Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op maandag 16 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 10/09/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbons en vastleggingen worden bekrachtigd.

3.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4.

Gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen: beslissing
betreffende het ingediende bezwaarschrift op de belasting voor het
aanslagjaar 2018 – (geschrapt)
(geschrapt)

5.

Omgevingsvergunning OMV_2019094398 - 2019/00156 - De Smet Joost
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

6.

Omgevingsvergunning OMG_2019090213 - 2019/00143 - Alexander Gaillez
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

7.

Omgevingsvergunning OMV_2019083627 - OMV/2019/00130 - Da Silva
Joao - Moerman Hanne
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

8.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Taverne Leiemeers - Luit.Gen. Gerardstraat 58, te Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de kandidaat-uitbater, voor de
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uitbating van Taverne Leiemeers, Luit. Gen. Gerardsstraat 58 te 8520 Kuurne. De
vergunning voor de uitbating van Taverne leiemeers, Luit. Gen. Gerardsstraat 58
te 8520 Kuurne, gaat in op 16 september 2019 (datum CBS).
Publieke ruimte
9.

Aanpassen en/of vervangen riooldeksels - dienstjaar 2019 - Gunnen van de
opdracht
De opdracht “Aanpassen en/of vervangen riooldeksels - dienstjaar 2019” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde
OCKIER BERNARD NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 430471053, Paperrestraat 2 te 8553 Otegem, tegen de
voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver (het bestelbedrag wordt
beperkt tot 82.644,63 EUR + 17.355,37 EUR (21% btw) = 100.000,00 EUR).

SAMENLEVEN
Burgerzaken
10.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van een kelder van 50 jaar wordt toegestaan met ingang van
30 april 2019 voor 2 personen.

11.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 22 augustus 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
12.

Evenement 'Kuurne Kermis (feesttent op Ezelsfeesten)' van Chiro SintMichiel - verlenen vergunningen
Het College geeft Chiro Sint-Michiel 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.

13.

Evenement 'Halloween Party' van JH 't Molentje vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft JH 't Molentje vzw toelating om het evenement 'Halloween Party'
op donderdag 31 oktober 2019 in Jeugdhuis Tap te organiseren.

14.

Evenement 'Vogelverkoopbeurs' van De Paradijsvogel Kuurne K.B.O.F. verlenen vergunningen
Het College geeft De Paradijsvogel Kuurne K.B.O.F. toelating om het evenement
'Vogelverkoopbeurs' op zondag 24 november 2019 in de Sint-Pieterszaal te
organiseren, als onderdeel van de vogeltentoonstelling op zaterdag 23 en zondag
24 november 2019.

15.

Evenement '2de galabal' van studentenclub Vader Rouge - verlenen
vergunningen
Het College geeft studentenclub Vader Rouge toelating om het evenement '2de
galabal' op zaterdag 23 november 2019 in de Kubox te organiseren.
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INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
16.

Vrijwilligers - aanstellen steward
1 persoon wordt opgenomen op de lijst van de stewards vanaf 17 september
2019. Aan de vrijwilliger wordt een vrijwilligersvergoeding betaald die forfaitair
wordt vastgesteld op 14 EUR voor prestaties van minder dan 4 uren, 28 EUR voor
prestaties van 4 uren en meer.

17.

Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag wegens pensionering
Aan een medewerker wordt ontslag verleend uit haar functie van schoonmaakster,
met ingang van 1 augustus 2020 ten gevolge van het voorziene rustpensioen.
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