Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 22 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 15/10/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

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

3.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-10-22
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

4.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-10-22 onderwijs
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
5.

Omgevingsvergunning OMV_2019079068 - OMV/2019/00124 - Flamand
Kenneth
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

6.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00169 - OMV_2019101776 - De Groeve
Guillaume
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

7.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00126 - OMV_2019081883 - Demuynck
Lode
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
8.
1

Evenement 'Kouterstraat for Life Pop-Up Bar' van buurtcomité De

Koutervrienden - verlenen vergunningen
Het College geeft buurtcomité De Koutervrienden toelating om het evenement
'Kouterstraat for Life Pop-Up Bar' van vrijdag 13 tot en met zondag 15 december
2019 op de parking en het grasplein t.h.v. Kouterstraat 55 te organiseren.
9.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan 70-80 vzw
Het College aanvaardt 'Music For Life evenement' als benefietactiviteit. 70-80 vzw
wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de huur van de Kubox op 13
december 2019.

10.

Evenement 'Ontvangst Sinterklaas' van Orde van de Ezel - verlenen
vergunningen
Het College geeft Orde van de Ezel toelating om het evenement 'Ontvangst
Sinterklaas' op maandag 11 november 2019 aan de Leieboorden en op het
Marktplein te organiseren.

11.

Officiële receptie van Hulpverleningszone Fluvia, brandweerpost Kuurne
n.a.v. Sint-Maartensfeest - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen zal Hulpverleningszone Fluvia,
brandweerpost Kuurne, n.a.v. Sint-Maartensfeest met een officiële receptie
ontvangen in het gemeentehuis op zaterdag 16 november 2019 om 16.00u.

12.

Gelegenheidspersoneel - tewerkstelling vrijwilliger via De Bolster volgens
werk-en zorgtraject in de bib
Er wordt een vrijwilliger aangeduid voor de bibliotheek.

13.

Project 'Moose Blues' van vzw Octaaf - goedkeuring projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project 'Moose Blues', georganiseerd door vzw Octaaf op 07/12/2019 een
subsidie toe van 450 EUR.

ONDERWIJS
14.

Gemeentelijk basisonderwijs - verlenen eervol ontslag wegens
oppensioenstelling aan leerkracht
Het CBS verleent eervol ontslag aan een leerkracht omwille van
oppensioenstelling.

INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
15.

Personeel - wijzigen rechtspositieregeling - goedkeuring
De fietsvergoeding wordt aangepast.

16.

Gemeentepersoneel - vaststellen kalender van de feestdagen 2020
Het CBS stelt de kalender van de feestdagen voor 2020 vast.

17.
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Personeel - wijzigen arbeidsreglement inzake gedragscode voor
informatiebeheerders

Het CBS voegt een bijlage toe aan het arbeidsreglement mbt de gedragscode voor
informatiebeheerders.
18.

Gemeentepersoneel - vacant verklaren diverse betrekkingen en aanleg
wervings-/bevorderingsreserves
Het CBS verklaart diverse betrekkingen vacant en beslist over de aanleg van
wervings-/bevorderingsreserves.

19.

Gemeentepersoneel - aanstellen contractueel hulptechnicus groenbeheer
onbepaalde duur
Het CBS stelt een contractueel hulptechnicus groenbeheer aan, contract
onbepaalde duur.

20.

Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag wegens pensionering (geschrapt)
Het CBS aanvaardt het ontslag van een medewerker omwille van pensionering.

21.

Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag medewerker
(geschrapt)

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Publieke ruimte
22.

Vervoerregio Kortrijk - verslag bilateraal overleg - kennisname
Het College neemt akte van het verslag en formuleert 1 bijkomende opmerking.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
23.

Verslag vergadering CPBW 14/10/2019 - aktename
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van het verslag van de
comitévergadering.

24.

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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