Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 17 december 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 10/12/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-12-17
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

3.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-12-17-2
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

4.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
5.

Vraag tot afwijking aanvraag omgevingsvergunning met architect –
(geschrapt)
Het college verleent gunstig advies om op te treden als architect voor de opmaak
van de plannen en de controle op de werken voor het verbouwen van haar woning
aan de Hulstsestraat 172.

6.

OMV/2019/00175 - OMV2019103427- Kongostraat 6 - Desmet Steven
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

7.

OMV/2019/00220 - OMV2019126716 - Kouterstraat 128 - Cool Veerle
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

8.

OMV/2019/00225 - OMV2019130091- Veldm. Montgomerystraat 55 - De
Caluwé Sammy - Ameye Kelly
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

Publieke ruimte
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9.

Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - stopzetten
De vergunning voor de exploitatie van een taxidienst wordt stopgezet op 31
december 2019.

10.

Herstellen van bitumineuze verhardingen volgens noodwendigheid dienstjaar 2015 - Goedkeuring definitieve oplevering - TD/CB/2015/025
De opdracht “Herstellen van bitumineuze verhardingen volgens noodwendigheid dienstjaar 2015” wordt definitief opgeleverd. De borg wordt volledig vrijgegeven.

11.

Omvormen van parkeervakken tot plantvakken - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Omvormen van
parkeervakken tot plantvakken”, worden goedgekeurd. De raming bedraagt
13.223,14 EUR + 2.776,86 EUR (21% btw medecontractant) = 16.000,00 EUR.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
11 december 2019.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
OCKIER BERNARD NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 430471053, Paperrestraat 2 te 8553 Otegem, tegen het
nagerekende offertebedrag van 12.610,00 EUR + 2.648,10 EUR (21% btw
medecontractant) = 15.258,10 EUR.

12.

Aanbrengen van bitumineuze verhardingen - dienstjaar 2019 - Goedkeuring
gunning en lastvoorwaarden
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanbrengen van bitumineuze
verhardingen - dienstjaar 2019”, 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 140.000,00 EUR +
24.297,52 EUR waarvan 29.400,00 EUR (btw medecontractant) =
164.297,52 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
13 december 2019.
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde WEGENISWERKEN ADIEL MAES NV, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 405197902, Brugsebaan 2 te
8810 Lichtervelde, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver (het bestelbedrag wordt beperkt tot 140.000,00 EUR + 29.400,00 EUR
(21% btw) = 169.400,00 EUR).

13.

Aanbrengen van diverse wegmarkeringen (thermo & verf) - Goedkeuring
gunning en lastvoorwaarden - TECH/FV/2019/170
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Aanbrengen van
diverse wegmarkeringen (thermo & verf)”, worden goedgekeurd. De raming
bedraagt 29.999,00 EUR + 6.299,79 EUR (21% btw medecontractant) =
36.298,79 EUR.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
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Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
13 december 2019.
Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Trafiroad,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0418.384.358, NIEUWE DREEF 17 te 9160 Lokeren, tegen het nagerekende
offertebedrag van 29.745,53 EUR + 6.246,56 EUR (21% btw medecontractant) =
35.992,09 EUR.
14.

Raamovereenkomst Schoonmaak - Gunnen van de opdracht (Perceel 1)
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
12 december 2019 voor Perceel 1 (Schoonmaak Gemeentescholen Pienter &
Wijzer), Perceel 2 (Schoonmaak Gemeenteschool Centrumschool), Perceel 3
(Schoonmaak Vrijetijdsinfrastructuur).
Perceel 1 van de opdracht ‘Raamovereenkomst Schoonmaak’ wordt gegund aan
de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding) bieders, zijnde W.S.W. Waak Sociale Werkplaats vzw,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0457.351.040, Heirweg 125 te 8520 Kuurne, tegen de eenheidsprijzen vermeld in
de offerte van deze inschrijver.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
15.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 29 november 2019 voor 2 personen.

16.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 1 december 2019 voor 2 personen.

17.

Uitbreiding van een 50-jarige kelder
De uitbreiding van een 50-jarige kelder wordt toegestaan met ingang van 2
december 2019 voor 3 personen.

18.

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

19.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 6 december 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
20.
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Officiële receptie van Orde van de Ezel n.a.v. Erkentelijkheidstrofee 2019 goedkeuren aanvraag

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de Orde van de Ezel toelating
om op maandag 13 januari 2020 om 19.30u een academische zitting n.a.v. de
uitreiking van de Erkentelijkheidstrofee 2020 te organiseren in het gemeentehuis.
Het gemeentebestuur zal na de academische zitting alle genodigden een officiële
receptie aanbieden.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de Orde van de Ezel daarnaast
toelating om de raadzaal van het Sociaal Huis te gebruiken op maandag 13
januari 2020 vanaf 20.30u voor de organisatie van hun statutaire jaarvergadering.
ONDERWIJS
21.

Aanmeldings- en inschrijvingsbeleid - goedkeuren overeenkomst met VICT-OR
Het college van burgemeester en schepenen ondertekent de overeenkomst met VICT-OR voor het digitaal aanmeldsysteem. De overeenkomst maakt integraal deel
uit van deze beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er een nieuwe
marktbevraging moet gebeuren in 2021 voor schooljaar 2022-2023.

22.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan Verlof voor verminderde prestaties
(1/5) en deeltijds Zorgkrediet voor een kind t.e.m. 12 jaar (1/5) - wijziging
beslissing college 9 juli 2019
(geschrapt)

23.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

24.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

25.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

26.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
27.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis
Van Wonterghem, namelijk Diedjies op zondag 22 december 2019
Op zondag 22 december 2019 is discotheek Diedjies geopend op het grondgebied
van de gemeente.
Het bedoelde evenement brengt met zich een grotere volkstoeloop mee omwille
van het feit dat de dag volgend op dit evenement een wettelijk feestdag is.
Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie is aangewezen, meer bepaald door het maken van de nodige
afspraken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz. teneinde de
overlast voor de bewoners in de omgeving van het evenement te beperken.
Een aantal bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de
deelnemers, organisatoren en omwonenden te kunnen waarborgen en om het
normaal verloop van het evenement te kunnen garanderen:
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 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van het evenement en de
bestuurlijke overheid;
 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten
onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Naar aanleiding van bedoeld evenement zijn bijzondere verkeersmaatregelen
vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het
vlot verloop van het normale verkeer.
Het evenement heeft een commercieel karakter.
Gedurende de duur van het evenement staat de organisatie in voor de veiligheid
(security) en de beveiliging (safety) om het publiek en omwonenden te begeleiden
en te informeren.
28.

Vzw Drafwedrennen Kortrijk - addendum bij de ondertekende
huurovereenkomst van 6 juni 1996
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan het
addendum bij de ondertekende huurovereenkomst van 6 juni 1996 met vzw
Drafwedrennen Kortrijk.

29.

Hitte- en ozonplan gemeente Kuurne - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen keurt het gemeentelijk hitte- en
ozonplan goed.

Personeel
30.

Vrijwilligers - aanstellen steward
Er wordt een steward opgenomen op de lijst van stewards vanaf 18 december
2019.

B-punt
ONDERWIJS
31.

Gemeentelijk basisonderwijs - aktename aanstellingen waarnemende
leerkracht in het kader van het tijdelijk project voor vervangingen van
korte afwezigheid in het basisonderwijs
Het College neemt akte van de aanstellingen van leerkrachten als waarnemende
leerkrachten om in de korte vervangingen te voorzien.
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