Besluitenlijst van de Gemeenteraad
van donderdag 25 februari 2021
BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT
1.

Bekrachtiging van het besluit burgemeester van 5 februari 2021
inzake het virtueel karakter van de volgende Gemeente-en OCMWraad
Besluit
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 5 februari 2021
houdende "Politieverordening betreffende het virtueel karakter van de volgende
Gemeente- en OCMW-raad op 25 februari 2021 om de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19 te beperken".

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
2.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Besluit
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 21 januari 2021 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
FINANCIEEL BEHEER
3. Kaderovereenkomst HVZ Fluvia - lichten putoptie voor de kazerne
van de gemeente Kuurne: goedkeuring
Besluit
De gemeenteraad beslist de putoptie voor de kazerne gemeente Kuurne te lichten en
deze beslissing over te maken aan de hulpverleningszone Fluvia.
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - goedkeuren
huishoudelijk reglement
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijzigingen van het
huishoudelijk reglement van de GECORO integraal goed.
5.

Overdracht grond om niet gelegen verkaveling Lindenlaan goedkeuren akte
Besluit
De gemeenteraad keurt de overdracht om niet goed van een nieuw aangelegde
wegenis en fietsers- en voetgangersdoorsteek naar de Montgomerystraat, gelegen
Lindenlaan.

6.

Kennisname woonstudie en vaststellen woonplan 2021-2025
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Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de woonstudie, waarin een uitgebreide analyse
omtrent wonen in Kuurne en een voortgangsverslag betreffende het vorige woonplan
2016-2020 is terug te vinden, en stelt het woonplan 2021-2025 vast, een bundeling
van 48 concrete acties rond wonen, vertrekkend vanuit 6 prioritaire doelstellingen.
ONDERWIJS
7. Gemeentelijk basisonderwijs - convenant vervangingen van korte
afwezigheden in het basisonderwijs - goedkeuren verlenging
Besluit
De gemeenteraad keurt de verlenging van het convenant vanaf september 2020
m.b.t. vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs goed.
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
8. Principiële toestemming voor gebruik van dronetechnologie,
voorzien van een mobiele camera - goedkeuring
Besluit
De gemeenteraad geeft principiële toestemming aan de politiezone Vlas om op het
grondgebied van de gemeente Kuurne gebruik te maken van dronetechnologie,
voorzien van een mobiele camera, onder de voorwaarden vermeld in de aanvraag.
9.

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren
aanpassingen
Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aanpassingen aan het algemeen
gemeentelijk retributiereglement.

Personeel
10. Gemeentepersoneel - wijzigen personeelsformatie
Besluit
Er wordt een wijziging aangebracht aan het contractuele kader van de
personeelsformatie.

BESLOTEN
A-PUNT
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
11. GECORO - aanduiden nieuwe afgevaardigde van de politieke fractie
sp.a als waarnemend lid
Besluit
De gemeenteraad duidt een nieuwe afgevaardigde van de politieke fractie sp.a aan
als waarnemend lid in de GECORO.
SAMENLEVEN
Vrije tijd
12. Beoordelingscommissie subsidies evenementen, projecten en
buurtfeesten - aanstellen leden: verdaging
Besluit
Alle raadsleden gaan akkoord met de verdaging van dit punt naar de volgende
zitting.
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