Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op woensdag 2 oktober 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 24/09/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-10-02
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Omgevingsvergunning (gemengde aanvraag) OMV_2019085848 OMV/2019/00135 - Tervoort Paulien
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, mits voorwaarden.

4.

Omgevingsvergunning OMV_2019062447 - OMV/2019/00098 Bouwwerken Lammertyn
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden en
lasten.

5.

Omgevingsvergunning OMV_2019074846 - OMV/2019/00115 - D'Hulst
Steven
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd mits voorwaarden.

6.

Omgevingsvergunning OMV_2019082903 - OMV/2019/00127 - Sanders
Stefaan
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

7.

Omgevingsvergunning OMV_2019095009 - OMV/2019/00159 - De Pourcq
Dirk
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, mits te voldoen aan
voorwaarde.
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8.

Omgevingsvergunning OMV_2019097395 - OMV/2019/00163 Vandevivere Louis
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

9.

Omgevingsvergunning OMV_2019085582 - OMV/2019/00154 - Brumarco
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

10.

Aanstellen Leiedal ikv bijkomende opdracht Kuurne 2035 - infomoment
handelaars
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring voor de
bijkomende prestatie door Leiedal ikv Kuurne 2035.
Deze opdracht wordt geraamd op 755.01€ en zal gefinancierd worden met eigen
middelen, waarvoor de nodige kredieten verschoven worden.

Publieke ruimte
11.

Ondergronds brengen van elec. laagspanning en vernieuwen openbare
verlichting - Boomgaardstraat (ts Veldm. Montgomerystraat en Kattestraat)
Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen en gunnen van de opdracht
De technische beschrijving met dossiernr: 317812 en de raming worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt 59.808,06 euro (vrij van btw).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De opdracht wordt gegund aan Fluvius CVBA, KBO nr. BE 0215.266.160, President
Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 59.808,06 euro (vrij van btw).

SAMENLEVEN
Vrije tijd
12.

Buurtfeest 'Hoevewijk' van Hoevewijkcomité - goedkeuring subsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van straat- en buurtfeesten' kent het College aan het buurtfeest
'Hoevewijk', georganiseerd door Hoevewijkcomité op zondag 22 september 2019
een subsidie toe van 200 EUR.

13.

Buurtfeest 'Spijker en Schardauw' van Buurtcomité Spijker en Schardauw goedkeuring subsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van straat- en buurtfeesten' kent het College aan het buurtfeest
'Spijker en Schardauw', georganiseerd door Buurtcomité Spijker en Schardauw
op zaterdag 12 oktober 2019 een subsidie toe van 500 EUR.

14.

Project 'Kuurne balkt' van Orde van de Ezel - goedkeuring projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project 'Kuurne balkt', georganiseerd door Orde van de Ezel op 14 augustus
2019 een subsidie toe van 525,00 EUR.
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15.

Evenement 'Kuurne kermis @ JH Tap' van Jeugdhuis Tap vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis Tap vzw toelating om het evenement 'Kuurne kermis
@ JH Tap' van vrijdag 4 tot en met maandag 7 oktober 2019 in de Jeugdhuis Tap
te organiseren.

16.

Afwijking op de geluidsnormen (geschrapt) n.a.v. de Ezelsfeesten verlenen vergunning
Het College verleent een uitbater n.a.v. de Ezelsfeesten een vergunning om af te
wijken op de geldende geluidsnorm bij muziekactiviteiten tot 95 dB(A), gemiddeld
geluidsniveau gemeten over 15 min.
De vergunning geldt van vrijdag 4 oktober 2019 vanaf 20.00u tot en met
maandag 7 oktober 2019 om 20.00u.

17.

Evenement 'Halloweentocht' van Ouderraad Centrumschool - verlenen
vergunningen
Het College geeft Ouderraad Centrumschool toelating om het evenement
'Halloweentocht' (avondwandeltocht door Kuurne) op vrijdag 25 oktober 2019
vanaf 18.30u tot en met 22.00u te organiseren.

18.

Buurtfeest 'Oud Belgenwijk' van Oud Belgenwijk - goedkeuring subsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van straat- en buurtfeesten' kent het College aan het buurtfeest 'Oud
Belgenwijk', georganiseerd door Oud Belgenwijk op 30/08/2019 een subsidie toe
van 200 EUR.

19.

Evenement 'Sentekermis' van VZW buurthuis 't Senter - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Sentekermis', georganiseerd op 30-31/08 en 1-2/09 door
VZW buurthuis 't Senter een subsidie toe van 4000 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Sentekermis' daarnaast bijkomende logistieke ondersteuning toe.

20.

Afwijking op de geluidsnormen (geschrapt) n.a.v. de Ezelsfeesten verlenen vergunning
Het College verleent uitbaters n.a.v. de Ezelsfeesten een vergunning om af te
wijken op de geldende geluidsnorm bij muziekactiviteiten tot 95 dB(A), gemiddeld
geluidsniveau gemeten over 15 min.
De vergunning geldt van donderdag 3 oktober 2019 vanaf 20.00u tot en met
dinsdag 8 oktober 2019 om 2.00u.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
21.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de TAPKESFEESTEN van
vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober 2019
Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober 2019 gaan de TAPKESFEESTEN
door.
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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.

Bekwaam- en bevoegdheidsverklaringen BA4-BA5 voor het werken aan of
in de nabijheid van elektrische installaties - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart het personeelslid bekwaam
en bevoegd voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de nabijheid van
elektrische installaties en kent de codificatie BA4 toe.

23.

Bijzonder Nood- & Interventieplan (BNIP) Ezelsfeesten 2019 - goedkeuring
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Ezelsfeesten wordt door het
College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Personeel
24.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier (geschrapt)
(geschrapt)

25.

Gemeentepersoneel - vaststellen wervingsreserve hulptechnicus
groenbeheer
De wervingsreserve van hulptechnicus groenbeheer wordt vastgesteld.
Huidige wervingsreserve is twee jaar geldig en vangt aan op 1 oktober 2019.
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