Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 5 januari 2021

Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 15/12/2020 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting naheffing blauwe
zone voor de maand november 2020
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand november
2020 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Projectvoorstel - subsidiemogelijkheid voor lokale hefboomprojecten ‘Natte
Natuur’ in kader van gebiedsontwikkeling - Verwerven stuk natte natuur
langs Heulebeek te Kuurne - onontvankelijkheid - kennisgeving
Het College neemt kennis van de onontvankelijkheidsverklaring van het
projectvoorstel in het kader van de subsidieoproep Natte Natuur van het
Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

4.

Advies Omgevingsvergunningsdossier - Goddeeris Bart - referentie
omgevingsvergunning OMV_2020155159 - referentie gemeente
OMV/2020/00209 - inrichtingsnummer 20200603-0046
Aan het verzoek om advies vanwege het College van Burgemeester en Schepenen
van Harelbeke (referentie omgevingsvergunning OMV_2020155159 - referentie
gemeente OMV/2020/00209 - inrichtingsnummer 20200603-0046) in verband met
de omgevingsvergunningsaanvraag van Goddeeris Flowers bvba (Bart Goddeeris),
gevestigd te 8531 Harelbeke, Darmstraat 24 voor het exploiteren van
functiewijziging van serres naar opslag van materiaal en voertuigen, en
huisvesting alpaca’s, gelegen Darmstraat 24 - 25, 8531 Harelbeke wordt volgend
advies verleend:
ongunstig advies voor de functiewijziging van serres naar opslag van materiaal en
voertuigen en gunstig advies inzake de wijziging van serres naar huisvesting van
alpaca’s. De overige ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden gunstig
geadviseerd.

5.
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Omgevingsvergunning Referentie gemeente OMV/2020/00144 - Referentie
omgevingsvergunning: OMV_2020110784 - Inrichtingsnummer:

20200824-0024 - Kerkstraat 86 - Thydesta
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.
6.

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00159 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020124880 - Krokussenlaan 11 Guy Depijpere
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00162 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020079359 - Meiklokje 14-16 Jonas Deré - Elise Henneuse
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

8.

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00184 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020146846 - Heirweg 82 Charles David
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarde.

Publieke ruimte
9.

Signalisatie Camerabewaking IMOG - goedkeuring
Het College gaat akkoord om camerasignalisatieborden 'IMOG' te plaatsen op de
grens met Lendelede op volgende locaties:
- Lendeleedsestraat
- Haantjesstraat
- Rijksweg
- Wandelinglaan
- St.-Katrienplein

10.

Ondergronds brengen van elec. laagspanning en vernieuwen openbare
verlichting - Watertorenstraat: Vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen en gunnen van de opdracht.
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Ondergronds brengen
en vernieuwen openbare verlichting - Watertorenstraat", worden goedgekeurd. De
raming bedraagt 47.086,49 euro(vrij van btw).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De opdracht “Ondergronds brengen en vernieuwen openbare verlichting Watertorenstraat" wordt gegund aan Fluvius CVBA, KBO nr. BE 0215.266.160,
President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 47.086,49 euro (vrij van btw).

11.

Aanbrengen van bitumineuze verhardingen - Dienstjaar 2021 - Vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Aanbrengen van bitumineuze
verhardingen - Dienstjaar 2021’, worden goedgekeurd. De raming bedraagt
143.360,50 EUR + 30.105,71 EUR (21% btw medecontractant) =
173.466,21 EUR.
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
SAMENLEVEN
12.

Installeren van branddetectie op het sportpak - goedkeuren
Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord om in het sportpark een
branddetectie te laten installeren die niet voldoet aan de norm NBN S 21-100.
Alle argumenten pro en contra werden gewikt en gewogen maar vooral het feit
dat de norm richtinggevend is en geen wetgeving en het feit dat er een
branddetectie zal komen waarvoor toestemming werd gegeven door de brandweer
en door de preventieadviseur, deed het CBS als een goede huisvader beslissen te
kiezen voor een branddetectie volgens goede praktijk en goed vakmanschap.

Burgerzaken
13.

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

14.

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

Vrije tijd
15.

Aanstellen van een studiebureau in het kader van de aanleg van een
bikepark - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Aanstellen van een studiebureau in het
kader van de aanleg van een bikepark’ worden goedgekeurd. De raming bedraagt
49.586,78 EUR + 10.413,22 EUR (21% btw) = 60.000,00 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

ONDERWIJS
16.

Gemeentelijk basisonderwijs - vaste benoemingen in een wervingsambt in
het gewoon basisonderwijs - intrekken artikel 9 van de beslissing van het
college van 15 december 2020
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
17.

Vaststellen agenda gemeenteraad 21 januari 2021
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 21 januari 2021 vast.
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Personeel
18.

Gemeentepersoneel - aanduiding tijdelijk medewerker communicatiedienst
Er wordt een halftijdse medewerker communicatiedienst aangesteld tot eind
oktober 2021.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
19.

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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