Agenda voor de vergadering van
de Gemeenteraad van donderdag 12 juli 2018

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden uit op de vergadering van
de gemeenteraad van donderdag 12 juli 2018 aanstaande, om 19:30 uur in Raadzaal, met
volgende agenda

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad

OPENBAAR
A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Aanstelling Leiedal als aankoopcentrale voor overheidsopdracht met als voorwerp
prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren voor 20 jaar van fotovoltaïsche
panelen op gebouwen in eigendom van de lokale besturen

3.

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Kuurne
voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van
het Complex Project 'Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid
en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving' - goedkeuring
verlenging

ONDERWIJS
4.

Gemeentelijk basisonderwijs - opheffen bestaand arbeidsreglement en goedkeuren
nieuw arbeidsreglement

5.

Gemeentelijk basisonderwijs - opheffen bestaand schoolreglement en goedkeuren
nieuw schoolreglement

6.

Gemeentelijk basisonderwijs - Protocol 'lerarenplatform 2018-2019' - goedkeuring

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
7.

Bijzonder Nood- & Interventieplan (BNIP) P'Latse Doen - bekrachtiging beslissing
College van Burgemeester en Schepenen van 26 juni 2018

8.

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen

Personeel
9.
1

Gemeentepersoneel

- kennisname aanstelling algemeen directeur
- vaststellen wervingsreserve
10.

Gemeentepersoneel
- kennisname aanstelling financieel directeur
- vaststellen wervingsreserve

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
11.

Besluit van de Algemeen Directeur betreffende delegatie handtekenbevoegdheid kennisname

BESLOTEN
A-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
12.

Gemeentelijke administratieve sancties
- 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
- stopzetten vaststellingsbevoegdheid van gemeentelijke ambtenaren tot vaststellers
van de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen van de
bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door
automatisch werkende toestellen

Personeel
13.

Gemeentepersoneel - aanstelling adjunct-algemeen directeur

14.

Gemeentepersoneel - aanstelling adjunct-financieel directeur

OPENBAAR - EEDAFLEGGING
15.

Gemeentepersoneel
- eedaflegging algemeen directeur
- eedaflegging financieel directeur
- eedaflegging adjunct-algemeen directeur
Kuurne, 4 juli 2018

De algemeen directeur,

Els Persyn
2

De voorzitter van de raad,

Frans Ramon

