Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 24 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 16/09/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Kattestraat 190 bus 2 (geschrapt)
Er wordt een vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het
schenken van sterke en/of gegiste dranken toegestaan voor de uitbating van een
café mits extra voorwaarden. De vergunning voor de uitbating gaat in op 24
september 2019 (datum CBS).

4.

Beslissing omtrent wijziging inhoud omgevingsvergunning Matexi 2019022714 - referentie gemeente 2019/42
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de wijziging in de
vergunningsaanvraag op te nemen. Dit houdt in dat de proceduretermijn met 60
dagen verlengd wordt, de dag na de beslissing wordt een nieuw openbaar
onderzoek georganiseerd en de aangevraagde adviezen worden opnieuw
ingewonnen.

5.

Omgevingsdossiers Ladevan - beslissing tot Cassatieberoep bij de Raad van
State en aanstellen raadsman
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Cassatieberoep bij de
Raad van State aan te tekenen voor een aantal procedures en hiertoe een
raadsman aan te stellen om de rechten van de gemeente te laten gelden.

6.

Aanbod voorkooprecht - Kouterstraat 11
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om af te zien van het
voorkooprecht.
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7.

Omgevingsvergunning OMV_2019066792 - OMV/2019/00110 - Ubuntu
Achtkanter
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

8.

Omgevingsvergunning OMV_2019071471 - OMV/2019/00146 - Taelman
Yannis
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

9.

Omgevingsvergunning OMV_2019092310 - OMV/2019/00151 - Hectaar NV
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

10.

Omgevingsvergunning OMV_2019092629 - OMV/2019/00152 - Derez Leon
- Leconte Marijke
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

11.

Omgevingsvergunning OMV_2019091375 - OMV/2019/00157 - Putman
Lawrence - Meerschman Laura
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

12.

Omgevingsvergunning OMV_2019090337 - OMV/2019/00158 - Deprez Sam
- Vanhoutte Emmy
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
13.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 27 augustus 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
14.

Aanvraag subsidie duurzaam sportmateriaal - goedkeuring
Conform de bepalingen van het gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van de aankoop van duurzaam sportmateriaal voor sportverenigingen
kent het College aan FC Eendracht Kuurne een subsidie toe van 2 885,85 EUR na
het voorleggen van de facturen en betalingsbewijs als bewijsstukken van aankoop
en betaling.
Conform de bepalingen van het gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van de aankoop van duurzaam sportmateriaal voor sportverenigingen
kent het College aan Minivoetbalvereniging Kuurne een subsidie toe van 865,75
EUR na het voorleggen van de facturen en betalingsbewijs als bewijsstukken van
aankoop en betaling.
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15.

Officiële receptie van Kon. Bond der Staatsgedecoreerden "De
Leiebroeders" n.a.v. de opspelding van de eretekens aan de nieuwe
gedecoreerden - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen zal Kon. Bond der
Staatsgedecoreerden "De Leiebroeders" n.a.v. de opspelding van de eretekens
aan de nieuwe gedecoreerden met een officiële receptie ontvangen in het
gemeentehuis op zondag 13 oktober 2019 om 10.00u.

16.

Officiële receptie van Kuurnse Cultuurraad i.s.m. Gemeentebestuur Kuurne
n.a.v. uitreiking cultuurprijs - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de Kuurnse Cultuurraad n.a.v. de
uitreiking cultuurprijs met een officiële receptie ontvangen in het gemeentehuis op
zaterdag 28 september 2019 om 12.30u.

17.

Aanvraag subsidie 'vrijetijdsparticipatie 2020-2026' ter financiering van de
intergemeentelijke activiteiten van de Uitpas - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvraagfomulier voor de
subsidie goed.

18.

Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken bij
uitzondering
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring
aan studentenclub Vader Rouge om bij uitzondering de voorgelegde bieren tegen
de vastgelegde eenheidsprijzen aan te bieden.
Deze uitzondering is beperkt tot de duur van de activiteit “Galabal” op 23
november 2019 in Kubox (verkleinde zaal).

19.

Zuidwest - eigen inbreng in het intergemeentelijk samenwerkingsverband
- intrekken collegebeslissing van 10 september 2019
- goedkeuren aangepaste intentieverklaring
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september
2019 betreffende "Zuidwest - eigen inbreng in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband - goedkeuren intentieverklaring" wordt ingetrokken.
In afwachting van de heronderhandeling van de ledenbijdrage, verklaart het
College dat de gemeente Kuurne principieel bereid is om voor de Vlaamse
beleidsperiode 2020-2025 samen met de participerende steden en gemeentes
minstens 100 000 EUR in te brengen. Voor Kuurne komt dit neer op een
individuele bijdrage van 0,33 EUR per inwoner.

Welzijn
20.

Charter drinKraantjeswater - goedkeuring ondertekening
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het ondertekenen
van het charter en gaat akkoord dat Francis Watteeuw het charter zal
ondertekenen op 17 oktober 2019.
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INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
21.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Walk of Fame op
zaterdag 28 september 2019
Op zaterdag 28 september 2019 gaat Walk of Fame 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.

Principiële beslissing tot een subsidieaanvraag in het kader van het
provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale
archiefbeheer in West-Vlaanderen
Het gemeentebestuur van Kuurne is principieel akkoord om een subsidieaanvraag
in te dienen bij de provincie West-Vlaanderen voor de tijdelijke subsidiëring van
het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen.

23.

Besluit van de Burgemeester houdende de vaststelling van een tijdelijk
politiereglement n.a.v. activiteit op het Marktplein tijdens opendeur Rode
Kruis en Brandweer op zondag 22 september 2019 - bekrachtiging
Het besluit van de Burgemeester van 17 september 2019 houdende het
vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. activiteit op het Marktplein
tijdens opendeur Rode Kruis en Brandweer op zondag 22 september 2019 wordt
bekrachtigd.

Personeel
24.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier (geschrapt)
(geschrapt)

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
25.

Evangelische Kerk Kuurne – notulen van de bestuursraad van 26 augustus
2019
De notulen van de bestuursraad van de Evangelische Kerk Kuurne van 26
augustus 2019 worden voor kennisneming aangenomen.

26.

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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