Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 26 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 19/11/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Overname ambulante handel openbaar domein - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen kent aan de handelaar een
standplaats toe voor de verkoop van levensmiddelen (kip aan het spit en
aanverwante kippenproducten, ribbetjes en hammetjes) aan de Sint-Pieterskerk
te Kuurne, telkens op zondagvoormiddag, dit met onmiddellijke ingang, nl zondag
1 december 2019.

3.

Wekelijkse markt Kuurne - stopzetting abonnement marktkramer
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om het abonnement
op de wekelijkse markt van Kuurne van de standhoudster, stop te zetten met
ingang van 1 januari 2020.

4.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00117 - OMV_2019074785 - Dries Van
Laken - Pieter Vinckestraat zn
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

5.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00180 - OMV_2019090208 - Creatuft Noordlaan 12 - Inrichtingsnummer 20180315-0090
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

Publieke ruimte
6.

Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 3 - Elektriciteit - Goedkeuring
voorlopige oplevering
De opdracht ‘Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 3 – Elektriciteit’ wordt
voorlopig opgeleverd.

7.

Beheer grasvelden - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Beheer grasvelden’ worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt 285.377,92 EUR + 59.929,36 EUR (21% btw medecontractant)
= 345.307,28 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
en Europees niveau.
SAMENLEVEN
Burgerzaken
8.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 12 november 2019 voor 2 personen.

9.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

Vrije tijd
10.

Evenement 'Afterparty Kerstmarkt' van Jeugdhuis Tap vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis Tap vzw toelating om het evenement 'Afterparty
Kerstmarkt' op zaterdag 14 december 2019 in Jeugdhuis Tap te organiseren.

ONDERWIJS
11.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking (1/5) - wijziging beslissing college 9 juli
2019
(geschrapt)

12.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
13.

Vaststellen agenda gemeenteraad 12 december 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 12 december 2019 vast.

Personeel
14.

Gemeentepersoneel - in disponibiliteit stellen hulptechnicus
(geschrapt)

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
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15.

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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