PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG, 25 JUNI 2020
19.30 uur
Openbaar

Financien - Contractbeheer
1.

Financien - Contractbeheer - Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie
West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist voor uitwisseling van kennis en
dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema - Goedkeuring.

In de vijf Vlaamse provincies is er heel wat knowhow aanwezig omtrent milieu- en aanverwante
thema’s. Al sinds 2013 maken de Provincies onderling intensief gebruik van die bestaande expertise
onder de noemer van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC).
Sinds begin 2016 bestaat daar ook een wettelijk kader voor.
Elk van de 5 Vlaamse Provincieraden keurde een overeenkomst goed i.v.m. deze interprovinciale
samenwerking.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren

2.

Financien - Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Knokke-Heist - Jaarverslag en jaarrekening 2019 - Advies.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2019
van het AGSO Knokke-Heist.
AGSO Knokke-Heist is onderworpen zowel aan het wetboek van economisch recht met betrekking
tot het voeren van de boekhouding voor ondernemingen en het neerleggen van de jaarrekening als
aan de rapporteringsverplichting in het kader van de Beheers- en Beleidscyclus van toepassing op
de Gemeente.
Derhalve worden twee jaarrekeningen ter goedkeuring voorgelegd, namelijk
1. het jaarverslag 2019 met inbegrip van de jaarrekening 2019 (toepassing wetboek economisch
recht)
én
2. de jaarrekening 2019 overeenkomstig de bepalingen van de BBC
Het jaarverslag 2019 bevat een voortgangsrapportage dienstig tot tussentijds verslag van de
uitvoering van de beheersovereenkomst 2014-2019 en de in uitvoering van deze overeenkomst
afgesloten bijzondere samenwerkingsovereenkomsten.
In het jaarverslag worden de voortgang van de projecten en de per project genomen acties
beschreven.
Uit de jaarrekening en het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor blijkt dat :

het balanstotaal van de vennootschap bedraagt 120.957.787,46 EUR

het boekhoudkundig resultaat van 2018 is een winst van 824.984,94 EUR

de over te dragen winst naar het volgend boekjaar bedraagt 4.354.893,20 EUR
balanstotaal

Resultatenrekening
Boekjaar

Over te dragen
winst/verlies

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

753.582,01
2.167.919,66
6.051.534,59
32.573.559,00
96.005.526,32
105.855.456,97
97.215.766,29
97.972.496,85
100.424.759,76
105.185.062,54
102.629.459,30
120.957.787,46

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-174.683,71
-288.626,75
-328.297,54
840.100,97
1.065.437,41
485.976,50
-317.732,84
603.865,30
324.428,71
953.804,45
365.635,77
824.984,94

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-174.683,71
-463.310,46
-791.608,00
48.492,97
1.113.930,38
1.599.906,88
1.282.174,04
1.886.039,34
2.210.468,05
3.164.272,50
3.529.908,27
4.354.893,20

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Artikel 243 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf zich voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening
betrekking heeft uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.
De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij
de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid
van de raad van bestuur.
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het
gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

3.

Financien - Contractbeheer - Verkaveling De Terp (Spelemanstraat) Ontwerpakte afstand van onroerend goed - Goedkeuring.
Bij raadsbesluit van 26 mei 2010 werd het tracé van de wegenis binnen het ontwerp tot
verkaveling van gronden gelegen aan de Spelemanstraat vastgesteld.
Bij collegebesluit van 16 juli 2010 werd verkavelingsvergunning verleend aan de mevr. Nadine
Cattoor, Heistlaan 321 te 8301 Knokke-Heist, voor het verkavelen van deze gronden.
Op 15 mei 2014 werd overgegaan tot de definitieve oplevering van de wegenis en riolering binnen
de verkaveling.
Heden bezorgde het kantoor van notaris Anthony Wittesaele uit Tielt ons de ontwerp akte afstand
van onroerend goed.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerpakte goed te keuren.

4.

Financien - Contractbeheer - Albertplein - Verlenen van een recht van opstal op
de ondergrond - Ontwerp akte - Goedkeuring.

Door de gemeenteraad werd in zitting van 27 april 2017 het verkoopdossier Albertplein goedgekeurd.
De procedure werd georganiseerd en begeleid door het AGSO.
Door het college werd in zitting van 05 juli 2018

het ontwerp van aan- en verkoopbelofte goedgekeurd

de verkoop van de ondergrond onder lastvoorwaarden van het Albertplein (verkoopdossier
AGSO/2017/P19-095) toegewezen aan het consortium PSR Brownfield Developers NV & Luc Goethals
Promotor nv, Tragel 60 te 9308 Hofstade – Aalst
De “belofte tot opstal en verkoop van de ondergrond Albertplein” werd ondertekend op
21 december 2018.
Op 13 februari 2020 werd de omgevingsvergunning verleend.

Met aangetekend schrijven van 15 mei 2020 meldde PSR Brownfield Developers NV & Luc Goethals
Promotor nv ons bestuur de belofte te aanvaarden en aldus de optie te lichten betreffende het voorwerp
en projectgebied zoals omschreven in de belofte, zodat het project kan worden gerealiseerd.
Het college nam in zitting van 22 mei 2020 akte van het lichten van de optie tot opstal en verkoop van de
ondergrond Albertplein door PSR Brownfield Developers NV & Luc Goethals Promotor.
Thans is het de bedoeling het recht van opstal te verlenen zodat de werken kunnen worden aangevat.
Het kantoor van notaris Thomas Dusselier heeft de ontwerp akte tot het verlenen aan de Tijdelijke
Maatschap in oprichting, bestaande uit PSR Brownfield Developers nv (BE 0476.155.776), Tragel 60 te
9308 Hofstade (Aalst) & Luc Goethals Promotor nv (BE 0433.460.534), Nijverheidslaan 76 te 9250
Waasmunster opgemaakt.
De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerp akte goed te keuren.

5.

Financien - Contractbeheer - Aanleg fietspad langsheen de spoorweg tussen
Sportoase en station Knokke - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring.

De wegenis voor de verkaveling Duinenwater is volledig gerealiseerd en de uitbouw van de verkaveling is
volop lopende. Voor fietsers werd een fietspad aangelegd langs de Henry Van De Veldelaan. Dit fietspad
ligt echter niet op een logische route en we stellen vast dat het merendeel van de fietsers Duinenwater
volgt waar geen fietsvoorzieningen zijn (langsheen Albert Heijn).
Door de brandweer werd destijds opgelegd dat een brandweg moet aangelegd worden ten zuiden van de
spoorwegbedding om de toekomstige percelen daar bereikbaar te maken en evacuatie mogelijk te maken
in geval van brand of calamiteiten.
De aanleg van deze brandweg biedt een opportuniteit om op de brandweg ook gecombineerd fiets- en
wandelverkeer toe te laten teneinde een veilige verbinding te realiseren naar en van de attractiepolen
Sportoase, Lakeside, ’t Verzet, Stadsrandbos en de toekomstige bowling komende van station Knokke.
Ter zake werd een ontwerp samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de bv Duinenwater Group.
Duinenwater Group staat bij de bouw van zijn aanliggende appartementen in voor de aanleg van

het fietspad en zulks volgens de plannen, het bestek en de raming opgemaakt door Sweco
Belgium nv, Posthofbrug 2-4 te 2600 Antwerpen.
Het pad zal aangelegd worden in asfalt op 2m60 breed, en vervolgens wordt op beide zijden
een overbreedte gerealiseerd met grasdallen zodat voor de brandweer een berijdbare zone
ontstaat van 4m breed. Er komen ook drie doorsteken tussen het nieuwe fietspad en
Duinenwater zodat in de verkaveling een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk ontstaat. De RWAafwatering onder het fietspad houdt ook rekening met de overstort komende van het project
Ghelamco die moet aansluiten op de ingebuisde gracht.
De kostprijs voor de aanleg van deze gecombineerde brandweg-fietspad-wandelpad bedraagt
volgens de huidige raming 555.641,51 euro (exclusief BTW).
Duinenwater Group zal instaan voor het hoofdaandeel van deze kosten (80%), namelijk het

gedeelte ter hoogte van de percelen die op vandaag nog niet gerealiseerd zijn / nog niet
bebouwd zijn (vanaf perceel 1.05 tot aan het station van Knokke), zijnde 444.513,21 euro
(exclusief BTW).
De gemeente zal financieel tussenkomen voor het gedeelte ter hoogte van de reeds
gerealiseerde percelen (vanaf zwembad tot en met perceel 1.04). Dit is voorlopig geraamd op
111.128,30 euro (exclusief BTW) (20%).

Alle studiekosten en erelonen m.b.t. voornoemde werken, forfaitair vastgesteld op 70.000,00 euro
(exclusief BTW), worden op dezelfde wijze verdeeld (80/20). Het gemeentelijk aandeel bedraagt aldus
14.000,00 euro (exclusief BTW).

6.

Financien - Contractbeheer - Samenwerkingsovereenkomst jeugdcentrum met de
vzw Jeugdclubs Knokke-Heist – Goedkeuring.

De gemeenteraad keurde in zitting van 17 december 2014 de samenwerkingsovereenkomst met vzw
Jeugdclubs Knokke-Heist met betrekking tot het Jeugdcentrum ’t Verzet op de site Duinenwater goed.
De overeenkomst werd ondertekend op 01 april 2015 was geldig tot 31 december 2019.
Voor de volgende jaren werd een ontwerp overeenkomst opgemaakt : periode 01januari 2020 tot
31 december 2025. Hierbij werd uitgegaan van de bestaande overeenkomst.
De overeenkomst wordt gesloten met uitsluitend oogmerk om volgende doelstelling van de gebruiker te
realiseren:



Het oprichten van centra voor de jeugd van Knokke-Heist. Deze centra zullen aan de
jongeren de gelegenheid bieden er elkaar te ontmoeten en er tevens een ontspannende en
vormende vrijetijdsbesteding te beoefenen. De vereniging kan daarenboven alle initiatieven
nemen en steunen die er toe bijdragen voor de jeugd gezonde ontspanningsmogelijkheden
en aangepaste culturele en sportieve activiteiten te scheppen.

In het meerjarenplan 2020-2025 is in kader van het jeugdbeleid een (nominatieve)
werkingssubsidie voorzien van € 6.561,00/jaar.
7.

Financien - Contractbeheer - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de
dienstverlening inzake sociaal tolken en vertalen - Goedkeuring.

Gezien dat de scholen en bepaalde gemeentelijke diensten (zoals bijvoorbeeld welzijn) al langere tijd
gebruik maken van de tolken (met tussenkomst van het gemeentebestuur) en dit ook omschreven staat in
het nieuwe meerjarenplan is het aangewezen een nieuwe kaderovereenkomst met het agentschap af te
sluiten zodat we verder kunnen blijven beroepen op hun tolkendiensten.
Het Agentschap Integratie en Inburgering deelde mee dat er vanaf 1 januari 2020 nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten moeten worden afgesloten die de lopende overeenkomsten vervangen.
In de gemeenteraad van 20 december 2019 werd de kaderovereenkomst en addendum goedgekeurd. De
identificatiefiche voor de dienst welzijn werd ook al reeds goedgekeurd voor dienst welzijn.
Het gemeentebestuur dient nu een financieel engagement op te nemen tov de scholen in Knokke-Heist
betreffende de tolkendiensten.
Hiertoe werd de “samenwerkingsovereenkomst 2020 betreffende de dienstverlening inzake sociaal tolken
en vertalen met het Gemeentebestuur Knokke-Heist” (“overeenkomst derde betaler”) opgemaakt.
Het is aangewezen een overeenkomst derde betaler af te sluiten omdat de scholen uit Knokke-Heist toch
frequent beroep doen op deze diensten en aangeven hier ook echt nood aan te hebben om een correcte
opvolging en feedback te voorzien naar anderstalige ouders en kinderen die bij hen school lopen.
Het gemeentebestuur komt ook al jaren tussen in deze kosten en dit nog altijd als doelstelling is opgenomen
in het meerjarenplan, ook van 2020-2025.
De overeenkomst derde betaler zal ervoor zorgen dat de scholen een financiële garantie krijgen van het
gemeentebestuur voor de betalingen van deze tolkendiensten.

8.

Financien - Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen
van straatmeubilair met Clear Channel Belgium – Addendum tot het bijkomend
verlengen – Goedkeuring.

Op 28 november 2019 keurde de gemeenteraad de procedure tot het vernieuwen van de
informatiedragers op de openbare weg goed en werd het College gemachtigd tot het tot het
vastleggen van de voorwaarden voor de opdracht: AGSO/2019/158 "PLAATSEN EN EXPLOITEREN
VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST
Bij beslissing van het College van 17 januari 2020 werden de inschrijvers voor deze
mededingingsprocedure, nl Clear Channel en JC Decaux weerhouden tot het indienen van een offerte.
Omwille van de door de niet weerhouden inschrijver Medialed ingediende schorsingsprocedure bij de
Raad van State diende de indieningstermijn een eerste maal te worden verlengd tot 27 maart 2020.
Ingevolge de impact van de uitbraak van het Covid-19 virus heeft het College op 27 maart 2020 een
tweede termijnverlenging toegestaan tot 17 juli 2020 en werd de gemeenteraad verzocht om de
bestaande overeenkomsten met de twee inschrijvers te verlengen tot 30 september 2020, datum
waarop ook de derde overeenkomst met Medialed eindigt. Deze beslissing werd goedgekeurd in
zitting van de raad van 30 april 2020.
Het coronavirus heeft ook zijn impact op de advertentiemarkt niet gemist, waardoor er aanzienlijke
mediacampagnes werden geannuleerd of teruggetrokken. Dat blijkt uit een rondgang langs
exploitanten en mediabureaus. Niettegenstaande de markt terug wat aantrekt wijzen alle partijen
erop dat de toestand vrij onzeker is en dit omwille van de grote onzekere toekomst (tweede golf,
accuraatheid en beschikbaarheid vaccins, ….).
Navraag bij de twee geselecteerde inschrijvers bevestigt dat men zonder meer uiterst terughoudend
is om thans een marktconforme prijs te bieden voor de voorliggende opdracht, die een aanzienlijke
investering vergt in nieuwe up to date videoborden en een engagement voor 10 jaar.
In die gegeven omstandigheden is het niet raadzaam om de procedure verder aan te houden en
wordt geadviseerd om deze stop te zetten en deze in de loop van het voorjaar 2021, al dan niet in
een gewijzigde vorm, opnieuw in de markt te plaatsen.
Vermoedelijk zullen tegen dan de huidige onzekerheden beter kunnen worden ingeschat.
Dit heeft tot consequentie dat ook de derde kandidaat inschrijver, Medialed nv, hiertoe een nieuwe
kans zal krijgen om mee te dingen.
De overheidsopdrachtenwet bepaalt dat het volgen van een procedure geen verplichting inhoudt tot
het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het
gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.
Bij beslissing van het College van 12 juni 2020 werd de procedure stopgezet.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, gesteund op de uitzonderlijke toestand igv COVID-19,
de bestaande overeenkomsten die thans alle drie vervallen op 30 september 2020 met een termijn
van 1 jaar te verlengen tot 30 september 2021.

9.

Financien - Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen
van straatmeubilair met JC Decaux Belgium – Addendum tot het bijkomend
verlengen – Goedkeuring.
Op 28 november 2019 keurde de gemeenteraad de procedure tot het vernieuwen van de
informatiedragers op de openbare weg goed en werd het College gemachtigd tot het tot het
vastleggen van de voorwaarden voor de opdracht: AGSO/2019/158 "PLAATSEN EN EXPLOITEREN
VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST
Bij beslissing van het College van 17 januari 2020 werden de inschrijvers voor deze
mededingingsprocedure, nl Clear Channel en JC Decaux weerhouden tot het indienen van een offerte.
Omwille van de door de niet weerhouden inschrijver Medialed ingediende schorsingsprocedure bij de
Raad van State diende de indieningstermijn een eerste maal te worden verlengd tot 27 maart 2020.

Ingevolge de impact van de uitbraak van het Covid-19 virus heeft het College op 27 maart 2020 een
tweede termijnverlenging toegestaan tot 17 juli 2020 en werd de gemeenteraad verzocht om de
bestaande overeenkomsten met de twee inschrijvers te verlengen tot 30 september 2020, datum
waarop ook de derde overeenkomst met Medialed eindigt. Deze beslissing werd goedgekeurd in
zitting van de raad van 30 april 2020.
Het coronavirus heeft ook zijn impact op de advertentiemarkt niet gemist, waardoor er aanzienlijke
mediacampagnes werden geannuleerd of teruggetrokken. Dat blijkt uit een rondgang langs
exploitanten en mediabureaus. Niettegenstaande de markt terug wat aantrekt wijzen alle partijen
erop dat de toestand vrij onzeker is en dit omwille van de grote onzekere toekomst (tweede golf,
accuraatheid en beschikbaarheid vaccins, ….).
Navraag bij de twee geselecteerde inschrijvers bevestigt dat men zonder meer uiterst terughoudend
is om thans een marktconforme prijs te bieden voor de voorliggende opdracht, die een aanzienlijke
investering vergt in nieuwe up to date videoborden en een engagement voor 10 jaar.
In die gegeven omstandigheden is het niet raadzaam om de procedure verder aan te houden en
wordt geadviseerd om deze stop te zetten en deze in de loop van het voorjaar 2021, al dan niet in
een gewijzigde vorm, opnieuw in de markt te plaatsen.
Vermoedelijk zullen tegen dan de huidige onzekerheden beter kunnen worden ingeschat.
Dit heeft tot consequentie dat ook de derde kandidaat inschrijver, Medialed nv, hiertoe een nieuwe
kans zal krijgen om mee te dingen.
De overheidsopdrachtenwet bepaalt dat het volgen van een procedure geen verplichting inhoudt tot
het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het
gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.
Bij beslissing van het College van 12 juni 2020 werd de procedure stopgezet.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, gesteund op de uitzonderlijke toestand igv COVID-19,
de bestaande overeenkomsten die thans alle drie vervallen op 30 september 2020 met een termijn
van 1 jaar te verlengen tot 30 september 2021.

10. Financien - Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen
van videoborden met Medialed nv – Addendum tot het eenmalig verlengen –
Goedkeuring.
Op 28 november 2019 keurde de gemeenteraad de procedure tot het vernieuwen van de
informatiedragers op de openbare weg goed en werd het College gemachtigd tot het tot het
vastleggen van de voorwaarden voor de opdracht: AGSO/2019/158 "PLAATSEN EN EXPLOITEREN
VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST
Bij beslissing van het College van 17 januari 2020 werden de inschrijvers voor deze
mededingingsprocedure, nl Clear Channel en JC Decaux weerhouden tot het indienen van een offerte.
Omwille van de door de niet weerhouden inschrijver Medialed ingediende schorsingsprocedure bij de
Raad van State diende de indieningstermijn een eerste maal te worden verlengd tot 27 maart 2020.
Ingevolge de impact van de uitbraak van het Covid-19 virus heeft het College op 27 maart 2020 een
tweede termijnverlenging toegestaan tot 17 juli 2020 en werd de gemeenteraad verzocht om de
bestaande overeenkomsten met de twee inschrijvers te verlengen tot 30 september 2020, datum
waarop ook de derde overeenkomst met Medialed eindigt. Deze beslissing werd goedgekeurd in
zitting van de raad van 30 april 2020.
Het coronavirus heeft ook zijn impact op de advertentiemarkt niet gemist, waardoor er aanzienlijke
mediacampagnes werden geannuleerd of teruggetrokken. Dat blijkt uit een rondgang langs
exploitanten en mediabureaus. Niettegenstaande de markt terug wat aantrekt wijzen alle partijen

erop dat de toestand vrij onzeker is en dit omwille van de grote onzekere toekomst (tweede golf,
accuraatheid en beschikbaarheid vaccins, ….).
Navraag bij de twee geselecteerde inschrijvers bevestigt dat men zonder meer uiterst terughoudend
is om thans een marktconforme prijs te bieden voor de voorliggende opdracht, die een aanzienlijke
investering vergt in nieuwe up to date videoborden en een engagement voor 10 jaar.
In die gegeven omstandigheden is het niet raadzaam om de procedure verder aan te houden en
wordt geadviseerd om deze stop te zetten en deze in de loop van het voorjaar 2021, al dan niet in
een gewijzigde vorm, opnieuw in de markt te plaatsen.
Vermoedelijk zullen tegen dan de huidige onzekerheden beter kunnen worden ingeschat.
Dit heeft tot consequentie dat ook de derde kandidaat inschrijver, Medialed nv, hiertoe een nieuwe
kans zal krijgen om mee te dingen.
De overheidsopdrachtenwet bepaalt dat het volgen van een procedure geen verplichting inhoudt tot
het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het
gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.
Bij beslissing van het College van 12 juni 2020 werd de procedure stopgezet.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, gesteund op de uitzonderlijke toestand igv COVID-19,
de bestaande overeenkomsten die thans alle drie vervallen op 30 september 2020 met een termijn
van 1 jaar te verlengen tot 30 september 2021.

Financien - Boekhouding
11. Financien - Boekhouding - Protestantse Kerk - Jaarrekening 2019 - Advies.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen aan de rekening 2019 van de
Protestantse Kerk Knokke-Heist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2018
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2018
-overschot / tekort investeringen

5.497,65
22.400,20
0,00
-16.902,55
778,21
-16.124,34
16.974,00
849,66

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

12. Financien - Boekhouding - Israëlitische gemeenschap "Adath Yisraël" jaarrekening 2019 - Advies.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen aan de rekening 2019 van de
Israëlitische gemeenschap “Adath Yisraël” Knokke-Heist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2018
-exploitatie voor toelage

41.007,50
41.702,30
0,00
0,00
5.364,85
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2018
-overschot / tekort investeringen

0,00 EUR
4.670,05 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Financien - Financieel Beleid
13. Financien - Financieel Beleid - Reglement toekennen en gebruik waardebon
14. Financien - Financieel Beleid - IMEWO - intekening uitgifte aandelen Apt

Secretarie
15. Secretarie - Zefier cvba - Algemene vergadering donderdag 11 juni 2020 Agenda - Goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agendapunten van de algemene vergadering van Zefier
cvba van donderdag 11 juni 2020 goed te keuren.

Beleids- en beheersondersteuning
16. Beleids- en beheersondersteuning - Rapportage organisatiebeheersing
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportage door de algemeen directeur i.v.m. de stand van zaken
van het organisatiebeheersingssysteem.

Stedenbouw
17. Stedenbouw - Straatnaamgeving nieuw sociaal project Vivendo/'t Heist Best aan
de Jonckheerestraat. Voorlopige goedkeuring
Op 14 april 2020 hebben ’t Heist Best, Kraaiennestplein 1, 8301 Knokke-Heist en Vivendo,
Magdalenastraat 20 , 8200 Brugge een omgevingsaanvraag ingediend tot het realiseren van een
woonproject met nieuwe wegenis bestaande uit twee wegen en drie pleinen.
Alle openbare pleinen en wegen of pleinen en wegen met openbaar karakter moeten voorzien zijn van
een straatnaam;
In het advies dd. 9 mei 2020 van de straatnaamcommissie van de cultuurraad van Knokke-Heist worden
meerdere keuzes gegeven. Volgende namen worden weerhouden: Noordvlietweg (noordelijke
ontsluitingsweg), Grote Boomgaard (zuidelijke ontsluitingsweg), Klokhof (eerste plein vanaf
Jonckheerestraat), Hazewind (tweede plein vanaf Jonckheerestraat), Olmstuk (derde plein vanaf
Jonckheerestraat).
De voorlopige goedkeuring van de gemeenteraad zal aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Lokale economie
18. Lokale economie - Visienota pop-up.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorgestelde visienota voor pop-ups.

Cultuurhuis

19. Cultuurhuis - Subsidiereglement socio-culturele verenigingen.
Het huidig reglement op de subsidiëring van socio-culturele verenigingen dateert al van 2015.
Het nieuw reglement maakt een einde aan een aantal onduidelijkheden.
Het voorstel splitst de socio-culturele verenigingen op in 2 groepen:
Socio-Culturele verenigingen
Socio-Culturele verenigingen die aan actieve cultuurparticipatie doen.
Het voorstel bestaat financieel uit 3 onderdelen, voor beide groepen:
Een vast basisbedrag voor iedere vereniging.
Een stimulans subsidie om verenigingen aan te zetten om te participeren in de
beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur.
Een activiteitensubsidie die verenigingen beloont om vormende en/of uitzonderlijke activiteiten te
organiseren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het nieuw reglement vast te stellen.

Sport
20. Sport - Subsidies sportclubs - reglement - vaststelling
Een nieuw subsidiereglement voor de sportclubs dat in werking treedt vanaf 2020 wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd.

MAAK
21. MAAK - Verlofkalender 2020-2021
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28/09/1965 in verband met de vakantie- en verlofregeling in
het onderwijs moeten de data van de vakantieperiodes jaarlijks vastgesteld worden door de inrichtende
macht.

