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Voorwerp

Aanvraag voor het gebruik van de culturele infrastructuur
voor de organisatie van examens - toestaan uitzondering

Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke
culturele infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007 en
latere wijzigingen.
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
Het onderwijs moet de rest van het jaar in code oranje afwerken. Dat vereist o.m. een
nauwkeuriger spreiding van de leerlingen. Bij de voorbereidingen van de examenperiode
in december stootte het Spes Nostra daarbij op haar organisatielimieten. Om de examens
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voor de leerlingen zo normaal mogelijk te laten verlopen, wenst de middelbare school
gedeeltelijk uit te wijken naar de Kubox. Door daar een examenruimte in te richten, kan
de school haar leerlingen toch allemaal in de voormiddag hun examens laten afleggen.
Verwijzingen
Aanvraag van Spes Nostra van 11 november 2020.
Corona-sectorprotocol voor het onderwijs
Adviezen en visum
Advies Vrijetijdsdienst:
De Kubox staat leeg tijdens deze lockdown en is groot genoeg om minstens 120
leerlingen ver genoeg uit elkaar te zetten. Spes Nostra kan er perfect zijn examens
organiseren. De dienst stelt voor het gebruik gratis te laten als ondersteuningsmaatregel
in Coronatijden.
Besluit
Artikel 1
In afwijking van artikel 10 van het reglement betreffende het huren en gebruiken van de
gemeentelijke culturele infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20
december 2007 en latere wijzigingen, geeft het College van Burgemeester en Schepenen
Spes Nostra Kuurne toelating om de Kubox kosteloos te gebruiken voor de organisatie
van de examens van 3 tot en met 14 december 2020.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen belast de vrijetijdsdienst met de uitvoering
van deze beslissing, meer bepaald met het bijstaan van Spes Nostra bij de praktische
logistieke inrichting van het gebouw.
Artikel 3
Deze beslissing wordt overgemaakt aan Spes Nostra Kuurne.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Schepen-Voorzitter,
(get.) Ann Messelier
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