Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 16 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 9/02/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Verkoop frigocel en aanhangwagen
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de geboden
bedragen voor een mobiele frigocel van de maaltijddienst en een aanhangwagen
van publieke ruimte via online veiling en beslist om de verkoop toe te wijzen.

3.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting naheffing blauwe
zone voor de maand januari 2021
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand januari 2021
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4.

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00181 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020142083 - Stokerijstraat 97 Carl Goeman – Katie Bruneel
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

5.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020168868 Referentie gemeente:
OMV/2020/00204 - Condruzenstraat 11 - Lamaire Marlies
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

6.

Omgevingsvergunning referentie omgevingsloket: OMV_2020163147 Referentie gemeente: OMV/2020/00199 - Boomgaardstraat 74 - Provoost
Kris
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning referentie omgevingsloket: OMV_2020161744 referentie gemeente: OMV/2020/00201 - Weidenstraat 73 - Matthias
Verschuere
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.
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Publieke ruimte
8.

Proefproject Burg. Decoenestraat - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met de invoering van een
proefproject om het sluipverkeer in de Burg. Decoenestraat te verminderen.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
9.

Aanvraag andere begunstigde op de gemeentelijke begraafplaats
De wijziging van begunstigde in deze grondvergunning van 30 jaar wordt
toegestaan met ingang van 27 januari 2021.

10.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 26 januari 2021 voor 2 personen.

11.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 30 jaar wordt toegestaan met ingang van 30 januari
2021 voor 2 personen.

12.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

13.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

Vrije tijd
14.

Aanvraag voor het gebruik van de culturele infrastructuur voor de opnames
van livestream concert - toestaan uitzondering
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 Herbert Verhaeghe toelating om de Kubox kosteloos te gebruiken
voor de opnames van zijn verjaardagsconcert in functie van een livestreaming op
27 maart 2021.

15.

Evenement 'Coronawandeling' van De Baekelandt Stappers Lendelede en de
Sportdienst van Lendelede - toelaten doortocht en verlenen vergunningen
Het college van burgemeester en schepenen geeft De Baekelandt Stappers
Lendelede i.s.m. de sportdienst van Lendelede toelating om het parcours van het
evenement 'Coronawandeling' van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 in
Kuurne te laten lopen over de door de organisatie aangegeven straten. Alle
deelnemers dienen zich daarbij steeds aan de wegcode te houden.
Het college van burgemeester en schepenen verleent De Baekelandt Stappers
Lendelede i.s.m. de sportdienst van Lendelede vergunning tot het plaatsen van
tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg volgens de voorwaarden bepaald
in artikel 205 tot en met 208 van de algemene gemeentelijke politieverordening.

Welzijn
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16.

Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang in de gemeentescholen Verlenging 3 (Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang in de
gemeentescholen 2021-2022) - Gunnen van de opdracht
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Organisatie van
voor- en naschoolse kinderopvang in de gemeentescholen - Verlenging 3
(Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang in de gemeentescholen 20212022)” aan dezelfde dienstverlener, zijnde Vzw tAlternatief (nieuw benaming
Buurt Initiatieven Kuurne (BIK)), KBO nr. BE 0473.873.803, Blokkestraat 29A te
8550 Zwevegem, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van
77.096,00 EUR incl. btw (0% btw).

ONDERWIJS
17.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemend directeur
(geschrapt)

18.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

19.

Nieuwe school: goedkeuren programma van eisen en aanduiden leidend
ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma van eisen goed
voor het bouwen van een nieuwe school.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
20.

Machtiging tot vernietiging van archief - goedkeuren aanvraag
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de machtiging
tot het vernietigen van de archiefstukken opgenomen in het formulier.

21.

Organisatiebeheersing - uitrol van een driejarig actieplan
organisatiebeheersing - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan dit driejarig
actieplan organisatiebeheersing en zal hier op jaarbasis voor de maand juli over
rapporteren aan de raad.

22.

Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 'Kuurne-Brussel-Kuurne 2021' –
goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn goedkeuring aan het
bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor de wielerwedstrijd 'KuurneBrussel-Kuurne 2021', opgemaakt door de noodplanningscoördinator.

Personeel
23.

Gemeentepersoneel - in disponibiliteit stellen hulptechnicus (CV)
(geschrapt)

24.

Gemeentepersoneel - vaststellen wervingsreserve deskundige groen- en
natuurbeheer
Het college van burgemeester en schepenen stelt de wervingsreserve vast van
deskundige groen- en natuurbeheer.
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B-punt
ONDERWIJS
25.

Gemeentelijk basisonderwijs - opname postnatale rust op later tijdstip kennisname
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
26.

Kerkfabriek St-Pieter – notulen van de kerkraad van 12/01/2021
De notulen van de kerkraad van kerkfabriek Sint-Pieter van 12 januari 2021
worden voor kennisneming aangenomen.
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