Uittreksel uit de notulen van het
College van Burgemeester en Schepenen
Dit document is digitaal ondertekend door
Algemeen Directeur
Els Persyn

Burgemeester
Francis Benoit

Voor eensluidend afschrift

Ondertekend door Els Persyn (Signature)
Datum: 2020.11.25 14:44:43 CET
Functie: Algemeen directeur
Locatie: KUURNE

Ondertekend door Francis Benoit (Signature)
Datum: 2020.11.24 17:16:30 CET
Functie: Burgemeester
Locatie: KUURNE

Zitting van 17 november 2020.

Aanwezig:

Ann Messelier, Schepen-Voorzitter
Johan Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez, Schepenen
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Francis Benoit, Burgemeester

Voorwerp

Aanvragen voor het gebruik van de culturele infrastructuur
voor interne vormingen door bedrijven - toestaan
uitzonderingen

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.
Feiten, context en argumentatie
Aanleiding:
Het Kuurnse maatwerkbedrijf Waak vroeg of zij een vergaderzaal of leslokaal in onze
culturele infrastructuur voor een interne bijscholing van hun medewerkers konden
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gebruiken. Het gaat om een reeks van 20 bij voorkeur opeenvolgende
dinsdagvoormiddagen.
Advies bij deze aanleiding:
Tot op heden kunnen bedrijven enkel in de culturele infrastructuur terecht voor openbare
activiteiten (zoals productvoorstellingen of vakbeurzen). Alles wat specifiek en exclusief
bedoeld is voor het eigen personeel wordt niet toegelaten (zoals personeelsfeesten en
teambuildingactiviteiten).
Het College wenst de bezettingsgraad van de gemeentegebouwen in het algemeen en
zeker die van de culturele infrastructuur danig op te krikken. Eerder werd al geopperd
dat we bedrijven toegang moeten kunnen geven tot onze gebouwen. Daarbij dachten we
voornamelijk aan culturele activiteiten voor hun eigen personeel. Een andere
opportuniteit zijn het aantrekken van activiteiten in het kader van vorming, training en
opleiding (VTO-beleid) of congressen. Deze vinden voornamelijk in de week plaats en zijn
dus niet hinderlijk voor het verenigingsleven.
Nu we gestart zijn met het upgraden van de audiovisuele infrastructuur van onze
(vergader)zalen, kunnen we bedrijven bovendien verwelkomen in perfect daarvoor
uitgeruste infrastructuur.
Het is m.a.w. interessant om VTO-activiteiten van bedrijven bij uitzondering wel toe te
staan in onze gemeentelijke culturele infrastructuur. De uitzondering geldt dan meteen
voor alle bedrijven en niet alleen voor Waak. De vraag van Waak kan hier wel als
testcase dienen.
Conform het gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de
gemeentelijk culturele infrastructuur hadden we deze vraag graag eerst voorgelegd aan
het beheersorgaan voor advies. Door Corona is de installatievergadering van het
beheersorgaan niet doorgegaan. Deze installatievergadering moet nog opnieuw worden
ingepland.
Verwijzingen
Aanvraag van Waak van 22 oktober 2020.
Besluit
Artikel 1
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat principieel akkoord om bedrijven die
activiteiten willen organiseren in het kader van hun intern VTO-beleid, toe te laten
daarvoor de gemeentelijke culturele infrastructuur te gebruiken, dit in afwijking van
artikel 2 van het reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke
culturele infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007 en
latere wijzigingen.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen belast de vrijetijdsdienst met de uitvoering
van deze beslissing.
Artikel 3
Deze beslissing wordt overgemaakt aan geïnteresseerde bedrijven.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Schepen-Voorzitter,
(get.) Ann Messelier
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