Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 19 november 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 12/11/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

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

3.

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

4.

Vaststelling en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op
tweede verblijven - aanslagjaar 2019
Het kohier van de belasting op tweede verblijven wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

5.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
6.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling - OMV_2019138212 OMV/2019/00234 - Roose Wim
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 4/11/2019, door Roose Wim, Haantjesstraat 15, 8520 Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Haantjesstraat 15, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 103K.
Het betreft een melding tot plaatsen van een veranda.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

7.
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Inventarisatie van 38 panden op de gemeentelijke inventaris leegstand met
inventarisatiedatum 15/11/2019

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de inventarisatie van 38
leegstaande woningen op de gemeentelijke inventaris leegstand met
inventarisatiedatum 15 november 2019. Aan de houder(s) van het zakelijk recht
wordt via aangetekend schrijven een administratieve akte betreffende de
inventarisatie van de woning overgemaakt, vergezeld van een technisch verslag
ter staving van de leegstand.
8.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00123 - OMV_2019072800 - VBS SintPieter
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

9.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00150 - OMV_2019092361 - Hectaar (VK
Kortrijksestraat lot 15 - 16)
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, mits te voldoen aan de
voorwaarden.

10.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00149 - OMV_2019092397 - Hectaar (VK
Kortrijksestraat lot 20 en 21)
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

11.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00148 - OMV_2019092406 - Hectaar (VK
Kortrijksestraat lot 22 en 23)
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

12.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00145 - OMV_2019078828 - Dumobil
Construct
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

Publieke ruimte
13.

Ophalen en verwerken van afvalfracties van de Kubox - Goedkeuring
lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Ophalen en verwerken van
afvalfracties van de Kubox’, 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 7.536,00 EUR + 1.582,56 EUR (21%
btw) = 9.118,56 EUR.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

14.

Raamovereenkomst Schoonmaak - Vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst Schoonmaak',
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 53.400,00 EUR + 11.214,00 EUR (21% btw medecontractant) =
64.614,00 EUR.

2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
15.

(geschrapt)
(geschrapt)

SAMENLEVEN
Burgerzaken
16.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

Vrije tijd
17.

Verhuur sportzaal Centrumschool aan 'Little Ball Village' - goedkeuring
Het Schepencollege gaat akkoord om de sportzaal van de Centrumschool aan de
vzw Little Star te verhuren. Het schepencollege gaat niet akkoord met een
afwijking in de huurprijs. De huur wordt bepaald op 75€ per dag.

18.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité Meikever
- goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft straatcomité Meikever de
toelating om op zaterdag 21 december 2019 vanaf 16 uur tot en met 24 uur het
wijkspeelplein en het weggedeelte van de Meikever in te nemen voor de
organisatie van een straatfeest.
Op zaterdag 21 december 2019 van 16 uur tot 24 uur is n.a.v. het straatfeest in
de Meikever alle verkeer verboden. Uitzondering wordt gemaakt voor het
plaatselijke verkeer.

19.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan Team Marie-Lou
Het College aanvaardt 'Wereldlichtjesdag' als benefietactiviteit. Team Marie-Lou
wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de huur van de Hoeve
Vandewalle - Stallingen op 8 december 2019.

INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
20.

Gemeentepersoneel - ambtshalve oppensioenstelling (geschrapt)
(geschrapt)
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