Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 16 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 9/03/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Gemeente Kuurne/Orange Belgium nv (AJ 2019) – (geschrapt)
(geschrapt)

3.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op de
huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 2020 - tweede semester
Het kohier van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met
handelskarakter van 2020 - tweede semester - wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

4.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
5.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2021000400 Referentie gemeente: OMV/2021/00002 - Jan Labbe - Tweegemeentenweg
7
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

6.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2021011105 Referentie gemeente: OMV/2021/00013 - Eline Sabbe - Poolster 6
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

7.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020107637 Referentie gemeente: OMV/2020/00211 - Dumobil Construct - VK
Woonpark Lot 25 t/m 30 (voorheen l1 tem l6)
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.
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8.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020174632 Referentie gemeente: OMV/2020/00218 - Creatuft - Industrielaan 16 en
Noordlaan 12
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarde.

9.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020178924 Referentie gemeente: OMV/2020/00224 Inrichtingsnummer: 20201230-0001 - Doornenstraat 10 en 12 - Fluvius
System Operator
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

Publieke ruimte
10.

Uitbreiding terrassen horeca - Coronamaatregel zomer 2021 - Goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een tijdelijke
uitbreiding van de terrassen van horecazaken als coronamaatregel:
- Startdatum: van zodra de horecazaken open kunnen, vermoedelijk 1 mei.
- Einddatum: Kuurne Kermis.
- De uitbreiding van de terraszone wordt afgebakend d.m.v. nadarhekkens met
spandoeken, aangeleverd door het gemeentebestuur.
- De uitbreiding van de terraszone is de oppervlakte van 2 parkeervakken:
 Indien parkeerstrook ter hoogte van de zaak: inname van 2 parkeervakken
van langparkeerstrook
 Indien private parking: inname van 2 parkeervakken van parking
 Indien op Marktplein en geen parkeerstrook: inname van deel van het
Marktplein of van het voetpad/parkeervrije zone.
- Indien de ondergrond in kasseistenen is, wordt toelating verleend om een
houten vloer te leggen.
- De uitbreiding van de terrassen is aangeduid op plan in bijlage
- Tijdens de wekelijkse markt wordt toelating gegeven om ook het straatgedeelte
in te nemen als terras door houders van terras op het middengedeelte van het
Marktplein.
- Het terrasreglement (artikels 189 t.e.m. 203 van de algemene
politieverordening) blijft van toepassing, met uitzondering van
 artikel 193: 24u wordt vervangen door 1u.
 artikel 195: windschermen wordt vervangen door nadarhekkens met door de
gemeente aangeleverde spandoeken.
 Tijdens verlofperiode of sluiting gedurende meer dan 2 dagen: terras vrij
maken voor parkeerplaatsen.

11.

Weg- en rioleringswerken verkaveling Koolkappershoek (VK 168) Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering
Het proces-verbaal van de definitieve oplevering van 16 februari 2021 van de
opdracht 'Weg- en rioleringswerken verkaveling Koolkappershoek' (VK 168) wordt
goedgekeurd.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
12.

Evenement 'Flandrienrit' van Cycling Vlaanderen - Toelaten doortocht en
verlenen vergunningen
Het college van burgemeester en schepenen geeft Cycling Vlaanderen toelating
om het parcours van het evenement 'Flandrienrit' op van 24 maart 2021 tot en
met 3 april 2021 in Kuurne te laten lopen over de door de organisatie aangegeven
straten. Alle deelnemers dienen zich daarbij steeds aan de wegcode te houden.
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Het college van burgemeester en schepenen verleent Cycling Vlaanderen
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.
13.

Evenement 'In het Wiel van het Ventiel' van Het Ventiel Cycling Team Toelaten doortocht en verlenen vergunningen
Het college van burgemeester en schepenen geeft Het Ventiel Cycling Team
toelating om het parcours van het evenement 'In het Wiel van het Ventiel'
op zaterdag 10 en zondag 11 juli 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 Het Ventiel Cycling Team
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.

ONDERWIJS
14.

Gemeentelijk basisonderwijs - Toestaan deeltijdse loopbaanonderbreking
voor medische bijstand (1/5) - Wijziging beslissing college 9 juni 2020
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Communicatie
15.

Raamovereenkomst Drukwerk - Vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst Drukwerk' worden
goedgekeurd. De raming bedraagt 121.446,76 EUR + 25.503,82 EUR (21% btw)
= 146.950,58 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
16.

Compensatie milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers (DGWN) Aktename rapportering 2020 Doelgroepwerknemers Kuurne
Er wordt kennis genomen van de ‘Rapportering 2020 BVR doelgroepwerknemers
milieugerelateerde taken – Kuurne’.

SAMENLEVEN
Welzijn
17.

Taxivervoer Vaxpo - afsprakennota - Aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de afsprakennota
m.b.t. het taxivervoer van en naar VAXPO, zoals beschreven in het collegebesluit
van Kortrijk van 8 maart 2021.

18.
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Partnerschap VAXPO voor medische profielen met consortium en de
interimsector - Aktename

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het partnerschap
VAXPO voor medische profielen met het consortium en de interimsector, zoals
omschreven in de besluit van het college van burgemeester en schepen van stad
Kortrijk van 8 maart 2021.
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