Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 23 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 16/03/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2021-03-23 Bibliotheek
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

3.

Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het
OCMW - goedkeuring principe van tussenkomst
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het door de
financieel directeur voorgestelde principe:
de gemeente voorziet een tussenkomt van zodra het beschikbaar budgettair
resultaat van het boekjaar negatief is voor de entiteit OCMW, voor het bedrag van
het negatief beschikbaar budgettair resultaat.

4.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbon en vastlegging wordt bekrachtigd.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
5.

Advies inzake een bodemsaneringsproject: Vlabotex vzw, Koning
Albertstraat 68, 8520 Kuurne - eerste gefaseerd bodemsaneringsproject
Een voorwaardelijk gunstig advies wordt verleend aan het verzoek vanwege de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in verband met het
gefaseerd bodemsaneringsproject voor de grond gelegen aan de Koning
Albertstraat 68 te Kuurne, opgesteld door Envirosoil NV met als titel 'Eerste
gefaseerd bodemsaneringsproject, Deel verontreinigen in het vaste deel van de
aarde (ref. 1, 3 en 4), ondiep grondwater (ref. 2) en het grondwater (ref. 6,7 en
8), Vlabotex vzw, Koning Albertstraat 68 te 8520 Kuurne'. Dossiernummer 58304.
Gelegen te 8520 Kuurne, Koning Albertstraat 68, met voorwaarden.

6.

Uitvoeren beleidstoets projecten 'vervangingsbouw Spijker & Schardauw'
en 'aankoop 4 goede woningen in de Kattestraat'
Het college van burgemeester en schepenen stelt het verslag van het lokaal
woonoverleg van 12 maart 2021 vast en bevestigt de uitgevoerde beleidstoets
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voor de projecten 'vervangingsbouw Spijker & Schardauw' en 'aankoop 4 goede
woningen Kattestraat'.
7.

Omgevingsvergunning referentie omgevingsloket OMV-2021000395 Referentie gemeente: 2021/0001 - Lemaitre - Steenovenstraat 38
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

8.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020163313 Referentie gemeente: OMV/2020/00221 - Rastland - Brugsesteenweg 278
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

9.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2020161745 Referentie gemeente: OMV/202000197 - Céline Adams - Molenput 4
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

10.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2021001845 Referentie gemeente: OMV/202100006 - Joyce Vanneste - Koning
Boudewijnstraat 10
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

11.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2021002578 Referentie gemeente: OMV/202100007 - Ellen De Smet - Brugsesteenweg
161
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

12.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2021011462 Referentie gemeente: OMV/202100014 - Jeroen Vercruysse - Hulstsestraat
194 en Meidoorn 9
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

13.

Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteit - Referentie omgevingsloket:
OMV_2020165359 - Referentie gemeente: OMV/202000206 - RETAIL
ESTATES - Ringlaan 11
De voorgelegde omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteit wordt afgeleverd met
voorwaarden.

14.

Wekelijkse markt Kuurne - aanvraag tweewekelijkse standplaats - Veerle
Bruggeman
Het college van burgemeester en schepenen kent een vast tweewekelijks
abonnement toe voor de wekelijkse markt in Kuurne.

15.

Fondsenwerving Damiaanactie tijdens wekelijkse markt
Het college van burgemeester en schepenen geeft Damiaanactie de toestemming
om een éénmalige fondsenwervingsactie te houden op de wekelijkse markt in de
periode 15 mei 2021 tot 15 september 2021.

Publieke ruimte
16.
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Aanstellen van een studiebureau in het kader van de aanleg van een
bikepark - gunnen van de opdracht

De opdracht ‘Aanstellen van een studiebureau in het kader van de aanleg van een
bikepark’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de prijs), zijnde D+A NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer BE 0418.913.997, Meiboom 26 te 1500 Halle, tegen een
ereloonpercentage van 6,95%.
17.

Onderhoudscontract Schoonmaak Beglazing - vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Onderhoudscontract Schoonmaak
Beglazing’, opgesteld door de gemeente Kuurne worden goedgekeurd. De raming
bedraagt 119.312,48 EUR + 25.055,64 EUR (21% btw) = 144.368,12 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende
de overheidsopdrachten, zal de gemeente Kuurne optreden als aankoopcentrale in
die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot
werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende
overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald: OCMW Kuurne, gemeente
Ingelmunster en OCMW Ingelmunster.

18.

Centrumvernieuwing: Aanleg van een feestverlichtingsnet en vernieuwen
van de openbare verlichting - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
en gunnen van de opdracht.
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Centrumvernieuwing Aanleg van een feestverlichtingsnet en vernieuwen van de openbare verlichting",
worden goedgekeurd. De raming bedraagt 48.307,52 euro incl. btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De opdracht “Centrumvernieuwing - Aanleg van een feestverlichtingsnet en
vernieuwen van de openbare verlichting" wordt gegund aan Fluvius CVBA, KBO nr.
BE 0215.266.160, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 48.307,52 euro incl. btw.

19.

Leveren en plaatsen van fietsenstallingen - gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Leveren en plaatsen van fietsenstallingen’ wordt gegund aan de
economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding)
bieders, zijnde:
1.Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een fietsenstalling voor het
Gemeentehuis en Sociaal Huis): Wolters-Mabeg bvba, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0812.722.517,
Meldertsestraat 8 te 3545 Halen-Voorstel 2: Houten panelen, tegen het
nagerekende en verbeterde offertebedrag van 20.314,00 EUR +
4.265,94 EUR (21% btw medecontractant) = 24.579,94 EUR.
2.Perceel 2 (Leveren en plaatsen van een fietsenstalling voor de bibliotheek):
Wolters-Mabeg bvba, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer BE 0812.722.517, Meldertsestraat 8 te
3545 Halen-Voorstel 2 - Houten wandpanelen, tegen het nagerekende en
verbeterde offertebedrag van 11.231,00 EUR + 2.358,51 EUR (21% btw
medecontractant) = 13.589,51 EUR.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
20.

Evenement 'De Paashaas Is Verdwenen-wandeling' van KWB Kuurne toelaten doortocht en verlenen vergunningen
Het college van burgemeester en schepenen geeft KWB Kuurne toelating om het
parcours van het evenement 'De Paashaas Is Verdwenen-wandeling' van 1 april
2021 tot en met 30 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.
Het college van burgemeester en schepenen verleent KWB Kuurne 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.

21.

Deelname en principeverklaring Buitenspeeldag 2021 - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om deel te
nemen aan de Buitenspeeldag 2021 en verklaart zich akkoord met de
deelnamevoorwaarden.

ONDERWIJS
22.

Aankoop van didactische benodigdheden voor de scholen
(Raamovereenkomst) - gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Aankoop van didactische benodigdheden voor de scholen
(Raamovereenkomst)’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder
(op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Marsival-Duboccage bv,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0458.697.459, Bissegemstraat 214 te 8560 Wevelgem, tegen de onderhandelde
eenheidsprijzen van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 1
kalenderdag.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
23.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de doortocht van de
wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op vrijdag 26 maart 2021
Op vrijdag 26 maart 2021 gaat de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank
Classic door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

Personeel
24.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier (geschrapt)
(geschrapt)
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B-punt
SAMENLEVEN
Welzijn
25.

Coronapandemie - Vaxpo - Financieel plan - kennisname
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het financieel plan
mbt de Coronapandemie - Vaxpo, zoals omschreven in het collegebesluit van stad
Kortrijk van 15 maart 2021.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
26.

Kerkfabriek Sint-Katharina – notulen van de kerkraad van 23 februari 2021
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Katharina van 23 februari 2021
worden voor kennisneming aangenomen.
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