Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 30 maart 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 23/03/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Uitvoeren bijkomende beleidstoets project Kasteelwijk - principiële
goedkeuring tot overname van het openbaar domein
Het college van burgemeester en schepenen stelt het verslag van het lokaal
woonoverleg van 23 maart 2021 vast en bevestigt de uitgevoerde bijkomende
beleidstoets betreffende de geplande infrastructuurwerken in het project
Kasteelwijk.

3.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020153934 Referentie gemeente: OMV/202000196 - Claude Vermandel - Annelies
Gryson - Renbaanlaan 23
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

4.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020158646 Referentie gemeente: OMV/202000203 - Dylan Vandamme - Deborah
Deschuymere - Motestraat 9
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

5.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020162945 Referentie gemeente: OMV/202000210 - Wim Devriese - Lien Defoort Kerkstraat 27
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

6.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2021014657 Referentie gemeente: OMV/202100024 - Tussengemeentelijke
Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening (Farys) Nieuwenhuyse 49
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

7.

1

Van een stortplaats naar een bos - oproep Vlaams minister - antwoord
gemeente

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aangeduide terreinen
en zal dit aan het kabinet overmaken.
Publieke ruimte
8.

Behandelen en schilderen kapel - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Behandelen en
schilderen kapel”, worden goedgekeurd. De raming bedraagt 20.661,15 EUR +
4.338,84 EUR (21% btw medecontractant) = 24.999,99 EUR.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde GROUP SUERICKX, geregistreerd bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer BE 0896.188.443, Toekomstlaan(HRT) 6 bus
6A te 2200 Herentals, tegen het onderhandelde bedrag van 20.320,54 EUR +
4.267,31 EUR (21% btw medecontractant) = 24.587,85 EUR.

9.

Aanvraag tot provinciale ondersteuning voor inventarisatie van trage
wegen binnen aanbod "Gemeente voor de Toekomst" - goedkeuring
Het college beslist om provinciale ondersteuning aan te vragen voor het project
"inventarisatie van trage wegen" binnen het aanbod "Gemeente voor de
Toekomst".

SAMENLEVEN
Vrije tijd
10.

Officiële receptie van Gezinsbond Kuurne n.a.v. 100-jarig bestaan goedkeuren aanvraag
Het college van burgemeester en schepenen zal Gezinsbond Kuurne n.a.v. haar
100-jarig bestaan met een officiële receptie ontvangen in het gemeentehuis op
zondag 10 oktober 2021 om 11.30u, onder voorbehoud van de verdere evolutie
van de coronapandemie.

11.

Evenement '3-dorpenwandeling' van Natuurpunt De Vlasbek - toelaten
doortocht en verlenen vergunningen
Het college geeft Natuurpunt De Vlasbek toelating om het parcours van het
evenement '3-dorpenwandeling' van 2 april 2021 tot en met 31 mei 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 verleent Natuurpunt De Vlasbek vergunning tot het plaatsen van
tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg volgens de voorwaarden bepaald
in artikels 205 tot en met 208 van de algemene gemeentelijke politieverordening.

INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
12.

Gemeentepersoneel - aanstellen contractueel redder - bepaalde duur
(geschrapt)
Er wordt een deeltijds contractueel redder aangesteld met een contract van
bepaalde duur, zijnde van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

13.
2

Gemeentepersoneel - vacant verklaren betrekking
domeinverantwoordelijke Leven en Welzijn

De betrekking van domeinverantwoordelijke Leven en Welzijn wordt vacant
verklaard bij wijze van aanwerving.
ICT
14.

Goedkeuren afsprakennota Leiedal ivm aankoop "Zerkzoeker"
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van Zerkzoeker
van Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk, goed tegen de
totale prijs van 4.411,47 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota 2021-011
van Intercommunale Leiedal goed.

15.

Extra ondersteuning ICT n.a.v. actielijst na cyberaanval - goedkeuren
opdracht
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de extra
ondersteuning door Inetum-Realdolmen, Industriezone Zenneveld, A.
Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen, tegen de totale prijs van 9.678,40 EUR excl
BTW of 11.710,86 EUR incl BTW.
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