Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 26 januari 2021
Toelichting
1.

Toelichting: 15u30 - garageweg Kattekouter/Kouterstraat (Publius)

Goedkeuren notulen vorige vergadering
2.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 19/01/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
3.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op
tweede verblijven - aanslagjaar 2020
Het kohier van de belasting op tweede verblijven wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

4.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op
reclameborden - aanslagjaar 2020
Het kohier van de belasting op reclameborden wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

5.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbons en vastleggingen worden bekrachtigd.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
6.

Gemeentelijke inventaris verwaarlozing: beslissing betreffende het
ingediende bezwaarschrift op de inventarisatie van 15 oktober 2020
Het college van burgemeester en schepenen ontving één bezwaarschrift op de
inventarisatie van verwaarloosde panden en beslist het bezwaar niet te
aanvaarden.

7.

Wekelijkse markt Kuurne - aanvraag vaste standplaats - Fish off the hook
Het college van burgemeester en schepenen kent een vast wekelijks abonnement
toe voor de wekelijkse markt in Kuurne.

8.
1

Omgevingsvergunning Referentie gemeente: OMV/2020/00170 Referentie omgevingsvergunning: OMV_2020132411 - Inrichtingsnummer:

20201006-0007 - Bossuyt Winkelinrichting NV, Noordlaan 21
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.
Publieke ruimte
9.

Aankoop en levering van urnekelders DJ2021 - Goedkeuring
lastvoorwaarden
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het bestek en
de raming voor de opdracht ‘Aankoop en levering van urnekelders DJ2021. De
raming bedraagt 9.720,00 EUR + 2.041,20 EUR (21% btw) = 11.761,20 EUR.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

SAMENLEVEN
Burgerzaken
10.

Loting voorbereidende lijst van gezworenen
Voor de samenstelling van de lijst der gezworenen gaat de burgemeester om
13:30 uur in het openbaar over tot loting van de eindcijfers, in bijzijn van twee
schepenen. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de laatste lijst van
de in het kiezersregister ingeschreven personen opgemaakt overeenkomstig
artikel 10, § 1, van het Kieswetboek, d.w.z. de lijst opgesteld met het oog op de
wetgevende verkiezingen.

11.

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

12.

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

13.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

14.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

Vrije tijd
15.

Inrichten van gemeentelijke afhaalpunten voor Kuurnse erkende
verenigingen - verlenging
Het college van Burgemeester en Schepenen verlengt de organisatie van
gemeentelijke afhaalpunten voor verenigingen vanaf 1 januari 2021 tot dat het
politiebesluit van de provinciegouverneur van 3 december 2020 opgeheven of
gewijzigd wordt, en voor zover op dat moment geen opvolgend politiebesluit
wordt genomen of een hogere rechtsnorm deze materie heeft gereglementeerd.
De gemeentelijke afhaalpunten worden nog steeds georganiseerd volgens de
spelregels en voorwaarden zoals bepaald in het collegebesluit van 10 november
2020, gewijzigd bij collegebesluit van 17 november 2020.
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16.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17
november 2020 - Ondersteunende coronamaatregelen bij het gebruik
culturele infrastructuur (1. goedkeuren verlenging termijn en 2. bepalen
einddatum verlenging) – goedkeuren wijziging
Het college van burgemeester en schepenen wijzigt haar beslissing van 17
november 2020 houdende ondersteunende coronamaatregelen bij het gebruik
culturele infrastructuur.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
17.

Kerkfabriek Sint-Katharina – notulen van de kerkraad van 11 januari 2021
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Katharina van 11 januari 2021
worden voor kennisneming aangenomen.
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