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Agenda voor de vergadering van  
de Gemeenteraad van donderdag 17 mei 2018 

 

 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden uit op de vergadering van 

de gemeenteraad van donderdag 17 mei 2018 aanstaande, om 19:30 uur in Raadzaal, met 

volgende agenda 

 

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 

1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad 

 

OPENBAAR 

A-punt 

FINANCIEEL BEHEER 

2. Vaststellen jaarrekening 2017 

 

WONEN EN OMGEVING 

Ruimtelijke omgeving 

3. Overdracht grond gelegen Maaiweg in de verkaveling Najaarsweg - goedkeuren akte 

 

Publieke ruimte 

4. SAVE charter - goedkeuring 

 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Bestuurszaken 

5. TMVS dv - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Jaarvergadering van 20 juni 

2018 

 

6. TMVW ov - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Jaarvergadering van 22 juni 

2018 

 

7. Intercommunale Leiedal - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene 

Vergadering van 29 mei 2018 

 

8. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, 

Psilon  

- goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone zitting van de algemene 

vergadering van 19 juni 2018  

- goedkeuren statutenwijziging 



 2 

 

9. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, 

Psilon - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van 19 

juni 2018 

 

10. Intercommunale Gaselwest  

- goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering tevens 

jaarvergadering van 25 juni 2018 

- verzoek tot verschuiven einddatum van Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 

2019 

- voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037 

- goedkeuren statutenwijziging 

 

11. Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen 

 

12. Gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke 

culturele infrastructuur - goedkeuren wijzigingen 

 

Personeel 

13. Decreet Lokaal Bestuur - organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van de 

gemeente- en OCMW-secretaris 

 

14. Decreet Lokaal Bestuur - organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van de 

financieel beheerder van de gemeente en het OCMW 

 

15. Gemeentepersoneel - vaststellen functiekaarten algemeen directeur, financieel 

directeur, adjunct-algemeen directeur en adjunct-financieel directeur 

 

16. Decreet Lokaal Bestuur - algemeen directeur - oproeping zittende functiehouders - 

aanleg wervingsreserve 

 

17. Decreet Lokaal Bestuur - financieel directeur - oproeping zittende functiehouders - 

aanleg wervingsreserve 

 

18. Gemeentepersoneel - wijzigen formatie 

 

19. Gemeentepersoneel - wijzigen rechtspositieregeling - goedkeuring 

 

20. Goedkeuren van overdracht van personeel aan het OCMW van Kuurne 

 

21. Beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en OCMW Kuurne - 

opheffen en hervaststellen bijlage 3 - toevoegen bijlage 5 - goedkeuring 

 

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 

22. Toegevoegd agendapunt op vraag van de fractie (H)eerlijk Kuurne - goedkeuren 

toetreden statiegeldalliantie 
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BESLOTEN 

A-punt 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Bestuurszaken 

23. Gemeentelijke administratieve sancties  

- aanstellen van een intergemeentelijke vaststeller 

- stopzetten vaststellingsbevoegdheid van een intergemeentelijke vaststeller 

 

 

 

Kuurne, 9 mei 2018 

De secretaris, De voorzitter van de raad, 

                                                                          

Veronique Vanhoutte Frans Ramon 


