Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 8 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 2/10/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling OMV_2019113140 OMV/2019/00202 - Sabbe Boris
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 24/09/2019, door Sabbe Boris, Koning Boudewijnstraat 142, 8520 Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Koning Boudewijnstraat
142, 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 465M.
Het betreft een melding tot verwijderen raam achtergevel, vergroten
raamopening, plaatsen nieuw schuifraam.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

3.

Omgevingsvergunning OMV_2019099282 - OMV/2019/00167 - Goethals
Antoon
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

4.

Omgevingsvergunning OMV_2019067435 - OMV/2019/00105 - Van Hastel
Frederik
De voorgelegde omgevingsvergunningen wordt afgeleverd mits voorwaarden.

Publieke ruimte
5.

Heraanleg rond punt Abelenstraat - Bavikhoofsestraat - Goedkeuring
gunning en lastvoorwaarden
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt
23.000,00 EUR + 4.830,00 EUR (21% btw medecontractant) = 27.830,00
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 893466703, Spildoornstraat 16 te 8792
Desselgem, tegen het nagerekende offertebedrag van 21.139,40 EUR +
4.439,27 EUR (21% btw medecontractant) = 25.578,67 EUR.
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6.

Gladheidsbestrijding winter 2019-2020 - Stopzetting van de
plaatsingsprocedure
De plaatsingsprocedure voor Gladheidsbestrijding winter 2019-2020 wordt
stopgezet. De opdracht wordt niet gegund. De procedure wordt opnieuw opgestart
met het oog op een proefproject in het strooiseizoen 2020/2021. Indien er geen
aanbieders zijn, dient de procedure van 'aankoop zoutstrooier' te worden
opgestart.

7.

Leveren en plaatsen van speeltoestellen Oud Belgenwijk - Vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt 9.917,35 EUR
+ 2.082,65 EUR (21% btw) = 12.000,00 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

8.

Halfverharding wandelpaden, brugdelen en zitbanken in het Vlaspark Goedkeuring definitieve oplevering
De opdracht “Halfverharding wandelpaden, brugdelen en zitbanken in het
Vlaspark” wordt definitief opgeleverd.
De tweede helft van borgtocht nr. 726922670548 van 4.230,00 EUR mag worden
vrijgegeven.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
9.

Plaatsen van tijdelijke promotieborden langs de openbare weg n.a.v.
'Trouw & trends Kuurne' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Akzie om n.a.v. het evenement 'Trouw & trends
Kuurne' op 2 november 2019 tijdelijke publiciteitsborden langs de openbare weg
te plaatsen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 209 tot en met 214 van de
algemene gemeentelijke politieverordening.

10.

Plaatsen van tijdelijke promotieborden langs de openbare weg n.a.v.
'Artykid, kunstendag voor kinderen' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Artykid om n.a.v. het evenement 'Artykid,
kunstendag voor kinderen' op zondag 17 november 2019 tijdelijke
publiciteitsborden langs de openbare weg te plaatsen volgens de voorwaarden
bepaald in artikel 209 tot en met 214 van de algemene gemeentelijke
politieverordening.

11.

Evenement 'Moose Blues (concert)' van Octaaf vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Octaaf vzw toelating om het evenement 'Moose Blues (concert)'
op zaterdag 7 december 2019 in de Hoeve Vandewalle te organiseren.

12.

Evenement 'Are You Oud (fuif)' van KSA Ambroos oudleiding - verlenen
vergunningen
Het College geeft KSA Ambroos oudleiding toelating om het evenement 'Are You
Oud (fuif)' op vrijdag 15 november 2019 in Jeugdhuis Tap te organiseren.
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13.

Gebruik van luidsprekers op een voertuig voor een promotie-actie voor het
evenement 'Artykid' - goedkeuren machtiging
Het College geeft een machtiging aan Artykid om op zondag 3 november 2019
luidsprekers te gebruiken op een voertuig voor een promotie-actie n.a.v. het
evenement 'Artykid, kunstendag voor kinderen' volgens de voorwaarden bepaald
in artikel 15 van de algemene gemeentelijke politieverordening.

14.

Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken bij
uitzondering - intrekken collegebeslissing van 24 september 2019 en
vaststellen nieuw tarief
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).

ONDERWIJS
15.

Gemeentelijk basisonderwijs - terbeschikkingstelling leerkrachten
(geschrapt)

16.

Gemeentelijk basisonderwijs - reaffectatie leerkrachten
(geschrapt)

17.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan verlof wegens tijdelijk belast met
een andere opdracht
(geschrapt)

18.

Gemeentelijk basisonderwijs - tijdelijke aanstellingen als gevolg van TAO in
vaste dienst in het gewoon basisonderwijs
(geschrapt)

19.

Gemeentelijk basisonderwijs - tijdelijke aanstellingen van doorlopende
duur in een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs
(geschrapt)

20.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstellingen in tijdelijk verband in een
wervingsambt in het gewoon basisonderwijs
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
21.

Vaststellen agenda gemeenteraad 24 oktober 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 24 oktober 2019 vast.
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Personeel
22.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier (geschrapt)
(geschrapt)

ICT
23.

Leveren en plaatsen van touchscreens in de Centrumschool en Wijzer Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Leveren en plaatsen van touchscreens in de Centrumschool en
Wijzer’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde PRODIASON DEVOGELAERE BVBA,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0417.517.001, Industrielaan 18 te 8790 Waregem, tegen de onderhandelde
eenheidsprijzen van deze inschrijver.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
24.

Verslagen Intercommunales/adviesraden/VZW's - aktename
Het College neemt akte van de voorgelegde verslagen.

25.

Maandverslag (september) preventiedienst - aktename
Het College van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.
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