 2019
Op vrijdag 4 oktober, zaterdag 5 oktober, zondag 6 oktober, maandag 7 oktober
en dinsdag 8 oktober 2019 gaat Kuurne kermis 2019 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.

25.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de halve marathon, de
Ezelsjogging (2 km), de 6 km jogging en de aflossingswedstrijd tussen de
Kuurnse basisscholen op vrijdag 4 oktober 2019
Op vrijdag 4 oktober 2019 gaat de halve marathon, de Ezelsjogging (2 km), de 6
km jogging en de aflossingswedstrijd tussen de Kuurnse basisscholen 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.
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26.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Kuurne Koerst
(wielerwedstrijden voor dorpelingen) en De Grote Prijs Gemeentebestuur
Kuurne, een wielercriterium voor eliterenners zonder contract en beloften
tijdens de "EZELSFEESTEN 2019" op maandag 7 oktober 2019
Op maandag 7 oktober 2019 gaat Kuurne Koerst (wielerwedstrijden voor
dorpelingen) en De Grote Prijs Gemeentebestuur Kuurne, een wielercriterium voor
eliterenners zonder contract en beloften tijdens de "EZELSFEESTEN 2019" 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.

Vaststellen agenda gemeenteraad 26 september 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 26 september 2019 vast.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
28.

Jaarverslag 2017 m.b.t. de toepassing van G.A.S. in Kuurne - kennisname
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het jaarverslag
2017 m.b.t. de toepassing G.A.S. in Kuurne.

29.

Jaarverslag 2018 m.b.t. de toepassing van G.A.S. in Kuurne - kennisname
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het jaarverslag
2018 m.b.t. de toepassing G.A.S. in Kuurne.
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