ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 10 FEBRUARI 2014
_______________________________________
LIJST genomen beslissingen
Openbare zitting:
______________
1 Titel van ere-burgemeester. Indienen verzoek bij de Vlaamse Regering.
2 Verslag van de overlegvergadering lokale besturen in functie van opstart nieuwe
bekkenstructuren.
Kennisname.
3 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk.
Vervanging van een lid van het beheerscomité van Buurthuis Molenheem (HeuleWatermolen).
4 Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde. Reglement.
Vaststellen.
5 Regelgeving i.v.m. schenkingen en bewaargevingen in het Stadsarchief.
Goedkeuren.
6 Aankoop pand "café Mercurius" gelegen Zwevegemsestraat nr. 31 te Kortrijk.
Goedkeuren.
7 Ingebruikgeving lokalen in de brandweerkazerne gelegen Doorniksesteenweg 214/A te
Kortrijk. Verlenging overeenkomst.
Goedkeuren.
8 Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko - VZW Woon en Zorg H.Hart.
Aktename.
9 Verlenging overeenkomst met de federale overheid inzake bemiddelingsambtenaar - 20132014.
Goedkeuren.
10 Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen werkingsjaar 2013.
Goedkeuren.
11 Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs max. 25 m².
Voorwaarden en wijze van gunnen.
12 Herstellen en aanpassen van specifieke verhardingen max. 25 m².
Voorwaarden en wijze van gunnen.
Commissie 2
13 AGB SOK: overgang naar Beleids-en Beheerscyclus. Ministrieel besluit uitstel.
Aktename.
14 Lastgevingsovereenkomst distributienetbeheerder voor de aankoop van twee kleine
bestelwagens op CNG en vulstation door de distributienetbeheerder.
Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.

15 Stedelijk Conservatorium en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Vaststellen
opdrachten bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en administratief personeel - schooljaar
2013-2014.
16 Verdere ontwikkeling en onderhoud website - afsprakennota DRK 2014-2016.
Goedkeuren.
17 Vraag van raadslid B. Caron omtrent de heraanleg van Heuleplaats.
18 Vraag van raadslid B. Caron over handelskernversterking in Kortrijk.
19 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de schrijnende toestand van de sociale
huisvesting in Kortrijk".
20 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de moskee: blijvende zorgen en uitblijvende
antwoorden".
21 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de positionering van de maandagmarkt en van
de Paasfoor tijdens de opnames van 'Mijn pop-up restaurant'".
____________________________________________________________
Mondelinge vraagstelling door de raadsleden
____________________________________________________________
Besloten zitting :
_____________
B1 Benoeming van één kandidaat op proef (beroepsbrandweer).
Commissie 3

Deze beslissingen werden genomen in de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk
op maandag 10 februari 2014, die duurde van 19.05 uur tot 22.20 uur, en liggen gedurende
tien dagen ter inzage in de dienst bestuurszaken ten stadhuize.

8500 Kortrijk, 28 februari 2014
Voor de Voorzitter
Marc Lemaitre

