Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 9 februari 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 2/02/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Beslissing rond overschot gemeentelijke bijdrage van het OCMW uit het
verleden - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat het OCMW het
overschot op de gemeentelijke bijdrage van 144.998,20 euro mag behouden en
beschouwen als permanent werkkapitaal.

3.

Overdracht kredieten investeringen en financiering van boekjaar 2020 naar
boekjaar 2021
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het bedrag van
197.275,09 euro aan kredieten over te dragen van 2020 naar 2021.

4.

Aankoop van didactische benodigdheden voor de scholen
(Raamovereenkomst) - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aankoop van didactische
benodigdheden voor de scholen (Raamovereenkomst)” worden goedgekeurd. De
raming bedraagt 48.476,90 EUR + 10.180,15 EUR (21% btw) = 58.657,05 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

5.

Aanstellen van een studiebureau in het kader van de aanleg van een
bikepark - Stopzetting van de plaatsingsprocedure
De plaatsingsprocedure voor "Aanstellen van een studiebureau in het kader van
de aanleg van een bikepark" wordt stopgezet omdat er geen offertes werden
ontvangen. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal opnieuw opgestart
worden.

6.

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.
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
7.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Donky Shot (bv. Liendra) - Marktplein 6, 8520 Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan voor de uitbating van Donky Shot,
Marktplein 6 te 8520 Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van Donky Shot, Marktplein 6 te 8520 Kuurne,
gaat in op 9 februari 2021 (datum CBS).

8.

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00202 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020157744 - Haantjesstraat zn Geldof Thomas en Vergote Ann
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

9.

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00131 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020101539 - Gen.
Eisenhowerstraat - Marktplein - Eigen Gift – Eigen Hulp
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

SAMENLEVEN
10.

Kennisname leefbaarheidsplan 2021 Eigen Gift - Eigen Hulp
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het
leefbaarheidsplan van Eigen Gift - Eigen Hulp voor 2021.

Vrije tijd
11.

Instap in e-boekendienst Cultuurconnect
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de
overeenkomst e-boekendienst met vzw Cultuurconnect.

ONDERWIJS
12.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan voltijds ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
13.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de wielerwedstrijd
Kuurne-Brussel-Kuurne voor eliterenners met contract op zondag 28
februari 2021
Op zondag 28 februari 2021 gaat de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne voor
eliterenners met contract door.
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Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
14.

Vaststellen agenda gemeenteraad 25 februari 2021
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 25 februari 2021 vast.

Personeel
15.

Gemeentepersoneel - aanvaarden kandidaatstellingen examen technicus
wegen en water
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de kandidaatstellingen
voor het examen technicus wegen en water.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
16.

Besluit van de Algemeen Directeur - aktename
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de voorgelegde
Besluiten van de Algemeen Directeur.

17.

Maandverslag (januari) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.
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