Agenda voor de vergadering van
de Gemeenteraad van donderdag 21 januari 2021
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden uit op de vergadering van
de gemeenteraad van donderdag 21 januari 2021 aanstaande, om 19:30 uur, met volgende
agenda. Om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken zal de zitting
DIGITAAL verlopen.

Bekrachtiging Burgemeestersbesluit
1.

Bekrachtiging van het besluit burgemeester van 6 januari 2021 inzake het virtueel
karakter van de volgende Gemeente-en OCMW-raad

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
2.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad

OPENBAAR
A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van
conformiteitsattesten - goedkeuren aangepast reglement

4.

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen - goedkeuren aangepast reglement

5.

Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen - goedkeuren aangepast reglement

Publieke ruimte
6.

Omgevingsvergunning 2020021079 - 2020-00130 - Dumobil - Huyzentruyt_Bijstelling
VK Woonpark - goedkeuren wegenistracé

7.

Overeenkomst Interlokale Vereniging Parkeren Regio Kortrijk - voorstel van addendum
- goedkeuring

8.

Intekenen op de kaderovereenkomst ter aanstelling van de Intercommunale Gaselwest
als opdrachtencentrale

SAMENLEVEN
Welzijn
9.

1

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen
houdende mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
10.

Klachtenbehandeling - kennisnemen rapport 2020

BESLOTEN
A-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
11.

Gemeentelijke administratieve sancties
- aanstellen van een bijkomende intergemeentelijke vaststeller
- aanstellen van gemeentelijke ambtenaar tot vaststeller van de overtredingen
betreffende het stilstaan en het
parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en
F103, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen

Kuurne, 13 januari 2021
De algemeen directeur,

Els Persyn
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De voorzitter van de raad,

Chris Delneste

