Besluitenlijst van de Gemeenteraad
van donderdag 21 januari 2021
BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT
1.

Bekrachtiging van het besluit burgemeester van 6 januari 2021
inzake het virtueel karakter van de volgende Gemeente-en OCMWraad
Besluit
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 6 januari 2021
houdende "Politieverordening betreffende het virtueel karakter van de volgende
Gemeente- en OCMW-raad op 21 januari 2021 om de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19 te beperken".

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
2.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Besluit
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 10 december 2020
worden goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3. Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de
geldigheidsduur van conformiteitsattesten - goedkeuren
aangepast reglement
Besluit
De gemeenteraad keurt het aangepast gemeentelijk reglement inzake de beperking
van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten goed.
4.

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen - goedkeuren
aangepast reglement
Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het aangepaste belastingreglement op
leegstaande gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025.

5.

Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen - goedkeuren
aangepast reglement
Besluit
Het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 12 december 2019, wordt opgeheven.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het aangepaste belastingreglement op
verwaarloosde woningen en gebouwen voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025.
1

Publieke ruimte
6. Omgevingsvergunning 2020021079 - 2020-00130 - Dumobil Huyzentruyt_Bijstelling VK Woonpark - goedkeuren wegenistracé
Besluit
Het wegenistracé, op het kadastraal perceel sectie C nr 146A en in de verkaveling
Woonpark aangevraagd door Dumobil en Bouw Paul Huyzentruyt wordt goedgekeurd
rekening houdend met het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst Publieke
Ruimte waardoor onderstaande voorwaarden verbonden moeten worden aan de
omgevingsvergunning:
 Duidelijkheid in parkeerbeleid: Er moeten 0,5 publieke parkeerplaatsen voorzien
worden per woongelegenheid. Deze parkeerplaatsen moeten duidelijk
afgebakend worden. Naast de parkeerplaats dient nog 4 m rijweg vrij te zijn.
 Opvang hemelwater: het hemelwater afkomstig van de wegenis moeten
opgevangen en geïnfiltreerd worden.
 Fiets- en wandelweg: heeft een breedte van 1,5 m en is gelegen tussen 2
achtertuinen met een haag/afsluiting op de perceelsgrens. Het resultaat zal
een smal pad zijn dat in gebruik geen meerwaarde biedt en in onderhoud een
moeilijke opgave zal zijn. Het pad moet voorzien worden tussen lot 65 en de
gracht. Hierdoor is er meer open ruimte en kan het onderhoud van het pad en
de beek makkelijker gebeuren.
7.

Overeenkomst Interlokale Vereniging Parkeren Regio Kortrijk voorstel van addendum - goedkeuring
Besluit
De gemeenteraad keurt het addendum bij de overeenkomst Interlokale Vereniging
Parkeren Regio Kortrijk goed.

8.

Intekenen op de kaderovereenkomst ter aanstelling van de
Intercommunale Gaselwest als opdrachtencentrale
Besluit
De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst ter aanstelling van Gaselwest,
opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, als
opdrachtencentrale goed.

SAMENLEVEN
Welzijn
9. Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en
schepenen houdende mandaatverlenging aan W13 tot het
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken
Besluit
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het CBS van 8 december 2020
houdende mandaatverlenging aan W13 tot het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
B-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
10. Klachtenbehandeling - kennisnemen rapport 2020
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Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport klachtenbehandeling 2020.

BESLOTEN
A-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
11. Gemeentelijke administratieve sancties
- aanstellen van een bijkomende intergemeentelijke vaststeller
- aanstellen van gemeentelijke ambtenaar tot vaststeller van de
overtredingen betreffende het stilstaan en het
parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door
automatisch werkende toestellen
Besluit
De gemeenteraad stelt een personeelslid van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband aan als intergemeentelijke GAS-vaststeller met de
bevoegdheid over het grondgebied van de gemeente Kuurne met de bevoegdheid tot
het vaststellen van inbreuken welke bestraft kunnen worden met een gemeentelijke
administratieve sanctie in het kader van de algemene politieverordening.
De gemeenteraad stelt enkele personen aan tot vaststeller van de in artikel 3, 3°
bedoelde inbreuken van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
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