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BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT
1.

Bekrachtiging van het besluit burgemeester van 8 maart 2021
inzake het virtueel karakter van de volgende Gemeente-en OCMWraad
Francis Watteeuw, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt.
Bevoegdheid en juridische grond
De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 133, 134 en 135.
Het Ministerieel Besluit van 20 december 2020, houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Feiten, context en argumentatie
Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van
passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID19-virus met zich meebrengt, te voorkomen (artikel 135, §2, tweede lid, 5°,
N.Gem.W.).
Vandaar besliste de burgemeester in het Besluit van de Burgemeester van 8 maart
2021 om de Gemeente- en OCMW-raad van 25 maart 2021 virtueel te laten
doorgaan.
Volgens art. 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet moet dit besluit in de
gemeenteraad bekrachtigd worden.
Verwijzingen
Besluit van de burgemeester van 8 maart 2021.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 8 maart 2021
houdende "Politieverordening betreffende het virtueel karakter van de volgende
Gemeente- en OCMW-raad op 25 maart 2021 om de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19 te beperken".

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
2.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Francis Watteeuw, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 februari 2021
worden goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3. Afsluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met sociaal
verhuurkantoor De Poort voor de periode 2021-2022.
Feiten, context en argumentatie
In 2015 werd een eerste samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Poort
vzw tot 31/12/2020. De basis van de overeenkomst gaat over een goede
samenwerking tussen gemeente, OCMW en De Poort en het vergroten van het
aantal svk-woningen in Kuurne. De gemeente betaalt een bijdrage per woning in
beheer. De doelstelling was om het aantal woningen te verdubbelen tot 18
woningen. Er werd specifiek ingezet op grote gezinswoningen omdat er een grote
nood bestaat op zowel de sociale als private huurmarkt. Dit bleek een moeilijke
opdracht door het grote verschil in huurprijs tussen het aanbod van De Poort en de
hoge huurprijzen op de private huurmarkt voor gezinswoningen.
Eind 2020 waren er 16 Kuurnse woningen in beheer bij De Poort en 2 extra
woningen nog in renovatie. Daardoor kan worden gesteld dat de doelstelling van 18
woningen in beheer tegen 2020 nipt werd gehaald.
Na evaluatie van de wachtlijst blijkt dat de groep alleenstaanden en grote gezinnen
de grootste groep zijn op de wachtlijst van De Poort. Dit komt ook naar voor uit de
wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij. Er wordt dan ook voorgesteld
om aan De Poort de opdracht te geven om voornamelijk kleinere woningen of
appartementen voor alleenstaanden en ruime gezinswoningen voor grote gezinnen
aan te trekken. Elke opportuniteit zal door De Poort worden voorgelegd aan de
gemeente, in overleg wordt beslist of een aanbod van een woning al dan niet in het
svk-patrimonium wordt opgenomen. De wachtlijst en het overzicht van het svkpatrimonium wordt ook minstens jaarlijks opnieuw bekeken in een
evaluatievergadering met alle partijen.
De Poort kan eigenaar-verhuurders sterk 'ontzorgen' door voor 9 jaar een
hoofdhuurovereenkomst met hen af te sluiten en hen te ondersteunen in het
uitvoeren van eventuele renovatiewerken en het aanvragen van bijhorende
premies. De eigenaar-verhuurder heeft 9 jaar lang zekere huurinkomsten en moet
niet zelf instaan voor het opnieuw te huur stellen indien de woning van bewoner
verandert.
2

Verwijzingen
De beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2015 betreffende het afsluiten van
een samenwerkingsovereenkomst met De Poort tot eind 2020.
Het Woonplan 2021-2025, inzonderheid actie 3.1.4 Verder groeien naar 11%
sociale huisvesting, o.a. verdere uitbreiding svk patrimonium.
Financiële impact
In de overeenkomst is een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voorzien van 495 euro
per woongelegenheid met maximum 1 slaapkamer en 640 euro per
woongelegenheid vanaf 2 slaapkamers. Gezien de vooropgestelde groei tot 22
woningen tegen eind 2021 en 24 woningen tegen eind 2022, kan de maximale
gemeentelijke bijdrage 14.080 euro bedragen voor 2021 en 15.360 euro voor 2022
of in totaal 29.440 euro in de meerjarenplanning, een stijging van 2.760 euro in
vergelijking met AMJP/1. Deze stijging komt er doordat De Poort een indexatie
doorvoerde van de gemeentelijke bijdrage per woning, nadat die sinds 2015 steeds
dezelfde was gebleven. Vanaf 2023 wordt geen budget meer voorzien door de
verwachte vorming van woonmaatschappijen.
Visum financieel beheerder
Geen standpunt ingenomen visum VSM/2021/019 van Jurgen Vanoverberghe van
18-03-2021
Visum financieel beheerder
Gunstig mits aanpassing visum VSM/2021/014 van Jurgen Vanoverberghe van 0803-2021
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor De Poort voor de
periode 2021-2022 wordt goedgekeurd als volgt:
Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Kuurne
en De Poort, voor wonen en werk
Deze overeenkomst regelt de ondersteuning van het Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) binnen De Poort door het gemeentebestuur van Kuurne, met het oog op
samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in de doelstellingen
van het lokaal woonbeleid van de gemeente Kuurne.
Artikel 1: Wie
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:
o enerzijds het gemeentebestuur van Kuurne
vertegenwoordigd door Els Persyn, algemeen directeur en
Francis Benoit, burgemeester
o anderzijds De Poort, voor wonen en werk
met zetel te Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rik Desmet,
voorzitter
hierna genoemd “De Poort”
Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie
met de gemeente samenwerkt om de doelstellingen uit het lokaal woonbeleid
van de gemeente te realiseren.
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit
aangetoond wordt
3

(artikel 3).
Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk
omschreven
(artikel 4).
Algemene doelstelling
(cf. meerjarenplan lokale besturen)
De gemeente Kuurne heeft binnen haar lokaal woonbeleid de volgende
doelstelling:
Kuurne wil voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame woningen
aanbieden voor diverse doelgroepen door:
- in te zetten op voldoende veilige, gezonde en duurzame woningen
- actieve participatie aan het woonbeleid voor de meest kwetsbaren
- realisatie van tijdelijke huisvesting
Vanuit de gemeente worden de volgende acties hiervoor opgezet:
- verhogen woonkwaliteit door verbeteren van woningen
- verhogen aanbod sociale woningen
- verhogen aanbod private huurmarkt
- bevordering duurzaam (ver)bouwen via financiële stimulansen
- actieve participatie aan het woonbeleid voor de meest kwetsbaren
Meer specifiek voor het SVK betekent dit inzetten op een kwaliteitsvolle en
beheersbare groei van nieuw patrimonium in de gemeente.
Groei van SVK-patrimonium betekent voor de gemeente inzetten op:
-het op peil houden van de lokale particuliere huurmarkt
- het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeente via het wegwerken van
verkrotting en leegstand door middel van gerichte renovatieprojecten en
ondersteuning van eigenaar-verhuurders
- betaalbaar wonen voor haar inwoners door extra in te zetten op een
voldoende groot sociaal huuraanbod
- voldoende groot sociaal huuraanbod voor de realisatie van het bindend
sociaal objectief
Concrete doelstellingen
1. De inspanningen op het vlak van actieve prospectie en inhuurname van
extra SVK-patrimonium in de gemeente worden versterkt en gecoördineerd.
o De gemeente en het OCMW geven het SVK de
overeengekomen middelen om in te zetten op
actieve prospectie en inhuurname van extra
SVK-woningen in de gemeente.
o De focus bij prospectie en inhuurname van
nieuwe woningen wordt gelegd bij de
particuliere eigenaar-verhuurder die
zijn/haar pand wenst te verhuren aan het
SVK.
o De Poort wil op deze manier deze specifieke
groep van particuliere eigenaar-verhuurders
‘ontzorgen’ in het volledige verhuurproces
inclusief de eventuele renovatie- en
premiebegeleiding.
o Het SVK waarborgt tijdens de duur van de
samenwerkingsovereenkomst minimaal het
op peil houden van het aantal woningen dat
ze in portefeuille heeft op het moment van
het afsluiten van deze overeenkomst.
o Het aantal woningen in de portefeuille van
het SVK op het grondgebied van de
gemeente, tijdens de duur van deze
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o

o

samenwerkingsovereenkomst, kan groeien
tot 24 woningen (nulmeting = 18 woningen
op datum van 31/12/2018). Specifieke,
interessante opportuniteiten buiten het
groeipad kunnen afgetoetst en besproken
worden tussen gemeente, OCMW en De Poort
vzw.
De evolutie van het aantal woningen wordt
jaarlijks geëvalueerd in overleg tussen de
gemeente, het OCMW en De Poort vzw.
Daarbij kunnen tussen die partijen afspraken
gemaakt worden over de spreiding en de
typologie van het aanbod.

2. De inspanningen op het vlak van kwaliteit van het SVK-patrimoniumin
de gemeente worden versterkt en gecoördineerd.
o De gemeente en het OCMW geven het SVK de
overeengekomen middelen om in te zetten op
kwaliteitsbewaking en renovatiebegeleiding
t.a.v. eigenaar-verhuurders (i.c. verbeteren
patrimonium private huurmarkt).
o Woningen die het SVK in portefeuille neemt,
zijn – na eventuele renovatiewerken
voldoende kwalitatief. Met voldoende
kwalitatief wordt bedoeld dat de woningen
beschikken over een conformiteitsattest.
o Vooraleer woningen uit de portefeuille van
het SVK worden genomen, onderzoeken de
gemeente en De Poort vzw in overleg met de
betrokken eigenaars op welke manier deze
woningen te huur of te koop op de
particuliere woningmarkt kunnen worden
aangeboden. De gemeente en De Poort vzw
ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke
strategie en plan van aanpak.
3. De inspanningen op het vlak van huurderbegeleiding en afstemming
met de sociale dienst van het OCMW worden versterkt en gecoördineerd
• Inwoners van de gemeente Kuurne kunnen zich
inschrijven op de wachtlijst van het SVK via de zitdag
van de sociale dienst van Kuurne.
• Het SVK is aanwezig op periodiek overleg van de
sociale dienst indien hier vanuit het SVK of vanuit de
sociale dienst van de gemeente behoefte aan is.
• Het SVK zet actief in op het doorstromen van haar
huurders naar de sociale of private huurmarkt
• Valt niet binnen de doelstellingen in de
samenwerkingsovereenkomst:
- Woningen in het kader van de SVK-Pro oproep, die
zich eerder richt naar bouwpromotoren die
nieuwbouwprojecten wensen te realiseren, vallen niet
binnen deze samenwerkingsovereenkomst.
- Projecten in kader van SVK Pro vallen buiten deze
samenwerkingsovereenkomst. Afspraken qua aantallen,
typologie en spreiding voor dergelijke opportuniteiten
worden dan ook projectmatig bekeken en voorgelegd
op het lokaal woonoverleg.
Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling
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Aan de hand van volgende criteria zal beoordeeld worden of de afspraken in
functie van de realisatie van de doelstellingen in artikel 2, nagekomen worden.
Jaarlijks worden er indicatoren bepaald die deze 13 criteria concreter maken en
die de basis zullen zijn voor het evaluatieverslag.
• Aantal nieuwe inhuurnames (en evolutie)
• De Poort zet actief in op renovatiebegeleiding voor SVK-panden.
• Evolutie van de doorstroming van de SVK-huurders naar andere
segmenten van de woningmarkt.
• Evaluatie van de periodieke overlegmomenten en afstemming met
de gemeente en OCMW
• Permanente evaluatie door vertegenwoordiging van de gemeente
of OCMW in het Bestuursorgaan en/of Algemene Vergadering van
De Poort, voor wonen en werk.
Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid
Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het budget zal het
gemeentebestuur van Kuurne in de periode 2021-2022 een jaarlijkse toelage
voorzien voor het SVK van €640 per private woongelegenheid met twee
slaapkamers en meer, en van €495 voor private woongelegenheden met
maximum 1 slaapkamer, dat het SVK in beheer heeft op haar grondgebied om
de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.
Deze afspraken gelden enkel voor woningen die ingehuurd worden vanop de
private huurmarkt.
Indien de betoelaging vanuit Vlaanderen en/of andere overheden herzien wordt
kunnen de vastgelegde bedragen per woning herbekeken worden.
Indien er andere gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een
nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag
opgenomen wordt.
Artikel 5: Rapportering
De Poort zal jaarlijks aan het gemeentebestuur rapporteren over de
gerealiseerde werking van het SVK in het voorbije jaar en daarvoor de
hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het
gemeentebestuur tegen ten laatste 1 juni van het jaar na het werkingsjaar:
- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat
de doelstelling gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde
voorwaarden
- De Poort zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het
gemeentebestuur kan vragen binnen een afgesproken termijn bezorgen.
Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten
Het gemeentebestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:
Uiterlijk op 1 juli van jaar x een som gebaseerd op het aantal woningen in
portefeuille op 31 december van jaar x-1.
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE82 0011 9968
3468 op naam van: De Poort vzw.
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt De Poort dit onmiddellijk
schriftelijk aan het gemeentebestuur.
Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.
Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst
Voor het gemeentebestuur: Isabel Tremerie, woonbeleidscoördinator
Voor De Poort: Peter Rigole, Coördinator SVK
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de
andere partij gemeld. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van
huidige overeenkomst.
Artikel 8: Evaluatie
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De gemeente en De Poort evalueren eind 2022 de uitvoering van het
convenant.
In onderling akkoord kunnen de beide partijen de
samenwerkingsovereenkomst bijsturen, dit in kader van de oprichting van de
Woonmaatschappijen in de regio.
Artikel 9: Conflicten
Bij conflicten overleggen de gemeente en de partners. Als geen overeenkomst
bereikt wordt, leggen ze het probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij
stelt hiervoor een bemiddelaar aan en ze kiezen samen een derde lid.
Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst
• De convenant gaat in op 1 januari 2021 en eindigt uiterlijk op 31
december 2022. De samenwerking geldt dus voor maximum 2 jaar,
maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat de
contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat
stopzetting van de overeenkomst tot gevolg hebben.
• Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken
gebeurt dit na overleg en middels een aangetekend schrijven
uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. De
overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende
jaar. Het gemeentebestuur van Kuurne kan evenwel met een
aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In
dit geval moet een evenredig deel van de toelage door De Poort
terugbetaald worden.
• Het gemeentebestuur van Kuurne zal de samenwerking in de loop
van het laatste contractjaar beoordelen op basis van een
evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde dienst (in overleg
met De Poort vzw).
Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe
overeenkomst.
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op 28/12/2020,
Namens het gemeentebestuur van Kuurne
Namens De Poort, voor wonen en werk
Artikel 2
De gemeenteraad verbindt zich ertoe de nodige kredieten te voorzien voor de jaren
2021 en 2022 via aanpassing van de meerjarenplanning: 14.080 euro voor 2021 en
15.360 euro voor 2022 of in totaal 29.440 euro. Vanaf 2023 wordt geen budget
meer voorzien door de verwachte vorming van woonmaatschappijen.
Publieke ruimte
4. Overeenkomst inzake de concessie voor het plaatsen van publieke
laadpalen - goedkeuring
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad sloot op 3 september 2012 een concessie-overeenkomst af met
Blue Corner voor het plaatsen van een laadpaal op het Marktplein. Deze
overeenkomst is ondertussen afgelopen.
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I-Mens, met kantoor in Senior City op de Vlaskouter, wenst voor haar personeel
elektrische deelauto's (Cambio) in te zetten. Deze deelauto's zouden overdag
worden gebruikt door personeel van I-Mens en op andere momenten beschikbaar
zijn voor de bevolking. Blue Corner is bereid te investeren in de nodige
laadinfrastructuur. Het is noodzakelijk dat een concessie-overeenkomst wordt
afgesloten.
Op het Marktplein staat momenteel een laadpaal van Blue Corner. We wensen deze
laadinfrastructuur te behouden en verder aan te bieden,ook na de
centrumvernieuwing.
In de nieuwe overeenkomst is laadinfrastructuur voor fietsen niet langer
opgenomen. Het gebruik door fietsers is dermate laag dat het geen zin heeft om dit
verder aan te bieden.
Door deze beslissing dragen we bij tot het promoten van elektrisch autorijden.
Elektrisch rijden zorgt voor minder CO²-uitstoot. Dit kadert in de beleidsdoelstelling
"Kuurne bewandelt verder het pad naar een klimaatneutrale gemeente".
Verwijzingen
De overeenkomst met Blue Corner, goedgekeurd door de gemeenteraad van 3
september 2012.
Stemming
Met 22 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez, Bram Deloof, Rik Bouckaert, Fanny
Decock, Francis Watteeuw, Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann
Dendauw Van Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe,
Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle Vereecke, Els Verhagen, Bernard Marchau), 1
niet gestemd (Geert Veldeman)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad tekent in op de onderstaande concessieovereenkomst met de NV
Blue Corner, Rijnkaai 37 - 2000 Antwerpen voor het plaatsen van laadpalen op het
Marktplein en De Vlaskouter:
OVEREENKOMST INZAKE DE CONCESSIE VOOR HET PLAATSEN VAN
PUBLIEKE LAADPALEN
voor de gemeente Kuurne vertegenwoordigt door de burgemeester
(verder de “concessiegever”)
EN
N.V. BLUE CORNER, naamloze vennootschap met zetel met zetel te Rijnkaai
37, 2000 ANTWERPEN, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen onder BTW nr. BE 0833.034.020, vertegenwoordigd door dhr. Luc
Lebon, managing partner en verantwoordelijke lokale besturen.
(verder de “concessienemer”)
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Art. 1: Voorwerp van de overeenkomst
§1. Deze overeenkomst vervangt alle vorige overeenkomsten die tussen
partijen bestonden.
§2. De concessiegever geeft aan de concessienemer in concessie de exploitatie
van # laadstation voor elektrische auto’s met aansluiting op het
elektriciteitsnet, gelegen op volgende locaties :
o De Vlaskouter 12-22, 8520 Kuurne
o Marktplein 10-12, 8520 Kuurne
§3. Een laadstation voor elektrische auto’s bestaat uit twee parkeerplaatsen
voor elektrische auto’s, een laadpaal met twee aansluitingen.
§4. Geen laadstation voor elektrische fietsen
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§5. Onder elektrische voertuigen worden alle voertuigen die op de openbare
weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en
voorzien zijn van een stekker om op te laden, bedoeld. Veelal zal het gaan om
volledig elektrische auto’s of plug-in hybride elektrische auto’s, maar het kan
ook gaan om andere voertuigen zoals gehandicaptenvoertuigen, motoren,
trikes, quads,…
Onder het begrip elektrische voertuigen vallen ook elektrische fietsen en
bromfietsen.
§6. De voorbehouden 2 parkeerplaatsen worden gesignaleerd door:
verkeersborden E9a
de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
een van beide plaatsen wordt voorbehouden voor autodelen (Cambio)
§7. Zowel de concessienemer als de concessiegever zullen de bestemming van
de parkeerplaatsen niet wijzigen zonder een uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de andere partij.
§8. De concessiegever zal de exploitatie van deze parkeerplaatsen bestemd
voor het stallen en laden van elektrische voertuigen verzekeren. De
concessiegever zal bv. voor zover zij de betreffende parkeerruimte volledig in
concessie geeft aan een professionele concessiehouder, verplicht zijn om in die
overeenkomst op te nemen dat de concessienemer 1 of 2 parkeerplaatsen in
concessie heeft die buiten de concessieovereenkomst met de professionele
concessiehouder vallen en die de concessienemer toelaten gratis te parkeren
en gratis elektriciteit op te slaan op de betreffende parkeerruimte.
§9. De concessienemer verklaart uitdrukkelijk de parkeerplaatsen te kennen en
de aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden met al hun voor- en
nadelen, zichtbare en onzichtbare gebreken. De concessienemer verzaakt aan
elke eis tot vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken.
Art. 2: Regeling van de financiering
§1. De investeringskost voor de laadpaal, inclusief de installatie en activering
van de laadpaal op het laadstation, wordt gedragen door de concessienemer.
De oplaadinfrastructuur blijft ten allen tijde eigendom van de concessienemer.
De concessienemer is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en
exploitatie van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur en neemt de kosten
hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal
en/of oplaadinfrastructuur (hekjes, ..) zijn ook voor rekening van de
concessienemer.
§2. De kosten voor het elektriciteitsverbruik voor het opladen van de
elektrische voertuigen op het laadstation, komen ten laste van de
concessienemer.
§3. De investeringskost van de elektriciteitsvoorziening die de laadpaal op de
verdeelkast van elektriciteit aansluit, inclusief eventuele graafwerken, vallen
eveneens ten laste van de concessienemer. Hiertoe wordt overlegd met de
stad/gemeente. Concessienemer neemt zelf contact op met de
distributienetbeheerder voor onderzoek naar beschikbaar vermogen en
aansluiting.
§4. De kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering
op de aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de
gemeente/concessiegever.
§5. Er is geen concessievergoeding verschuldigd.
Art. 3: Duur en verlenging van de concessie
De concessieovereenkomst wordt toegestaan voor een periode van tien jaar,
startend op de datum van ondertekening van deze overeenkomst.
Art. 4: Beëindiging van de concessie
§1. Tijdens de concessieovereenkomst kan de overeenkomst niet beëindigd
worden, behoudens in de voorliggende gevallen.
§2. De overeenkomst kan beëindigd worden indien:
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a. Één van de contracterende partijen één of meerdere verbintenissen uit
de overeenkomst niet nakomt. Deze beëindiging is ten vroegste mogelijk drie
maanden na een ingebrekestelling.
b. Wanneer de concessienemer overdreven gevallen van vandalisme
vaststelt. De overeenkomst kan, na overleg met de concessiegever, beëindigd
worden zonder enige vorm van schadevergoeding.
§3. Elke partij kan de overeenkomst, met een vooropzeg van drie maanden en
zonder schadevergoeding, beëindigen:
a. In geval van ondermaats gebruik van de laadinfrastructuur, zijnde een
gebruik van minder dan 3.500 kWh per jaar.
b. In geval van ernstige gebreken in de kwaliteit van de dienstverlening.
c. In geval van grote infrastructuurwerken.
§4. Ingeval van faillissement van de concessienemer neemt de
concessieovereenkomst van rechtswege een einde.
§5. 1° Als de overeenkomst in onderling overleg wordt beëindigd, haalt de
concessienemer op haar kosten de laadpaal binnen de dertig dagen na het
einde van de overeenkomst weg en laat de parkeerplaats proper achter. De
concessienemer staat in voor de eventuele bestratingswerken om de
ondergrond terug in originele staat te brengen.
§5. 2° Als de overeenkomst wordt beëindigd door een fout of tekortkoming van
de concessienemer haalt de concessienemer op haar kosten de laadpaal binnen
de dertig dagen na het einde van de overeenkomst weg en laat de
parkeerplaats proper achter. De concessienemer staat in voor de eventuele
bestratingswerken om de ondergrond terug in originele staat te brengen.
§5. 3° Als de overeenkomst wordt beëindigd zonder dat er enige fout of
tekortkoming verweten kan worden aan de concessienemer, staat de
concessiegever in voor de kosten van de verwijdering van de laadpaal en voor
de eventuele bestratingswerken om de ondergrond terug in originele staat te
brengen.
Art. 5: Beschikkingsrecht over de concessie
§1. De concessienemer mag de concessie niet overdragen of afstaan aan
derden, behoudens uitdrukkelijke toelating van de concessiegever.
§2. Ingeval van overname of fusie van de concessienemer verbindt deze
laatste er zich toe dit bij aangetekend schrijven te melden aan de
concessiegever.
Art. 6: Afstand van natrekking
§1. De concessiegever verklaart afstand te doen van het recht van natrekking
ten voordele van de concessienemer teneinde deze laatste toe te laten om op
het perceel laadpalen op te richten.
§2. Bij het einde van de concessieovereenkomst na verstrijken duurtijd, haalt
de concessienemer op haar kosten de laadpaal binnen de dertig dagen na het
einde van de overeenkomst weg en laat de parkeerplaats proper achter. De
concessienemer staat in voor de eventuele bestratingswerken om de
ondergrond terug in originele staat te brengen.
Art. 7: Onderhoud en herstellingen
§1. De concessienemer staat in voor alle herstelling, onderhoud en bewaking
van het oplaadpunt met foutdetectie en –diagnose van op afstand. De
concessienemer heeft hiervoor steeds toegang tot het oplaadpunt.
§2. De concessienemer gedoogt de uitvoering van grote herstellingen en
onderhoudswerken die de concessiegever nodig acht. De concessienemer heeft
geen recht op schadevergoeding, ongeacht de duur van deze werken.
§3. Gebeurlijk door de concessiegever opgemerkte defecten van allerlei aard
en schade door onder meer vandalisme worden onverwijld aan de
concessienemer gemeld.
Art. 8: Toegang & identificatie van de gebruiker
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§1. Om de elektrische wagen te kunnen opladen, moet de gebruiker steeds in
staat zijn om zich via de oplaadpas toegang te verschaffen tot de laadpalen,
waardoor hij zichzelf kan identificeren.
§2. Om de veiligheid in gebruik te garanderen, wordt er gewerkt met activatie
door middel van identificatie van de gebruiker, dit gebeurt door de toepassing
van de volgende methodes:
a. Standaard-activatie gebeurt via Blue Corner RFID kaart of een RFIDkaart van een andere provider;
b. Activatie via SMS;
c. Smart Phone Applicatie dat deel uitmaakt van het Blue Corner
abonnement;
d. Mogelijk toekomstige identificatiemiddelen.
a. Blue Corner RFID kaart: maakt deel uit van het Blue Corner
abonnement, hiermee krijgt de klant toegang tot het gehele Blue
Corner laadnetwerk in België, het E- Laad laadnetwerk in Nederland
en het gehele laadnetwerk van Ladenetz in Duitsland en andere
toekomstige roaming akkoorden. De meeste autoconstructeurs en
leasingbedrijven bieden deze kaart standaard aan bij aankoop van een
nieuw voertuig.
b. SMS activatie: De SMS activatie werkt met een verkort nummer.
Het sturen van een SMS naar een verkort nummer kost momenteel
0,50 EUR per SMS. Deze kosten vallen ten laste van de gebruiker. Het
eerste gebruik gebeurt zonder voorafgaande registratie, vanaf het
tweede gebruik moet de gebruiker zich registreren via de website van
Blue Corner. Om eventueel kosten te kunnen aanrekenen aan de klant
(indien bv. een laadtarief wordt aangerekend), heeft Blue Corner
bijkomende gegevens van de klant nodig (naam, adres, banknummer,
rekeningnummer, enz.). Hiervoor verkrijgt hij een SMS met alle
informatie.
c. RFID kaart E-Laad, Ladenetz, enz.: Blue Corner heeft Roaming
akkoorden met diverse providers. Zo kunnen klanten met een
Nederlands abonnement (E laad) of een Duits abonnement (Ladenetz)
laden op het laadnetwerk van Blue Corner. Andere roaming akkoorden
zijn in bespreking, deze lijst is dus niet limitatief.
d. Smartphone applicatie: Blue Corner werkt momenteel aan een
Smartphone applicatie. Dit is een dienst die wij bieden aan onze
abonnees en vervangt de RFID kaart.
e. Toekomstige identificatiemiddelen: Blue Corner wenst zich niet te
limiteren aan bovenstaande identificatiemethodes. Nieuwe
identificatietechnieken die technisch mogelijk zijn zullen wij uiteraard
implementeren. Blue Corner heeft het recht nieuwe
identificatiemiddelen op te leggen zolang die geen financiële
implicaties heeft voor de concessiegever.
§3. Het identificatiesysteem van de exploitant is zo ontworpen dat andere
providers dan de exploitant toegang kunnen geven aan hun klanten, mits
afsluiten van een overeenkomst met de exploitant, volgens de geplogenheden
van de interoperabele samenwerking tussen aanbieders van laaddiensten.
Art. 10: Levering en installatie
De laadpalen moeten wel uiterlijk drie maanden na ondertekening van het
contract geplaatst worden. Er kan geen schadevergoeding aangerekend
worden indien het uitlopen van de termijn een gevolg is die buiten de
bevoegdheid van concessienemer valt, zijnde vertraging als gevolg van
vertraging in hoofde van distributienetbeheerder of gemeente.
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Art. 11: Bereikbaarheid
De concessienemer is 24/24 en 7/7 bereikbaar voor eindgebruikers,
hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en calamiteiten.
De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk worden vermeld op
de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur.
Art. 12: Openbaarheid oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur
§1. De oplaadpaal en/ of oplaadinfrastructuur zal 24/24 en 7/7openbaar
toegankelijk zijn, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het
opladen van zijn/ haar elektrisch voertuig.
§2. De concessienemer zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting
gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt.
Art. 13: Interoperabiliteit
Het oplaadpunt is interoperabel conform de landelijke en internationale
afspraken.
Art. 14: Veiligheid en standaardnormen
De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde
nationale en internationale veiligheidseisen en standaardnormen.
Art. 15: Handhaving
De gemeente ziet toe op het correcte gebruik van de aangewezen
parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden.
Art. 16: Aansprakelijkheidsregeling
§1. De concessienemer is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik
van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt
veroorzaakt.
§2. De concessienemer verzekert zich voor eventuele schade voor minimaal
een bedrag van €1.250.000,00 en maximaal een bedrag van € 2.500.000,00
per jaar.
§3. De aansprakelijkheid van de concessienemer is beperkt tot het bedrag
waartoe de concessienemer verzekerd is krachtens de door haar aangegane
aansprakelijkheidsverzekering.
§4. De gemeente is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele
schade die door de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt
veroorzaakt. De concessiegever wordt gevrijwaard door de concessienemer
voor de eventuele schade die door de oplaadpaal en/ of andere infrastructuur
wordt veroorzaakt.
§5. Voor alle andere schade die niet veroorzaakt wordt door de oplaadpaal
en/of andere oplaadinfrastructuur (bv. problemen met verkeersborden,
vandalisme, …) blijft de gemeente wel aansprakelijk.
Art. 17. Betwistingen
§1. Elke betwisting van een factuur of betaling moet binnen de 15 dagen na
factuurdatum schriftelijk – eventueel per email- gemeld worden met opgave
van de redenen. Bij gebreke hieraan wordt de factuur en de er op betrekking
hebbende prestaties zonder enig voorbehoud geacht aanvaard te zijn door de
concessiegever.
§2. De betaling van de facturen zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van
de leveringen van de accessoria.
Art. 18: Toepasselijk recht en bevoegde instanties
§1. Op deze concessieovereenkomst is enkel het Belgische recht van
toepassing.
§2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen de
concessienemer en de concessiegever of met deze overeenkomst zullen
uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement waarin de concessiegever is gelegen.
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Opgesteld te Antwerpen op ... in twee exemplaren waarvan elke partij
verklaart er één te hebben ontvangen.
Artikel 3
De voorzitter van de raad, Chris Delneste, en de algemeen directeur, Els Persyn,
worden gemachtigd om deze overeenkomst te tekenen.
Artikel 4
NV Blue Corner, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen zal van deze beslissing op de hoogte
worden gebracht.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere
uitvoeringsmodaliteiten van deze beslissing.
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
5. Algemene Politieverordening van de gemeente Kuurne goedkeuren wijzigingen
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
Om het algemeen deel van de algemene politieverordening gelijk te stemmen met
het algemeen deel van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk
(afspraak binnen PZ Vlas), zijn onderstaande wijzigingen noodzakelijk:
De wijzigingen worden in het vet aangeduid.
•

TITEL 2. OPENBARE ORDE EN RUST, HOOFDSTUK 1. Geluidsoverlast,
Afdeling 1. Algemene bepalingen - Artikel 8 wordt gewijzigd:
Artikel 8
Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder
rechtmatige reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan
een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en wanneer dit de rust van
de inwoners in het gedrang brengt, ook als dat toe te schrijven is aan
een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg.

•

TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4.
Aanplakkingen, Artikel 38 en Artikel 39 worden gewijzigd:
Artikel 38
Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met deze bepalingen,
dienen op het eerste bevel van de bevoegde overheid verwijderd te
worden of worden ambtshalve verwijderd.
Artikel 39
Als overtreders worden beschouwd: de eigenaars, de aannemers
van aanplakkingen en reclame, de personen waarvoor reclame
wordt gevoerd, of enig ander persoon verantwoordelijk voor de
plaatsing ervan.
De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of
aanbrengt, is aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen
inzake aanplakking.
Indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden, is de
verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van de
bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij alles
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heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus
overtreding van dit artikel te verhinderen.
Indien er geen verantwoordelijke uitgever is vermeld op de
affiches of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die
promotie voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het
bewijs wordt geleverd dat alles werd gedaan om de betrokkene op
zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit artikel te
verhinderen.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 4.
Verwijdering van afvalwater*, afwatering en waterwegen, Afdeling 1. Afvoer
van afvalwater - Artikel 104 wordt opgeheven:
Artikel 104
In de gedeelten van de gemeente, waar geen rioleringsnet bestaat,
moet iedere woning voorzien zijn van een septische put*, een
individuele voorbehandelingsinstallatie* of een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie.

•

TITEL 5. DIEREN - HOOFDSTUK 3. Voederen en nestelen van dieren - Artikel
115 wordt gewijzigd en Artikel 117 wordt opgeheven:
Artikel 115
Het is verboden om op het openbaar domein en op openbare
plaatsen verwilderde dieren te voederen, tenzij het voederen van
zwerfkatten door de door de gemeente gemandateerde personen.
Deze gemandateerde personen moeten ten allen tijde op verzoek
van de toezichthouders hun voederpas kunnen voorleggen.
Artikel 117
Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen
dieren te voederen.

•

TITEL 6. BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING - HOOFDSTUK 1.
Vaststelling van overlijden en vervoer van stoffelijk overschot - Afdeling 1.
Vaststelling van overlijden – Artikel 125 wordt gewijzigd:
Artikel 125
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begraving*, asuitstrooiing of bijzetting in een columbarium
of urnenveld.
Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur beslist over dag
en uur van de begrafenis.
De begrafenis zal plaatsvinden meer dan vierentwintig uren, doch uiterlijk
de zesde achtste dag volgend op de datum van het overlijden. Om
gewichtige redenen kan de burgemeester hiervan afwijken.

•

TITEL 8. OPENBARE VOORZIENINGEN - HOOFDSTUK 2. Sport, spel en
recreatie - invoegen '[en/of de natuurgebieden]' in Artikel 156, 3°:
Artikel 156
In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden:
1° te fietsen buiten de verharde, dit zijn de van een wegdek voorziene
paden. Motorrijtuigen moeten steeds aan de hand geleid worden;
2° op kunstwerken te klimmen;
3° op de openbare grasperken [en/of de natuurgebieden] te lopen en
erop te zitten of te liggen op plaatsen waar een verbodsbord daartoe is
aangebracht;
4° om over de afsluitingen te klauteren;
5° barbecues te houden, behoudens een machtiging van de burgemeester;
6° een normale doorgang te belemmeren;
7° kwaadwillig één of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden,
verminken of ontschorsen dat zij vergaan, alsook één of meer enten te
14

vernielen. Gemengde inbreuk – volgens art. 537 Strafwetboek.
8° zich er in te begeven bij hevige wind/storm.
In het bijzonder deel van de algemene politieverordening worden volgende
wijzigingen aangebracht:
•

TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 466 Strafwetboek wordt volgende wijziging aangebracht:
Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 - 466
Strafwetboek
Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging tot
diefstal.
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is
schuldig aan diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een
kortstondig gebruik.) kan gestraft worden met een strafsanctie
voorzien in artikel 463 van het strafwetboek of met een
gemeentelijke administratieve sanctie.

•

TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - wordt Artikel 159septies toegevoegd:
Artikel 159septies
§1. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas
en aanstekergas te verhandelen en/of te bezitten als de handel
en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van
deze gassen met het oog op het opwekken van een roeseffect.
§2. Het is verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten
die de menselijke consumptie van lachgas faciliteren.
§3. Het is de uitbaters en hun aangestelden van private maar
publiek toegankelijke inrichtingen verboden om al dan niet
stilzwijgend het gebruik van schadelijke stoffen als lachgas,
klaviergas, aanstekergas met het oog op het opwekken van een
roeseffect toe te laten in hun zaak.
§4. Het is verboden om op het publiek domein en in private maar
voor het publiek toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas,
aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op
het opwekken van een roeseffect.

•

TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4. Verhuur
onroerend goed en Artikel 204bis worden toegevoegd:
Om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan, moet de
huurprijs en vaste kosten verplicht worden vermeld op elke affichering van
woningen of appartementen die te huur staan.
TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG
HOOFDSTUK 4. Verhuur onroerend goed
Artikel 204bis
Bij elke verhuring van een onroerend goed bestemd voor bewoning
in de ruime betekenis moet bij elke officiële of publieke vermelding
de prijs en de gemeenschappelijke lasten worden vermeld.

Om de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen gelijk te stemmen met stad
Kortrijk en op vraag van IMOG (brief van 26 oktober 2020) worden wijzigingen aan
Titel 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3. Verwijderingen
van huishoudelijke afvalstoffen aangebracht:
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•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 1. Algemene verbodsbepalingen - Artikel 261
wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 261
§ 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met
om het even welke ophaling mee te geven.
Het is verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te
nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen door de
gemeente, is bevoegd om afvalstoffen in te zamelen.
§1. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen
op het grondgebied van de gemeente, tenzij de door OVAM
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars
die daarvoor een toestemming hebben gekregen van de
intercommunale IMOG.
Aanvullend mag metaalafval en AEEA (afgedankte elektrische
en elektronische apparaten) door de afvalproducent
aangeboden worden rechtstreeks aan de vergunde inrichtingen
van verwerkers, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars op voorwaarde dat de sorteerverplichting
opgenomen in artikel 4.3.1 van het VLAREMA wordt nageleefd
en dat de desbetreffende inrichting hoeveelheden rapporteert
aan de gemeente. Metalen verpakkingen van voedingsmiddelen
en cosmetica moeten ingezameld worden via de gemeentelijke
inzameling (de huis-aan-huis ophaling of recyclagepark).
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen, kunnen
ingezameld worden via een niet gemeentelijke inzameling op
voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende
wettelijke bepalingen.
Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht
verpakkingsafval kunnen ingezameld worden via een nietgemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling
voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en
georganiseerd wordt door de respectievelijke
verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme
overeenkomstig de afgeleverde erkenning.
Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid, kunnen ingezameld worden
via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de
inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen
conform artikel 3.3.6 van Vlarema.
Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of
eindverkoper op vrijwillige basis teruggenomen worden,
kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke
inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de
geldende wettelijke bepalingen.
§2. Elke door OVAM erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar die op het grondgebied van de gemeente huishoudelijke
afvalstoffen op eigen initiatief wenst in te zamelen moet vooraf
een toelating vragen bij de intercommunale IMOG. De aanvraag
gebeurt ten minste 30 dagen voor de start van de inzameling. De
aanvraag bevat minstens volgende gegevens:
- identificatie van de organisator van de inzameling;
- identificatie van de betrokken inzamelaar(s),
afvalstoffenhandelaar(s) of –makelaar(s) en de betrokken
vervoerder(s);
- aard van de afvalstoffen;
- inzamelwijze en alle inzamelmodaliteiten, zoals
sorteerboodschap, inzamelfrequentie, afvoerfrequentie, …;
- duurtijd van de inzameling;
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- afvoermodaliteiten van de afvalstoffen;
- wijze van registratie van de ingezamelde, afgevoerde en
verwerkte afvalstoffen.
De organisator rapporteert jaarlijks voor 1 maart de gegevens met
betrekking tot de op het gemeentelijk grondgebied ingezamelde
huishoudelijke hoeveelheden tijdens het voorbije kalenderjaar aan de
gemeente. Wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de geldende
wettelijke bepalingen en/of de voorwaarden gekoppeld aan de
toelating van de gemeente of haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband schendt, kan de gemeente of haar
intergemeentelijk samenwerkingsverband haar toelating opheffen.]
§ 2. § 3. Het is verboden zich te ontdoen van de afvalstoffen, waarvan
sprake in hoofdstuk I, op een andere wijze dan voorzien zoals in het
onderhavig reglement.
§ 3. § 4. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden
om volgende voorwerpen mee te geven met om het even welke ophaling
van huishoudelijke afvalstoffen:
1° autobanden
2° geneesmiddelen
3° autowrakken
4° puin
5° afbraakmateriaal
6° toxisch en gevaarlijk afval
7° gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen
8° brandende en bijtende stoffen
9° grond
10° afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
11° krengen en dieren
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 270
Aanbieding wordt gewijzigd:
Artikel 270 Aanbieding
De aanbieding geschiedt vòòr 5 uur 's morgens op de door het
Gemeentebestuur vastgestelde dagen. Het gewoon huisvuil mag slechts na
19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van
het gewoon huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van de openbare weg
geplaatst worden. De dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht
aan de inwoners meegedeeld.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 272
Verboden afvalstoffen voor het recipiënt en Artikel 273 Wijze van aanbieding
punt 4° worden als volgt gewijzigd:
Artikel 272 Verboden afvalstoffen voor het recipiënt
Het is verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van
huisvuil volgende afvalstoffen te deponeren :
1. oud papier en karton*;
2. glas*, onder welke vorm dan ook (met inbegrip van scherven en
spiegelglas);
3. Klein Gevaarlijk Afval*, (K.G.A.), met inbegrip van minerale
vetten en -oliën (b.v. motorolie) en plantaardige vetten en -oliën
(b.v. frituurvet);
4. afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard;
5. tuinafval;
6. metaalafval;
7. recycleerbare kledij;
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8. Plastieken flessen en flacons, Metaalverpakkingen en
drankkartons (P.M.D.)*,
9. andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
- papier en karton*,
- hol glas* van verpakkingen (glazen flessen en bokalen),
- Klein Gevaarlijk Afval* (KGA),
- grof vuil,
- minerale, dierlijke en plantaardige vetten en oliën,
- groenafval,
- metaalafval,
- houtafval,
- textiel,
- PMD*,
- afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
- hout,
- snoeihout,
- batterijen,
- puin,
- asbestcementhoudende afvalstoffen,
- medisch afval en geneesmiddelen,
- recycleerbare harde kunststoffen,
- afvalbanden,
- gasflessen en ontplofbare voorwerpen en radioactief afval,
- vloeibare afvalstoffen,
- krengen van dieren en slachtafval
- plastic folies en plastic zakken.
Artikel 273 Wijze van aanbieding
4° het grofvuil waarvan melding is gedaan op de oproeplijst mag slechts
tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling
is voorzien en 5 uur van de dag van de ophaling door de inwoner buiten
geplaatst worden.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 275
Inzameling van glas en Artikel 276 worden gewijzigd:
Artikel 275 Inzameling van glas
§ 1. Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de
gemeente het glas brengen naar de glasbollen die verspreid staan
in de gemeente en kunnen ze terecht op het gemeentelijk
recyclagepark.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil,
grof huisvuil of een andere selectieve ophaalmethode, dan
omschreven in deze afdeling.
§1. Verpakkingsglas is doorzichtig hol glas van flessen, bokalen en
flacons van dranken, voedingswaren en cosmetica ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Het verpakkingsglas wordt ingezameld op de recyclageparken
en ook in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente.
Artikel 276
§ 1. Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene
glasbollen worden gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas
kunnen verwijderd worden via het recyclagepark.
§ 2. Bij de glasbollen moet afhankelijk van de kleur het glas in het
juiste compartiment gedeponeerd worden.
§1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere
afvalstof dan verpakkingsglas is verboden zoals bijv. drinkglazen,
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vaatwerk, vazen, deksels, doppen, hittebestendig glas (zoals
ovenschotels en kookplaten), plexiglas, porselein en aardewerk,
stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas (zoals
ruiten en spiegels), gewapend glas, serreglas, rookglas,
spiegelglas, lampen en TL-lampen
§2. Het is verboden om naast de glascontainer glas of andere
afvalstoffen achter te laten.
§3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen
20 uur en 08 uur.
§4. Het is verboden elke vorm van sluikreclame aan te brengen op
de glascontainers.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 277 en
Artikel 278 worden opgeheven:
Artikel 277
Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels,
stoppen en omwikkelingen en dienen leeg en voldoende gereinigd
te zijn.
Artikel 278
§ 1. Het deponeren van ander huisvuil dan glas in de glasbollen is
verboden. Het is verboden om naast de glascontainers of
glasbollen lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere
voorwerpen achter te laten. Dit wordt beschouwd als
sluikstorten*.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers of
glasbollen tussen 20 uur en 8 uur.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 280 en
Artikel 282 worden gewijzigd:
Artikel 280
Het papier en karton moet worden samengebonden of verpakt in
kartonnen dozen, op een wijze dat het papier of karton door de wind niet
kan worden meegenomen, waarvan het gewicht niet hoger mag zijn dan
18 kg. 15 kg.
Het papier en karton mag slechts tussen 19 17 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het papier en karton zal
plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden.
Artikel 282
Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden
aangeboden.
Het K.G.A dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen
is, afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden.
Hiervoor wordt een milieubox ter beschikking gesteld van de
gezinnen.
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts
voor gebruik ter beschikking gesteld. De gebruikers zijn
persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox.
Het gebruik van de milieubox dient te geschieden overeenkomstig
de bepalingen van dit reglement.
Een geactualiseerde lijst van de K.G.A.-afvalstoffen zal steeds aan
dit reglement gehecht zijn, als bijlage.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 283 en
Artikel 284 worden opgeheven:
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Artikel 283
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden
met het adres alwaar ze is afgeleverd.
Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de
milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede
staat en geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien
er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox
af te leveren bij de bevoegde dienst in de gemeente.
Eigenaars van nieuwbouw en/of appartementen* of van
woongelegenheden die na verbouwing ontstaan, alsook de
eigenaars van huurwoongelegenheden waarvan de milieubox
verdwenen is, worden verplicht een milieubox af te halen bij de
bevoegde dienst in de gemeente.
Artikel 284
Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de
identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de
voortbrenger zelf aanduiding over aard en samenstelling van het
K.G.A. op de verpakking aan.
Produkten van verschillende aard mogen niet worden
samengevoegd en tevens moet de verpakking van elk afzonderlijk
produkt worden aangepast om lekken of andere ongewenste
effecten te voorkomen.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 287 § 3
wordt gewijzigd:
Artikel 287
§ 3. De tuinafvalbakken mogen slechts tussen 19 17 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het tuinafval zal
plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden aan de
rand van de openbare weg.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - H. Selectieve
inzameling van plastiek-, metaal- en drankverpakking (P.M.D.), Artikel 292
en Artikel 294 worden gewijzigd:
H. Selectieve inzameling van plastiek-, metaal- en drankverpakking
(P.M.D.) Selectieve inzameling van PMD
Definitie: Voor de toepassing van deze verordening is PMD:
- de harde Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken en metalen deksels en
schroefdoppen) en Drankkartons, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden harde plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
- plastic films, plastic folie en plastic zakken, ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden plastic folie, plastic films en plastic zakken
mogen geen KGA, etensresten of andere afvalstoffen
bevatten.
De sorteerregels vermeldt op de PMD-inzamelzak moeten gevolgd
worden.
20

Artikel 292
§ 1. Het P.M.D.-afval moet verpakt worden in speciaal daartoe bestemde
recipiënten (de P.M.D.-zak). Deze P.M.D.-zakken zijn verkrijgbaar bij de
verkooppunten door het college van burgemeester en schepenen
vastgesteld tegen een door de Gemeenteraad bepaald bedrag.
§ 2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in het
daartoe bestemde recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van een P.M.D.-zak mag niet hoger zijn dan 18 kg 15 kg
en het recipiënt moet volledig gesloten worden aangeboden.
Artikel 294
Het PMD-afval mag slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan
de dag waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden en 5 uur
door de inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de openbare
weg.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 306 en
Artikel 308§1 ‘plastiek- metaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)’ wordt
vervangen door 'PMD':
Artikel 306
Ondergrondse inzamelsystemen zijn installaties voor afvalstoffenbeheer
die worden gekenmerkt door een klein bovengronds gedeelte (inwerpzuil)
en een grotere ondergrondse opslagruimte.
Ondergrondse inzamelsystemen zijn een alternatief op de selectieve huisaan-huis-inzameling van volgende fracties: huisvuil, papier en karton en
plastiek- metaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en hebben tot
doel een oplossing te bieden voor knelpunten waarmee de betrokken
burger als de ophaaldiensten geconfronteerd worden. Door benutting van
de ondergrondse ruimte zou de belasting op de stedelijke infrastructuur,
o.a. visuele vervuiling van het straatbeeld kunnen verminderen.
Artikel 308
§1 In ondergrondse selectieve inzamelsystemen mogen enkel volgende
afvalstoffen aangeboden worden: huisvuil, papier en karton en plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD zoals gedefinieerd in het
begrippenkader van het bijzonder deel.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 309 wordt
gewijzigd:
Artikel 309
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De gemeente Kuurne stuurt de inwoners van de gemeente
Kuurne nominatief door naar Imog (Kortrijksesteenweg 264, 8530
Harelbeke) tegen de voorwaarden en tarief voor de burger:
asbestcement : 0,2 euro per kilogram.
§ 3. De contantbelasting vermeld in Artikel 309 § 2 voor
asbestcement is per gezin verschuldigd voor de hoeveelheden die
100 kilogram per beurt met een maximum van 200 kilogram per
gezin per jaar overschrijden.
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De inwoners van Kuurne kunnen met hun cementgebonden
asbest terecht op het intergemeentelijk recyclagepark van Imog
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(Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke) tegen de voorwaarden
en tarief voor de burger.
•

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – N. Selectieve
inzameling van textiel en artikel 309a worden toegevoegd:
N. Selectieve inzameling van textiel
Artikel 309a
§1. Definitie:
Alle kledij, lederwaren (zoals schoenen en handtassen en
broeksriemen), beddengoed, woningtextiel (zoals gordijnen,
tafelkleden,…), speelgoedknuffels, propere lappen en lompen,
enz., die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Inzameling:
Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die
verspreid staan opgesteld in de gemeente en op de
recyclageparken. Het kan eveneens huis aan huis worden
ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht. Alleen de organisaties waarmee de
gemeente een overeenkomst heeft afgesloten zijn gemachtigd
textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis aan huis
inzameling te organiseren. Textielcontainers die zijn opgesteld
zonder toelating kunnen in opdracht van het college van
burgemeester en schepenen worden verwijderd en in bewaring
genomen worden. Het wegnemen en bewaren van de container
gebeurt op kosten en risico van diegene die de container heeft
geplaatst.
§3. Wijze van aanbieding:
Bij de selectieve ophaling van textielafval dient het textiel
zorgvuldig in een afgesloten recipiënt te worden aangeboden.
Het is verboden om naast de textielcontainers textielafval of
andere voorwerpen achter te laten, ook al is de container
volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als sluikstorten.

TITEL 7. HANDEL - HOOFDSTUK 5. Nachtwinkels en bureaus voor
telecommunicatie - Artikel 344, Uitbatingvergunning*, §3 wordt gewijzigd:
Artikel 344, Uitbatingvergunning*
2. een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde stadsgemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke
aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater.
•

BEGRIPPENKADER VAN HET BIJZONDER DEEL - definitie Huisvuil - 'plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)' wordt vervangen door 'PMD':
Huisvuil
= Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, hondenpoep inbegrepen en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en
die in het door het Gemeentebestuur vastgestelde recipiënt voor de
huisvuilophaling kunnen geborgen worden; met uitzondering van
papier, karton, glas, Klein Gevaarlijk Afval (KGA)*, Tuinafval* en
Plastiek- Metaal- en Drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. Huisvuil omvat tevens het
sorteerresidu van PMD-afval.

•

In beide delen van de algemene politieverordening wordt het woord
'containerpark' vervangen door het woord 'recyclagepark' (recyclagepark is
de officiële naam bepaald in Vlarema).
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•

In beide delen wordt 'K.G.A.' en 'K.G.A' vervangen door 'KGA' en 'P.M.D.' en
'P.M.D' vervangen door 'PMD'.

•

Volgende bijlagen worden vervangen door de geactualiseerde versie:
• Bijlage I: Artikel 52 A.R.A.B.;
• Bijlage II: Klein gevaarlijk afval - K.G.A.;
• Bijlage III: Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een
openbare markt;
• Bijlage V: Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur Kuurne wordt
vervangen door:
▪ Bijlage V: Reglement van inwendige orde Zwembad
Kuurne geëxploiteerd door FARYS|TMVW;
▪ Bijlage VI: Reglement van inwendige orde
Sportcomplex te Kuurne geëxploiteerd door FARYS|TMVW.
• Bijlage VI tot en met IX worden bijlage VII tot en met X.

Verwijzingen
Algemene politieverordening GAS gewijzigd op 29 januari 2019 met bijlagen.
Algemene politieverordening GAS gewijzigd op 25 maart 2021 met bijlagen ontwerp.
Bijlage II: Klein gevaarlijk afval - K.G.A..
Bijlage III: Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een openbare markt.
Bijlage V: Reglement van inwendige orde Zwembad Kuurne geëxploiteerd door
FARYS|TMVW.
Bijlage VI: Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Kuurne geëxploiteerd
door FARYS|TMVW.
Brief van IMOG van 26 oktober 2020.
Tussenkomsten
Na de toelichting door de burgemeester krijgt raadslid Rik Bouckaert het woord. Hij
vindt het positief dat er naar gelijkschakeling binnen de politiezone wordt gestreefd
maar heeft toch een paar eigenaardigheden gevonden.
1. artikel 115: voederen van dieren verboden
Het raadslid weet dat de aanpassing voor zwerfdieren is bedoeld maar staat wel
niet zo omschreven waardoor een wandeling met de hond die je iets te eten geeft,
een toekomstig ezelsbuffet of een paard dat met voederzak rondloopt
overtredingen zouden zijn op dit artikel
2. artikel 8 : Barbecue verboden zonder toestemming van burgemeester
Het was toch niet de bedoeling om hiervoor toestemming te moeten vragen
(Vlaspark) ; als de nieuwe tekst na goedkeuring zal worden toegepast is er in de
toekomst wel terug toestemming nodig?
3. afvalverzameling
Als drinkglazen niet in glasinzameling mogen; waar moet je dan met deze glazen
naartoe?
4. inzameling asbest
De fractie had graag wat meer aandacht gezien voor inachtname van
veiligheidsvoorschriften
De Burgemeester geeft raadslid Bouckaert gelijk voor wat betreft punten 1 en 2:
Barbecue en dieren. Als je de tekst letterlijk leest is er bvb. bij artikel 115 niet
voorzien hoe je een uitzondering kan vragen hierop.
Gasreglementering en politieverordeningen worden regelmatig aangepast.
Hij vraagt de secretaris dit te notuleren zodat dit kan worden meegeven voor de
eerstvolgende herziening.
Raadslid Dendauw - Van Ooteghem zegt dat ook haar fractie zich hier zal
onthouden.
Vooreerst vinden we bij een wijziging van een dergelijk lijvig document, waarvan de
impact op het gedrag van de burger dermate groot is, dat hier een
commissievergadering (desgevallend digitaal) moest aan vooraf gaan.
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Verder stellen we ons vragen betreffende Titel 4 aangaande de N. selectieve
inzameling van textiel. Blijkbaar hebben organisaties waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft afgesloten een machtiging tot plaatsen van containers en
organiseren van de inzameling, evt huis aan huis. Met andere woorden het betreft
hier kosten en inkomsten, welke bedrijven zijn hier aan zet ? De NGO’s en
liefdadigheidsinstellingen die vroeger deze geplogenheden kosteloos voor hun
rekening namen worden hier nu uitgesloten…
Schepen Vandenbussche belooft de vraag mee te nemen en te kijken voor een
antwoord dat per mail aan alle raadsleden zal worden bezorgd.
Raadslid Watteeuw zegt dat Imog een overheidsopdracht heeft uitgeschreven
hiervoor waar Kuurne mee is in ingestapt.
Stemming
Met 18 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez, Bram Deloof, Francis Watteeuw,
Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Jeroen Dujardin, Marc Plets,
Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Els Verhagen, Bernard
Marchau), 5 onthoudingen (Rik Bouckaert, Fanny Decock, Geert Veldeman, Ann
Dendauw Van Ooteghem, Isabelle Vereecke)
Besluit
Artikel 1
Onderstaande wijzigingen aan de algemene politieverordening van de gemeente
Kuurne, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 april 2009 en latere
wijzigingen, worden goedgekeurd:
1. Wijziging aan het algemeen deel van de algemene politieverordening
De wijzigingen worden in het vet aangeduid.
•

TITEL 2. OPENBARE ORDE EN RUST - HOOFDSTUK 1. Geluidsoverlast
- Afdeling 1. Algemene bepalingen, Artikel 8 wordt gewijzigd:
Artikel 8
Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder
rechtmatige reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is
aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en wanneer dit de
rust van de inwoners in het gedrang brengt, ook als dat toe te
schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg.

•

TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4.
Aanplakkingen, Artikel 38 en Artikel 39 worden gewijzigd:
Artikel 38
Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met deze
bepalingen, dienen op het eerste bevel van de bevoegde overheid
verwijderd te worden of worden ambtshalve verwijderd.
Artikel 39
Als overtreders worden beschouwd: de eigenaars, de
aannemers van aanplakkingen en reclame, de personen
waarvoor reclame wordt gevoerd, of enig ander persoon
verantwoordelijk voor de plaatsing ervan.
De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of
aanbrengt, is aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen
inzake aanplakking.
Indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden, is de
verantwoordelijke uitgever aansprakelijk bij overtreding van
de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert dat hij
alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen
en zodus overtreding van dit artikel te verhinderen.
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Indien er geen verantwoordelijke uitgever is vermeld op de
affiches of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die
promotie voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij
het bewijs wordt geleverd dat alles werd gedaan om de
betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van
dit artikel te verhinderen.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 4.
Verwijdering van afvalwater*, afwatering en waterwegen, Afdeling 1. Afvoer
van afvalwater - Artikel 104 wordt opgeheven:
Artikel 104
In de gedeelten van de gemeente, waar geen rioleringsnet
bestaat, moet iedere woning voorzien zijn van een septische
put*, een individuele voorbehandelingsinstallatie* of een
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

•

TITEL 5. DIEREN - HOOFDSTUK 3. Voederen en nestelen van dieren - Artikel
115 wordt gewijzigd en Artikel 117 wordt opgeheven:
Artikel 115
Het is verboden om op het openbaar domein en op openbare
plaatsen verwilderde dieren te voederen, tenzij het voederen van
zwerfkatten door de door de gemeente gemandateerde
personen. Deze gemandateerde personen moeten ten allen
tijde op verzoek van de toezichthouders hun voederpas kunnen
voorleggen.
Artikel 117
Het is verboden op het openbaar domein en op openbare
plaatsen dieren te voederen.

•

TITEL 6. BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING - HOOFDSTUK 1.
Vaststelling van overlijden en vervoer van stoffelijk overschot - Afdeling 1.
Vaststelling van overlijden – Artikel 125 wordt gewijzigd:
Artikel 125
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begraving*, asuitstrooiing of bijzetting in een
columbarium of urnenveld.
Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur beslist over
dag en uur van de begrafenis.
De begrafenis zal plaatsvinden meer dan vierentwintig uren,
doch uiterlijk de zesde achtste dag volgend op de datum van
het overlijden. Om gewichtige redenen kan de burgemeester
hiervan afwijken.

•

TITEL 8. OPENBARE VOORZIENINGEN - HOOFDSTUK 2. Sport, spel en
recreatie - invoegen '[en/of de natuurgebieden]' in Artikel 156, 3°:
Artikel 156
In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden:
1° te fietsen buiten de verharde, dit zijn de van een wegdek voorziene
paden. Motorrijtuigen moeten steeds aan de hand geleid worden;
2° op kunstwerken te klimmen;
3° op de openbare grasperken [en/of de natuurgebieden] te lopen
en erop te zitten of te liggen op plaatsen waar een verbodsbord
daartoe is aangebracht;
4° om over de afsluitingen te klauteren;
5° barbecues te houden, behoudens een machtiging van de
burgemeester;
6° een normale doorgang te belemmeren;
7° kwaadwillig één of meer bomen om te hakken of zodanig te
snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan, alsook één of meer
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enten te vernielen. Gemengde inbreuk – volgens art. 537
Strafwetboek.
8° zich er in te begeven bij hevige wind/storm.
2. Wijziging aan het bijzonder deel van de algemene politieverordening:
•

TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 466 Strafwetboek wordt gewijzigd:
Artikel 159ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 - 463 - 466
Strafwetboek
Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging
tot diefstal.
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is
schuldig aan diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een
kortstondig gebruik.) kan gestraft worden met een strafsanctie
voorzien in artikel 463 van het strafwetboek of met een
gemeentelijke administratieve sanctie.

•

TITEL 1. OPENBARE ORDE IN HET ALGEMEEN - HOOFDSTUK 1. Algemene
bepalingen - wordt Artikel 159septies toegevoegd:
Artikel 159septies
§1. Het is verboden om schadelijke stoffen als
lachgas, klaviergas en aanstekergas te verhandelen en/of te
bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een
oneigenlijk gebruik van deze gassen met het oog op het
opwekken van een roeseffect.
§2. Het is verboden om voorwerpen te verkopen en/of te
bezitten die de menselijke consumptie van lachgas
faciliteren.
§3. Het is de uitbaters en hun aangestelden van private
maar publiek toegankelijke inrichtingen verboden om al dan
niet stilzwijgend het gebruik van schadelijke stoffen als
lachgas, klaviergas, aanstekergas met het oog op het
opwekken van een roeseffect toe te laten in hun zaak.
§4. Het is verboden om op het publiek domein en in private
maar voor het publiek toegankelijke plaatsen lachgas,
klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren
met het oog op het opwekken van een roeseffect.

•

TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG - HOOFDSTUK 4. Verhuur
onroerend goed en Artikel 204bis worden toegevoegd:
HOOFDSTUK 4. Verhuur onroerend goed
Artikel 204bis
Bij elke verhuring van een onroerend goed bestemd voor
bewoning in de ruime betekenis moet bij elke officiële of
publieke vermelding de prijs en de gemeenschappelijke lasten
worden vermeld.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 1. Algemene verbodsbepalingen - Artikel 261
wordt gewijzigd:
Artikel 261
§ 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten
met om het even welke ophaling mee te geven.
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Het is verboden om het even welke aangeboden afvalstof
mee te nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe
aangewezen door de gemeente, is bevoegd om afvalstoffen
in te zamelen.
§1. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te
zamelen op het grondgebied van de gemeente, tenzij de door
OVAM geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –
makelaars die daarvoor een toestemming hebben gekregen
van de intercommunale IMOG.
Aanvullend mag metaalafval en AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparaten) door de
afvalproducent aangeboden worden rechtstreeks aan de
vergunde inrichtingen van verwerkers, inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars of -makelaars op voorwaarde dat
de sorteerverplichting opgenomen in artikel 4.3.1 van het
VLAREMA wordt nageleefd en dat de desbetreffende
inrichting hoeveelheden rapporteert aan de gemeente.
Metalen verpakkingen van voedingsmiddelen en cosmetica
moeten ingezameld worden via de gemeentelijke
inzameling (de huis-aan-huis ophaling of recyclagepark).
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen,
kunnen ingezameld worden via een niet gemeentelijke
inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan
de geldende wettelijke bepalingen.
Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht
verpakkingsafval kunnen ingezameld worden via een nietgemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de
inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen
en georganiseerd wordt door de respectievelijke
verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme
overeenkomstig de afgeleverde erkenning.
Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kunnen
ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling
op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende
wettelijke bepalingen conform artikel 3.3.6 van Vlarema.
Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of
eindverkoper op vrijwillige basis teruggenomen worden,
kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke
inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan
de geldende wettelijke bepalingen.
§2. Elke door OVAM erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar
of -makelaar die op het grondgebied van de gemeente
huishoudelijke afvalstoffen op eigen initiatief wenst in te
zamelen moet vooraf een toelating vragen bij de
intercommunale IMOG. De aanvraag gebeurt ten minste 30
dagen voor de start van de inzameling. De aanvraag bevat
minstens volgende gegevens:
- identificatie van de organisator van de inzameling;
- identificatie van de betrokken inzamelaar(s),
afvalstoffenhandelaar(s) of –makelaar(s) en de
betrokken vervoerder(s);
- aard van de afvalstoffen;
- inzamelwijze en alle inzamelmodaliteiten, zoals
sorteerboodschap, inzamelfrequentie,
afvoerfrequentie, …;
- duurtijd van de inzameling;
- afvoermodaliteiten van de afvalstoffen;
- wijze van registratie van de ingezamelde, afgevoerde
en verwerkte afvalstoffen.
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De organisator rapporteert jaarlijks voor 1 maart de
gegevens met betrekking tot de op het gemeentelijk
grondgebied ingezamelde huishoudelijke hoeveelheden
tijdens het voorbije kalenderjaar aan de gemeente.
Wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de geldende
wettelijke bepalingen en/of de voorwaarden gekoppeld
aan de toelating van de gemeente of haar
intergemeentelijk samenwerkingsverband schendt, kan de
gemeente of haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband haar toelating opheffen.]
§ 2. § 3. Het is verboden zich te ontdoen van de afvalstoffen,
waarvan sprake in hoofdstuk I, op een andere wijze dan voorzien
zoals in het onderhavig reglement.
§ 3. § 4. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het
verboden om volgende voorwerpen mee te geven met om het even
welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen:
1° autobanden
2° geneesmiddelen
3° autowrakken
4° puin
5° afbraakmateriaal
6° toxisch en gevaarlijk afval
7° gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen
8° brandende en bijtende stoffen
9° grond
10° afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
11° krengen en dieren
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 270
Aanbieding wordt gewijzigd:
Artikel 270 Aanbieding
De aanbieding geschiedt vòòr 5 uur 's morgens op de door het
Gemeentebestuur vastgestelde dagen. Het gewoon huisvuil mag
slechts na 19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de
ophaling van het gewoon huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van
de openbare weg geplaatst worden. De dagen van ophaling worden
per afzonderlijk bericht aan de inwoners meegedeeld.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 272
Verboden afvalstoffen voor het recipiënt en Artikel 273 Wijze van aanbieding
punt 4° worden gewijzigd:
Artikel 272 Verboden afvalstoffen voor het recipiënt
Het is verboden om in de recipiënten, bestemd voor het
ophalen van huisvuil volgende afvalstoffen te deponeren:
1. oud papier en karton*;
2. glas*, onder welke vorm dan ook (met inbegrip van
scherven en spiegelglas);
3. Klein Gevaarlijk Afval*, (K.G.A.), met inbegrip van minerale
vetten en -oliën (b.v. motorolie) en plantaardige vetten en oliën (b.v. frituurvet);
4. afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere
aard;
5. tuinafval;
6. metaalafval;
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7. recycleerbare kledij;
8. Plastieken flessen en flacons, Metaalverpakkingen en
drankkartons (P.M.D.)*,
9. andere selectief ingezamelde afvalstoffen;
-

papier en karton*,
hol glas* van verpakkingen (glazen flessen en bokalen),
Klein Gevaarlijk Afval* (KGA),
grof vuil,
minerale, dierlijke en plantaardige vetten en oliën,
groenafval,
metaalafval,
houtafval
textiel,
PMD*,
afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
hout,
snoeihout,
batterijen,
puin,
asbestcementhoudende afvalstoffen,
medisch afval en geneesmiddelen,
recycleerbare harde kunststoffen,
afvalbanden,
gasflessen en ontplofbare voorwerpen en radioactief afval,
vloeibare afvalstoffen,
krengen van dieren en slachtafval,
plastic folies en plastic zakken.

Artikel 273 Wijze van aanbieding
4° het grofvuil waarvan melding is gedaan op de oproeplijst mag
slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop
de ophaling is voorzien en 5 uur van de dag van de ophaling door de
inwoner buiten geplaatst worden.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 275
Inzameling van glas en Artikel 276 worden gewijzigd:
Artikel 275 Inzameling van glas
§ 1. Voor het verwijderen van glas kunnen de inwoners van de
gemeente het glas brengen naar de glasbollen die verspreid
staan in de gemeente en kunnen ze terecht op het
gemeentelijk recyclagepark.
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon
huisvuil, grof huisvuil of een andere selectieve ophaalmethode,
dan omschreven in deze afdeling.
§1. Verpakkingsglas is doorzichtig hol glas van flessen,
bokalen en flacons van dranken, voedingswaren en cosmetica
ontsaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Het verpakkingsglas wordt ingezameld op de
recyclageparken en ook in de glascontainers die verspreid
staan opgesteld in de gemeente.
Artikel 276
§ 1. Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe
voorziene glasbollen worden gedeponeerd. Vlak glas, serreglas
en rookglas kunnen verwijderd worden via het recyclagepark.
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§ 2. Bij de glasbollen moet afhankelijk van de kleur het glas in
het juiste compartiment gedeponeerd worden.
§1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke
andere afvalstof dan verpakkingsglas is verboden zoals bijv.
drinkglazen, vaatwerk, vazen, deksels, doppen, hittebestendig
glas (zoals ovenschotels en kookplaten), plexiglas, porselein
en aardewerk, stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal,
vlak glas (zoals ruiten en spiegels), gewapend glas, serreglas,
rookglas, spiegelglas, lampen en TL-lampen
§2. Het is verboden om naast de glascontainer glas of andere
afvalstoffen achter te laten.
§3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers
tussen 20 uur en 08 uur.
§4. Het is verboden elke vorm van sluikreclame aan te brengen
op de glascontainers.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 277 en
Artikel 278 worden opgeheven:
Artikel 277
Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels,
stoppen en omwikkelingen en dienen leeg en voldoende
gereinigd te zijn.
Artikel 278
§ 1. Het deponeren van ander huisvuil dan glas in de glasbollen
is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers of
glasbollen lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere
voorwerpen achter te laten. Dit wordt beschouwd als
sluikstorten*.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers of
glasbollen tussen 20 uur en 8 uur.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 280 en
Artikel 282 worden gewijzigd:
Artikel 280
Het papier en karton moet worden samengebonden of verpakt in
kartonnen dozen, op een wijze dat het papier of karton door de wind niet
kan worden meegenomen, waarvan het gewicht niet hoger mag zijn dan
18 kg. 15 kg.
Het papier en karton mag slechts tussen 19 17 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het papier en karton zal
plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden.
Artikel 282
Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden
aangeboden.
Het K.G.A dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen
is, afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden.
Hiervoor wordt een milieubox ter beschikking gesteld van de
gezinnen.
De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts
voor gebruik ter beschikking gesteld. De gebruikers zijn
persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox.
Het gebruik van de milieubox dient te geschieden overeenkomstig
de bepalingen van dit reglement.
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Een geactualiseerde lijst van de K.G.A.-afvalstoffen zal steeds aan
dit reglement gehecht zijn, als bijlage.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - Artikel 283 en
Artikel 284 worden opgeheven:
Artikel 283
De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden
met het adres alwaar ze is afgeleverd.
Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de
milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres.
Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede
staat en geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien
er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox
af te leveren bij de bevoegde dienst in de gemeente.
Eigenaars van nieuwbouw en/of appartementen* of van
woongelegenheden die na verbouwing ontstaan, alsook de
eigenaars van huurwoongelegenheden waarvan de milieubox
verdwenen is, worden verplicht een milieubox af te halen bij de
bevoegde dienst in de gemeente.
Artikel 284
Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de
identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de
voortbrenger zelf aanduiding over aard en samenstelling van het
K.G.A. op de verpakking aan.
Produkten van verschillende aard mogen niet worden
samengevoegd en tevens moet de verpakking van elk afzonderlijk
produkt worden aangepast om lekken of andere ongewenste
effecten te voorkomen.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 287 § 3
wordt gewijzigd:
Artikel 287
§ 3. De tuinafvalbakken mogen slechts tussen 19 17 uur van de dag
voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van het tuinafval zal
plaatsvinden en 5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden aan
de rand van de openbare weg.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling - H. Selectieve
inzameling van plastiek-, metaal- en drankverpakking (P.M.D.), Artikel 292
en Artikel 294 worden gewijzigd:
H. Selectieve inzameling van plastiek-, metaal- en
drankverpakking (P.M.D.) Selectieve inzameling van PMD
Definitie: Voor de toepassing van deze verordening is PMD:
- de harde Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken en metalen deksels en
schroefdoppen) en Drankkartons, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden harde plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
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- plastic films, plastic folie en plastic zakken, ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De aangeboden plastic folie, plastic films en plastic zakken
mogen geen KGA, etensresten of andere afvalstoffen
bevatten.
De sorteerregels vermeldt op de PMD-inzamelzak moeten
gevolgd worden.
Artikel 292
§ 1. Het P.M.D.-afval moet verpakt worden in speciaal daartoe
bestemde recipiënten (de P.M.D.-zak). Deze P.M.D.-zakken zijn
verkrijgbaar bij de verkooppunten door het college van burgemeester
en schepenen vastgesteld tegen een door de Gemeenteraad bepaald
bedrag.
§ 2. De verschillende fracties van het P.M.D.-afval mogen gemengd in
het daartoe bestemde recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van een P.M.D.-zak mag niet hoger zijn dan 18 kg
15 kg en het recipiënt moet volledig gesloten worden aangeboden.
Artikel 294
Het PMD-afval mag slechts tussen 19 17 uur van de dag voorafgaand
aan de dag waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden en
5 uur door de inwoners buiten geplaatst worden aan de rand van de
openbare weg.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 306 en
Artikel 308§1 ‘plastiek- metaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)’ wordt
vervangen door 'PMD':
Artikel 306
Ondergrondse inzamelsystemen zijn installaties voor
afvalstoffenbeheer die worden gekenmerkt door een klein
bovengronds gedeelte (inwerpzuil) en een grotere ondergrondse
opslagruimte.
Ondergrondse inzamelsystemen zijn een alternatief op de selectieve
huis-aan-huis-inzameling van volgende fracties: huisvuil, papier en
karton en plastiek- metaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD
en hebben tot doel een oplossing te bieden voor knelpunten waarmee
de betrokken burger als de ophaaldiensten geconfronteerd
worden. Door benutting van de ondergrondse ruimte zou de belasting
op de stedelijke infrastructuur, o.a. visuele vervuiling van het
straatbeeld kunnen verminderen.
Artikel 308
§1 In ondergrondse selectieve inzamelsystemen mogen enkel
volgende afvalstoffen aangeboden worden: huisvuil, papier en karton
en plastiek- metaal- en drankverpakkingen (P.M.D.) PMD zoals
gedefinieerd in het begrippenkader van het bijzonder deel.

•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – Artikel 309 wordt
gewijzigd:
Artikel 309
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De gemeente Kuurne stuurt de inwoners van de gemeente
Kuurne nominatief door naar Imog (Kortrijksesteenweg 264,
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8530 Harelbeke) tegen de voorwaarden en tarief voor de
burger: asbestcement : 0,2 euro per kilogram.
§ 3. De contantbelasting vermeld in Artikel 309 § 2 voor
asbestcement is per gezin verschuldigd voor de hoeveelheden
die 100 kilogram per beurt met een maximum van 200
kilogram per gezin per jaar overschrijden.
§ 1. De inzameling en verwijdering van asbestcement is op het
recyclagepark van Kuurne verboden.
§ 2. De inwoners van Kuurne kunnen met hun
cementgebonden asbest terecht op het intergemeentelijk
recyclagepark van Imog (Kortrijksesteenweg 264, 8530
Harelbeke) tegen de voorwaarden en tarief voor de burger.
•

TITEL 4. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID - HOOFDSTUK 3.
Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Afdeling 2. Aanbieding van
afvalstoffen* - Onderafdeling 2. Selectieve inzameling – N. Selectieve
inzameling van textiel en artikel 309a worden toegevoegd:
N. Selectieve inzameling van textiel
Artikel 309a
§1. Definitie:
Alle kledij, lederwaren (zoals schoenen en handtassen en
broeksriemen), beddengoed, woningtextiel (zoals
gordijnen, tafelkleden,…), speelgoedknuffels, propere
lappen en lompen, enz., die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. Inzameling:
Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers
die verspreid staan opgesteld in de gemeente en op de
recyclageparken. Het kan eveneens huis aan huis worden
ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht. Alleen de organisaties waarmee de
gemeente een overeenkomst heeft afgesloten zijn
gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk
huis aan huis inzameling te organiseren. Textielcontainers
die zijn opgesteld zonder toelating kunnen in opdracht van
het college van burgemeester en schepenen worden
verwijderd en in bewaring genomen worden. Het
wegnemen en bewaren van de container gebeurt op kosten
en risico van diegene die de container heeft geplaatst.
§3. Wijze van aanbieding:
Bij de selectieve ophaling van textielafval dient het textiel
zorgvuldig in een afgesloten recipiënt te worden
aangeboden. Het is verboden om naast de textielcontainers
textielafval of andere voorwerpen achter te laten, ook al is
de container volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als
sluikstorten.

•

TITEL 7. HANDEL - HOOFDSTUK 5. Nachtwinkels en bureaus voor
telecommunicatie - Artikel 344, Uitbatingvergunning*, §3 wordt gewijzigd:
Artikel 344, Uitbatingvergunning*
2. een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde stadsgemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke
aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de
uitbater.

•

BEGRIPPENKADER VAN HET BIJZONDER DEEL - definitie Huisvuil - 'plastiekmetaal- en drankverpakkingen (P.M.D.)' wordt vervangen door 'PMD':
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Huisvuil
= Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, hondenpoep inbegrepen en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en
die in het door het Gemeentebestuur vastgestelde recipiënt voor de
huisvuilophaling kunnen geborgen worden; met uitzondering van
papier, karton, glas, Klein Gevaarlijk Afval (KGA)*, Tuinafval* en
Plastiek- Metaal- en Drankverpakkingen (P.M.D.) PMD en
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. Huisvuil omvat tevens het
sorteerresidu van PMD-afval.
3.
•
•
•

Wijzigingen in beide delen van de algemene politieverordening:
'containerpark' wordt vervangen door 'recyclagepark'.
'K.G.A.' en 'K.G.A' wordt vervangen door 'KGA'.
'P.M.D.' en 'P.M.D' wordt vervangen door 'PMD'.

4. Volgende bijlagen worden vervangen door de geactualiseerde versie:
• Bijlage I: Artikel 52 A.R.A.B.;
• Bijlage II: Klein gevaarlijk afval - K.G.A.;
• Bijlage III: Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een
openbare markt;
• Bijlage V: Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur Kuurne
wordt vervangen door:
o Bijlage V: Reglement van inwendige orde Zwembad Kuurne
geëxploiteerd door FARYS|TMVW;
o Bijlage VI: Reglement van inwendige orde Sportcomplex te
Kuurne geëxploiteerd door FARYS|TMVW.
• Bijlage VI tot en met IX worden bijlage VII tot en met X.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk, de griffier van de politierechtbank van Kortrijk, aan de
sanctionerende ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de PZ
VLAS en aan de voorzitter van het politiecollege.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.
6.

Verwerven pand Kattestraat 128-130 - goedkeuren akte aankoop
onroerend goed
Bevoegdheid en juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2020 betreffende Masterplan Kuurne
2035 - goedkeuring beleidsvisie.
Feiten, context en argumentatie
Het gemeentebestuur van Kuurne werd op de hoogte gebracht dat het handelspand
Kattestraat 128-130, 8520 Kuurne, leeg stond.
Na kennisname van het stopzetten van de uitbating van de Crazy Horse, gelegen in
de Kattestraat 128-130, werd onmiddellijk contact opgenomen met de eigenares
om de mogelijkheden tot aankoop te bespreken.
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De verwerving van het pand is een strategische investering voor onze gemeente in
het kader van de ontwikkeling van de site Hippodroom Kuurne.
Met de goedkeuring van het Masterplan Kuurne 2035 streeft de gemeente naar een
leefbaar en levendig centrum dat klaar is voor de toekomst. De gemeente Kuurne
wil dan ook werken aan volgende 4 doelstellingen:
• Een groener Kuurne
• Een versterking van de identiteit van het centrum
• Een sterkere relatie met water
• Een duurzame mobiliteit
De verwerving van deze grond past ook binnen de actie 'Kuurne zoekt gericht naar
kwalitatief onroerend goed en koopt dat aan indien zich een opportuniteit aandient'
die is opgenomen in onze meerjarenplanning.
De aankoop betreft de bebouwde onroerende goederen met aanhorigheden op en
met grond gelegen in de Kattestraat 128 en 130, 8520 Kuurne.
De aankoopprijs bedraagt 290.000 euro.
De overeengekomen prijs van 290.000 euro valt binnen de schatting opgemaakt
door landmeter-expert Sabbe en Co van 15/12/2020.
Gelet op het feit dat de gemeente bereid was om over te gaan tot eventuele
onteigening, en de extra kosten die hiermee gepaard zouden gaan (onder meer
opmaak voorlopig en definitief besluit, opmaak plan, toekennen van
wederbeleggingsvergoeding), is het geen beletsel dat de totale overeengekomen
vergoeding beperkt boven de geschatte waarde uitkomt ingevolge de schatting van
15/12/2020 opgemaakt door Ann Vanmarcke, beëdigd landmeter-schatter bij
Arduenna.
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid maakte de aankoopakte
onder referte 12003-001 op.
Verwijzingen
Schattingsverslag van 15/12/2020 opgemaakt door landmeter-expert Sabbe en Co.
Schattingsverslag van 15/12/2020 opgemaakt door Ann Vanmarcke, beëdigd
landmeter-schatter bij Arduenna.
Aankoopakte 12003-001 van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
Overheid.
Financiële impact
De aankoop van dit perceel grond is financieel haalbaar in de meerjarenplanning
2020-2025, maar moet voorzien worden als krediet bij de eerstvolgende
aanpassing van het meerjarenplan.
Tussenkomsten
Raadslid Veldeman zegt dat zijn fractie zich hier zal onthouden.
In de eerste plaats zien we hier vanuit geen enkele gezichtshoek het verband met
de 4 doelstellingen: *groener Kuurne *versterking van de identiteit van het
centrum *sterkere relatie met water *duurzame mobiliteit.
Het betreft een oppervlakte van een kleine 3 are, dit komt neer op een 1.000 euro
per vierkante meter (hallo).
Wordt dit project gezien in het kader van inrichting van de nieuwe school of van de
hippodroom ?
Verder lezen we dat er twee schattingen gebeurd zijn: door de Heer Sabbe en
mevrouw Ann Vanmarcke (Arduenna). Ontegensprekelijk staat hier een kostprijs
tegenover. Uit vroegere ervaringen als OCMW-voorzitter herinner ik mij dat
schattingen kosteloos werden uitgevoerd door het comité van aankoop, nu moet er
betaald worden. Waarom wordt nu een ander pad bewandeld ?
Schepen Deprez geeft volgende antwoorden:
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- deze aankoop is vooral een opportuniteit: het betreft de toegangspoort naar de
site van de nieuwe school, sporthal en bikepark; allemaal zaken die voorzien zijn in
het huidige meerjarenplan
- het comité van aankoop werd eerst gepolst voor deze schatting maar op dat
moment hadden zij door personeelstekort een wachttijd van minstens 3 maanden.
De partijen wensten sneller te ageren. Wij betaalden voor de schatting 580 EUR
(excl. BTW).
Raadslid Veldeman zegt dat hij hiermee voldoende antwoord kreeg op zijn vragen
maar hij blijft het een dure aangelegenheid vinden.
Stemming
Met 20 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez, Bram Deloof, Rik Bouckaert, Fanny
Decock, Francis Watteeuw, Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Jeroen Dujardin,
Marc Plets, Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle Vereecke,
Els Verhagen, Bernard Marchau), 2 onthoudingen (Geert Veldeman, Ann Dendauw
Van Ooteghem), 1 niet gestemd (Bert Deroo)
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de definitieve aankoop van de bebouwde
onroerende goederen met aanhorigheden op en met grond gelegen in de
Kattestraat 128 en 130, 8520 Kuurne, tegen de prijs van 290.000 euro.
Artikel 2
De akte tot aankoop opgemaakt door de Vlaamse Overheid, Afdeling
Vastgoedtransacties, onder referte 12003-001, wordt goedgekeurd en maakt
integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, wordt belast met de verdere
afhandeling van dit dossier en zal de gemeente hierbij vertegenwoordigen. De
Vlaamse Overheid wordt gemachtigd om de akte tot aankoop met referte 12003-01
te ondertekenen namens de gemeente.
Artikel 4
De nodige kredieten worden voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan.
7.

Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (ook
'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok') - Toetreding voor
ondersteuning inzake het P&O-beleid - goedkeuring
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december
2017 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur inzake de intergemeentelijke
samenwerking.
Feiten, context en argumentatie
Het gemeentebestuur wenst haar personeelsbeleid in zijn globaliteit verder te
optimaliseren en te professionaliseren.
Aangezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeidsintensieve en
tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop ervan (via de wet
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overheidsopdrachten) bijzondere expertise vergt, werd contact opgenomen met
Poolstok, een organisatie die gekend is op het vlak van P&O-beleid.
Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend
vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen. Deze vennootschap is sinds 2000
operationeel en telt momenteel ruim 300 vennoten, waaronder zowel lokale
besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen,
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones.
De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een
beheersreglement.
Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die als entiteiten behorende tot de
overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de
vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is.
De toetreding tot Poolstok levert de volgende voordelen op:
- Poolstok levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie,
als in de brede P&O-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers,
doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak
personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en
evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);
- Poolstok werkt hiervoor altijd samen met erkende dienstverleners na
marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten;
- ons bestuur kan door toetreding tot Poolstok gebruik maken van de
schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners;
- Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven;
- Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele
dienstverleners in de P&O- en consultancysector;
- de toetreding houdt geen verplichting in tot afname en het bestuur behoudt dus
zijn maximale keuzevrijheid. Ons bestuur zal zodoende beschikken over een P&Oondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een
maximale onafhankelijkheid;
- Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur maar neemt de rol op van
adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door
de externe leveranciers worden uitgevoerd;
Aangezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis
stoelt en niet van contractuele aard is (en gezien de quasi inhouse-kwalificatie), zijn
de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de
wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via
overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.
Dit levert voor ons bestuur een grote meerwaarde op.
Ons bestuur kan op eenvoudige wijze vennoot worden door de éénmalige aankoop
van aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10
personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere eenheid)
van elk € 24,79 worden aangekocht.
Voor Kuurne betekent dit: ((104 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere
eenheid) x 24,79) x 3 = 818,07 euro.
Verwijzingen
De oprichting van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba
(handelsnaam Poolstok cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de
Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en
Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart.
Het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging
van de opdracht van deze vennootschap.
De statuten van deze vennootschap.
Financiële impact
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De aankoop van 33 aandelen bedraagt 818,07 EUR.
De nodige middelen voor de financiering van de aankoop van deze aandelen dient
te worden voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 20202025 op het budgetluik 'investeringen'.
Tussenkomsten
Raadslid Veldeman vraagt het woord en zegt dat ook hier zijn fractie zich zal
onthouden.
Nadat zijn vragen werden beantwoord door schepen Messelier, zegt hij dat met
deze verduidelijking zijn fractie akkoord kan gaan met dit punt.
Raadslid Bouckaert herinnert aan het feit dat ook hier weer een afkorting werd
gebruikt (in de titel) zonder dat het voorafgaand voluit werd geduid. Ieder kent zijn
eigen vakjargon maar dit maakt de lezing voor niet-specialisten niet makkelijk.
Er wordt verduidelijkt dat het hier over 'personeel & organisatie' gaat.
Raadslid Algoet geeft raadslid Bouckaert volledig gelijk: geen afkortingen zonder te
benoemen.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de toetreding tot het Vlaams
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of
'Poolstok') voor ondersteuning inzake P&O beleid.
Artikel 2
De volstorting van de aandelen ten bedrage van 818,07 EUR zal gebeuren, na
opvraging door het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (ook
'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok'), en de nodige gelden zullen worden voorzien
bij de eerstvolgende aanpassing van het MJP 2020-2025.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Vlaams
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of
'Poolstok'), Technologielaan 11 te 3001 Heverlee.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering
van dit besluit.
8.

Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (ook
'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok') - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Gecoördineerde tekst van de statuten van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel
cvba" ook "Jobpunt Vlaanderen" en/of "Poolstok", in het bijzonder Titel V m.b.t. de
algemene vergadering.
Feiten, context en argumentatie
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De gemeente heeft in zijn zitting van heden beslist om toe te treden tot het Vlaams
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of
'Poolstok').
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente
geldig te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van het Vlaams
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba en namens de gemeente alle
akten en bescheiden in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in
verband met verhindering te vermijden.
Verwijzingen
Gecoördineerde statuten van het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cvba (ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok').
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 23 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Vertegenwoordiger
Mevrouw Ann Messelier bekomt 23 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger
De heer Francis Benoit bekomt 23 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Besluit
Artikel 1
Mevr. Ann Messelier wonende Pieter Vinckestraat 74 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan
de algemene vergaderingen van het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cvba (ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok').
De heer Francis Benoit wonende Pachthofweg 1 te 8520 Kuurne, wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cvba (ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok' ).
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba
(ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok'), met zetel te 3001 Heverlee,
Technologielaan 11.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

BESLOTEN
A-PUNT
SAMENLEVEN
Vrije tijd
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9.

Beoordelingscommissie subsidies evenementen, projecten en
buurtfeesten - aanstellen leden
Besluit
De gemeenteraad stelt de leden van de Beoordelingscommissie subsidies
evenementen, projecten en buurtfeesten, aan.
De zitting wordt beëindigd om 22:03 uur.

De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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