Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 29 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 22/10/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op de
huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 2019 - eerste semester 2019
Het kohier van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met
handelskarakter van 2019 - eerste semester - wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - B&B Cuerna - Kortrijksestraat 42
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de uitbaatster, voor de
uitbating van B&B Cuerna, Kortrijksestraat 42 te 8520 Kuurne. De vergunning
voor de uitbating van B&B Cuerna, Kortrijksestraat 42 te 8520 Kuurne, gaat in op
29 oktober 2019 (datum CBS).

4.

Aktename melding ingedeelde inrichting OMV_2019125364 OMV/2019/00215 - Devan - Kortrijksestraat 159
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 7/10/2019, door Devan, Kortrijksestraat 159, 8520 Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Kortrijksestraat 159,
8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie C nrs 439S2, 439W2.
Het betreft een melding tot Bemaling voor kelder met liftput.
met volgende rubriek 53.2.2°a): Winning van grondwater: Bronbemaling, met
inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater
in dezelfde watervoerende laag: gelegen in een ander gebied dan de gebieden
vermeld in punt 1°: maximaal 30.000 m³ per jaar
Gemeld: bronbemaling voor kelder met liftput, maximaal 15.456,03 m³/jaar
Mits te voldoen aan volgende voorwaarden:
- De bronbemaling dient te voldoen aan VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne
Hoofdstuk 5.53. WINNING VAN GRONDWATER
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Afdeling 5.53.1. algemene bepalingen
Afdeling 5.53.2. Algemene voorwaarden
Afdeling 5.53.3. Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater
Afdeling 5.53.6. Specifieke voorschriften
Onderafdeling 5.53.6.1. Bronbemalingen en draineringen
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen bedoeld in subrubriek
53.2 van de indelingslijst moet, in zoverre dit met toepassing van beste
beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden
ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van
infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch
onmogelijk is mag het water geloosd worden in het openbare of private
hydrografische net. De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater
mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Volumes hoger dan 10 m3 per
uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating
van de exploitant van deze installatie.
- Het grondwater mag niet in de riolering worden geloosd tenzij wordt aangetoond
dat er geen andere mogelijkheid is en dat er toestemming is verleend door het
RWZI Harelbeke.
Bijzondere voorwaarde:
De exploitant dient te onderzoeken of het grondwater terug in de grond kan
worden ingebracht buiten de onttrekkingszone (geïnfiltreerd), indien niet mogelijk
is pas lozing in de Heulebeek toegelaten.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
5.

Inventarisatie woning gelegen (geschrapt) op 15/11/2018 - intrekking
De inventarisatie van de woning gelegen te (geschrapt) 8520 Kuurne op 15
november 2018 wordt ingetrokken op basis van verkeerde materiële
vaststellingen aan de woning ter plaatse. De woning wordt van de inventaris
geschrapt met terugwerkende kracht op de inventarisatiedatum 15/11/2018.

Publieke ruimte
6.

Renoveren sanitair blok speelplaats - Goedkeuring verrekening
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht ‘Renoveren
sanitair blok speelplaats’ voor het totaal bedrag in meer van 6.067,19 EUR +
364,03 EUR (6% btw medecontractant) = 6.431,22 EUR.

7.

Toekennen vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - uitbreiden
aantal voertuigen
Het College verleent machtiging om onder de voorwaarden van het decreet van 20
april 2001, een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente
Kuurne met 2 voertuigen.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
8.

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

9.
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Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke

begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 3 oktober 2019 voor 2 personen.
10.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 50 jaar (met kelder) wordt toegestaan met ingang van 6
oktober 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
11.

Evenement 'Artykid' van Artykid Kuurne - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Artykid', georganiseerd op 17/11/2019 door Artykid Kuurne
een subsidie toe van 2.500 EUR.

12.

Evenement 'Grote Kuurnse Rommelmarkt' van Ommeganckgezellen goedkeuring evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Grote Kuurnse Rommelmarkt', georganiseerd op 18/8/2019
door Ommeganckgezellen een subsidie toe van 2.000 EUR.

13.

Gebruik adressen van verenigingen voor werven van vrijwilligers voor
Kuurne-Brussel-Kuurne - weigering
Het College geeft geen toelating aan Kon. Sportingclub vzw om de adressen van
de Kuurnse verenigingen te gebruiken om hen te werven als medewerkers bij de
organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne.

14.

Evenement 'Kerstmarkt' van Braderiecomité vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft Braderiecomité vzw toelating om het evenement 'Kerstmarkt' op
zaterdag 14 december 2019 op het Marktplein te organiseren.

15.

Evenement 'De Fjirtig Euren' van Chiro Sint-Michiel Kookploeg - verlenen
vergunningen
Het College geeft Chiro Sint-Michiel Kookploeg toelating om het
benefietevenement 'De Fjirtig Euren' op zaterdag 14 en zondag 15 december 2019
in de Hoeve Van de Walle te organiseren.

16.

Project '11.Trail Kuurne' van 11.groep Kuurne - goedkeuring
projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project '11.Trail Kuurne', georganiseerd door 11.groep Kuurne op 1 december
2019 een subsidie toe van 1.000,00 EUR.

17.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan Chiro Sint-Michiel Kookploeg
Het College aanvaardt 'De Fjirtig Euren (benefiet)' als benefietactiviteit. Chiro
Sint-Michiel Kookploeg wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de huur
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van de Hoeveschuur, Stallingen en Wagenhuis van 13 tot en met 15 december
2019.
18.

Herstellen en vervangen van lichtarmaturen voetbalvelden - Goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de problematiek en
keurt de herstellingen en vervangingen goed voor een bedrag van 11.684,00 EUR
excl. BTW.

19.

Officiële receptie van Sportraad Kuurne n.a.v. Uitreiking Trofee voor
Sportverdienste 2019 - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen zal Sportraad Kuurne n.a.v. de
uitreiking van de Trofee voor Sportverdienste 2019 met een officiële receptie
ontvangen in het gemeentehuis op zaterdag 8 februari 2020 om 17.30u

ONDERWIJS
20.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

21.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

22.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijdse afwezigheid voor
verminderde prestaties (AVP)
(geschrapt)

23.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijds langdurig verlof voor
verminderde prestaties wegens medische redenen (VVP)
(geschrapt)

24.

Gemeentelijk basisonderwijs - openverklaring lestijden met ingang van 15
oktober 2019
Lestijden worden met ingang van 15 oktober 2019 vacant verklaard bij de
scholengemeenschap De Balk.

25.

Goedkeuren raamovereenkomst stages lerarenopleidingen Katholieke
Hogeschool VIVES 2019-2020
Het college van burgemeester en schepenen keurt de raamovereenkomst goed
mbt stages lerarenopleidingen Katholieke Hogeschool VIVES 2019-2020 in onze
scholen.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
26.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. “De ontvangst van de
Sint” op maandag 11 november 2019
Op maandag 11 november 2019 gaat “De ontvangst van de Sint” 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.
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27.

Afsprakennota CPBW - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de afsprakennota van het
CPBW goed.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
28.

Kerkfabriek Sint-Katharina – notulen van de kerkraad van 2 oktober 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Katharina van 2 oktober 2019
worden voor kennisneming aangenomen.
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