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GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST
VERSLAG GEMEENTERAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag,
26 januari 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT - 19.30 UUR
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee, D.
Despiegelaere, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. Vervarcke-Pattyn,
A. Vandenbussche, F. Naert, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O.
Bodyn, C. Coudyser, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S.
Vandierendonck - Van De Sompele, L. Dieltiens, A. Maertens, G. Deman, F.
Pottier, F. Bienstman-De Vreeze, Raadsleden;
M. Gobert, Secretaris
P. Geerinckx, Schepen;
C. Coudyser, Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
A. Rappé, C. Trio, Raadsleden;
B. De Brabandere, Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

Openbaar
Stadsadministratie - Secretarie
1.
2.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend schepen – Kennisname.
Stadsadministratie - Secretarie - Installatie schepen
A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.

Personeelszaken
3.
4.
5.
6.

Personeelszaken - Omzetting Lidmaatschap met WIVO naar Overeenkomst met apb Vonk n.a.v.
wijziging van statuten - Goedkeuring.
Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket september 2016 - Goedkeuring.
Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket vanaf 1 oktober 2016 - Goedkeuring.
Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - deKunstAcademie - Schooljaar 2016-2017 Lestijdenpakket - Goedkeuring.

Personeelszaken -Personeelsadministratie
7.

Personeelszaken -Personeelsadministratie - Maatschappelijke Dienst – Statutenwijziging –
Bekrachtiging.

Preventiedienst
8.
9.

Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2017 Goedkeuring.
Preventiedienst - Politieverordening verbod roken of vuur maken in bossen en duinen - Opheffing.

Contractbeheer
10.

Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen van straatmeubilair op de
openbare wegenis – Addendum – Goedkeuring.
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Ruimtelijke ordening
11.
12.
13.

Ruimtelijke ordening - Straatnaamgeving verkaveling V638.1 NV Durabrik tussen Walstraat en
Westkapellestraat - Definitieve goedkeuring.
Ruimtelijke ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Wijk Stadhuis'–
Voorlopige vaststelling.
Ruimtelijke ordening - RUP Sincfala-Het Anker - Herneming definitieve vaststelling.

Milieu - Natuur
14.

Milieu - Natuur - Omgevingsvergunningendecreet- GOA's (= gemeentelijke
omgevingsambtenaren) - Aanwijzing.

Vrijetijd - Erfgoed
15.

Vrijetijd - Erfgoed - Raakvlak - Nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht - Goedkeuring.

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter de Raadsleden A. Rappé, C. Trio en Schepen P.
Geerinckx.
Volgende punten worden aan de dagorde toegevoegd ingevolge artikel 22 van het Gemeentedecreet op
voorstel van:
Raadslid Coudyser:
15/ 1. Interpellatie - Margritte jaar 2017.
15/ 2. Interpellatie - Watersporten.
Door raadslid Maertens:
15/ 3. Interpellatie - Bestrijding fietsdiefstallen.
Deze punten zullen behandeld worden nà punt 15 van de gewone dagorde.
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

Gemeenteraad
Openbaar

1.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend schepen
– Kennisname.

Voorzitter: Ik wens schepen Reubens namens het college, namens de gemeenteraad en persoonlijk te
bedanken voor haar inzet. Ze heeft haar taak als schepen uitstekend uitgevoerd. Ik wil de schepen ook
bedanken voor haar vervanging toen ik in de kliniek lag. De schepen is klein maar dapper en
onvoorstelbaar vriendelijk! Je hebt 3000 mensen getrouwd, 4000 gescheiden.
Je hebt goed gezorgd voor de basisscholen en deKunstAcademie. Het doet ons een plezier dat je nog
blijft als raadslid.
Raadslid Deman: De fractie N-VA wil zich aansluiten bij de woorden van de voorzitter.
Naast alle huwelijken en echtscheidingen, bracht schepen Reubens de ouders na de geboorte een
slabbetje.
Proficiat!
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1.
Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend schepen
– Kennisname.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 49;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 waarbij Ingrid Reubens de eed heeft afgelegd als
schepen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 betreffende de geldigverklaring door de Raad voor
Verkiezingsbetwisting van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op de brief van 12 januari 2017 waarbij schepen Ingrid Reubens ontslag neemt als titelvoerend
schepen, met ingang van 26 januari 2017;
Gelet op de brief van 16 januari 2017 waarbij de voorzitter van de gemeenteraad bevestigt kennis
genomen te hebben van het ontslag van Ingrid Reubens als titelvoerend schepen;

KENNISNAME:
Enig artikel.
Er wordt kennisgenomen van het ontslag van Ingrid Reubens als titelvoerend schepen van de gemeente
Knokke-Heist, met ingang vanaf 26 januari 2017 en van de kennisname door de voorzitter van de
gemeenteraad.

2.
Stadsadministratie - Secretarie - Installatie schepen
A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op de artikels 16, 44, 46 en 50;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, in het bijzonder op de artikels 8 en 58;
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 betreffende de installatie van de raadsleden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 betreffende het vastleggen van het aantal
schepenen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 betreffende de installatie van Jan Morbee als
schepen;
Gelet op de brief van 12 januari 2017 waarbij schepen Ingrid Reubens ontslag neemt als titelvoerend
schepen, met ingang van 26 januari 2017;
Gelet op de voordrachtsakte, waarbij Danny Despiegelaere wordt voorgedragen als kandidaat-schepen;
Overwegende dat de geloofsbrief van de kandidaat-schepen door de gemeenteraad werd onderzocht;
Overwegende dat de kandidaat-schepen de eed heeft afgelegd;
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BESLUIT :
Artikel 1.
De akte van voordracht, ingediend door de fractie gemeentebelangen, wordt ontvankelijk verklaard.
Art. 2.
De geloofsbrief van de heer Danny Despiegelaere wordt goedgekeurd.
Art. 3.
De heer Danny Despiegelaere wordt verkozen verklaard.
Art. 4.
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging “Ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw
na te komen” van Danny Despiegelaere als schepen, in handen van de voorzitter.
Art. 5.
De rangorde van de schepenen wordt als volgt vastgesteld:
1e schepen: Piet De Groote
2e schepen: Daniël De Vlamynck
3e schepen: Anthony Wittesaele
4e schepen: Kris Demeyere
5e schepen: Paul Geerinckx
6e schepen: Jan Morbee
7e schepen: Danny Despiegelaere
8 e schepen: Kathleen van der Hooft
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.
Personeelszaken - Omzetting Lidmaatschap met WIVO naar
Overeenkomst met apb Vonk n.a.v. wijziging van statuten Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare of geheime zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op; artikel 43 §2 6°;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit dd 19 december 2002 inzake de statutenwijziging van WIVO vzw Aanpassen ledenstructuur;
Gelet op de getekende overeenkomst dd 19 december 2002 van toegetreden lidmaatschap tussen WIVO
vzw en de gemeente Knokke-Heist;
Overwegende dat de vzw WIVO sinds 31/12/2016 niet meer bestaat en vervangen wordt door het apb
Vonk;
Overwegende dat de samenwerking met de vroegere opleidingsinstanties WIVO en SBR in het verleden
vlot verlopen is;
Overwegende dat het vormingsaanbod van Vonk steeds actueler, korter en praktischer wordt en ook
aangepast wordt volgens de actuele noden van gemeentebesturen;
Overwegende dat telkens voor 30 september zal herbekeken worden of het verlengen van het
abonnement nog steeds een meerwaarde betekent voor het bestuur;

BESLUIT:
Artikel 1.
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat de overeenkomst aan met het autonoom provinciebedrijf
(apb) Vonk om een jaarlijks abonnement op te nemen.
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Art. 2.
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist betaalt jaarlijks een jaarlijkse geïndexeerde bijdrage, gebaseerd
op het inwonersaantal.
Art. 3.
De verbintenis gaat in op het moment dat het bestuur de overeenkomst ondertekent, loopt tot het einde
van het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Art. 4.
Het abonnement kan beëindigd worden door 3 maand voor het jaareinde (voor 30 september) het
abonnement schriftelijk op te zeggen.
Art. 5.
De overeenkomst tussen het gemeentebestuur Knokke-Heist en het apb Vonk wordt goedgekeurd en
zoals in bijlage van dit besluit, vastgesteld.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Overeenkomst
Abonnement apb Vonk
Tussen apb Vonk met maatschappelijke zetel Koning Leopold III laan 41 te 8200 Brugge,
vertegenwoordigd door dhr. Carl Vereecke, voorzitter
En
Bestuur
Adres
Mailadres
Telefoon
Vertegenwoordigd door …………………
Is overeengekomen als volgt :
Artikel 1 : Onderwerp van het contract
APb Vonk verbindt zich tot het verlenen van dienstverlening zoals omschreven in artikel 2, mits een
abonnement door het bestuur zoals omschreven in artikel 3.
Artikel 2 : Verbintenissen van apb Vonk
Apb Vonk biedt dienstverlening aan het bestuur om de bestuurskracht te ondersteunen. Deze
dienstverlening is er op gericht jouw mensen en organisatie sterk te maken voor de toekomst. Dit door
het vormen van competente medewerkers, het helpen uitbouwen van efficiënte en resultaatsgericht
processen en het ondersteunen van een lerende organisatie.
Abonnees krijgen volgende voordelen:
•
Afnemen van diensten van Vonk aan de basisprijs (niet-abonnees betalen 20% meer)
•
Vrijstelling van administratieve kost bij de aankoopcentrale van Vonk
•
Gratis toegang tot de bibliotheek
•
Gratis deelname voor max. 2 personeelsleden aan een collegagroep of lerend netwerk van Vonk
•
Uitnodiging tot het jaarlijks klantenevenement
Artikel 3 : Verbintenissen van het bestuur
Het bestuur neemt een jaarlijks abonnement en betaalt een bijdrage, gebaseerd op het inwonersaantal.
We sluiten ons (als) … aan

Prijs voor inwonersaantal > 30.000

Gemeente

€ 3000

OCMW

€ 1500

Gezamenlijk

€ 4500

Gelieve uw keuze aan te
vinken:
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Er kan zowel gezamenlijk ( gemeente en OCMW) als afzonderlijk een abonnement genomen worden.
Op het abonnementsbedrag is a rato van de BTW-plichtige activiteiten van apb Vonk BTW verschuldigd.
1/3de van de activiteiten van apb Vonk zijn BTW-plichtig.
De abonnementsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
Artikel 4 : Duur van het abonnement
De verbintenis gaat in op het moment dat het bestuur de overeenkomst ondertekent, loopt tot het eind
van het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Het abonnementsgeld wordt voor het eerste jaar verrekend a rato van de resterende maanden.
Het abonnement voor het komende kalenderjaar kan beëindigd worden door 3 maand voor het jaareinde
( voor 30 september) het abonnement schriftelijk op te zeggen.
Voor apb Vonk,
Carl Vereecke
Voorzitter
Voor het bestuur,
de Secretaris,
Dhr./Mevr ……………….…

De Burgemeester,
Dhr./Mevr ……………….…

4.
Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen
De Pluim en Het Anker - Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket
september 2016 - Goedkeuring.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd
onderwijs, in het bijzonder het artikel 29 par. 2-1;
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 en latere aanvullingen, tot uitvoering van de Wet
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel, in het bijzonder titel III “De onderhandelingscomité’s” – artikel 20 par. 3;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 over de personeelsformatie in het gewoon
basisonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 in verband met de puntenveloppen van
de Scholengemeenschappen basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/09 “Personeelsformatie scholen in het gewoon basisonderwijs” van 29
juni 2005;
Gelet op de brief van 05/04/2016 waarbij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de
inrichtende macht het aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017 meedeelt voor de gemeentelijke
basisschool Het Anker;
Gelet op de brief van 02/06/2016 waarbij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de
inrichtende macht het aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017 meedeelt voor de gemeentelijke
basisschool De Pluim;
Gelet op de toegekende uren aan de gemeentelijke basisscholen De Pluim (vroegere De Vonk) en Het
Anker:

Schooljaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Kleuter
138
133
127
132
139

Lager
226
238
221
206
195

Godsdiensten
14
14
14
10
10

DE PLUIM
Kinderverzorging
10
10
10
10
10

Punten adm
45
46
45
42
41

Punten ICT
12
12
12
11
11
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2016-2017
(sept2016)

121

215

Schooljaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Kleuter
110
131
116
125
116
120

Lager
133
130
133
142
146
178

10

Godsdiensten
8
8
8
8
8
10

10
HET ANKER
Kinderverzorging
8
9
8
8
8
8

42

Punten adm
34
35
34
36
36
41

11

Punten ICT
9
9
9
9
9
10

Overwegende dat, omwille van de reorganisatie en de telling op 1 oktober 2016, aan de gemeentelijke
basisschool De Pluim voor de maand september 2016 niet alle toegekende uren georganiseerd worden;
Overwegende dat voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool De Pluim, naar
aanleiding van de reorganisatie, 12/24 gefinancierd worden uit de werkingsmiddelen van de
basisscholen;
Overwegende dat voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool Het Anker om de
goede werking van de school te garanderen, 4/24 prestaties gefinancierd worden via de
werkingsmiddelen van de basisscholen;
Gelet op de notulen van de vergadering van 22/12/2016 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor het
gesubsidieerd onderwijs van Knokke-Heist (gemeentelijke inrichtingen), opgesteld overeenkomstig artikel
20 par. 3 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984, tot de uitvoering van de wet van
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
BESLUIT :
Artikel 1.
Het toegekende lestijdenpakket voor het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2016-2017 wordt voor de
maand september 2016 als volgt vastgesteld en georganiseerd:
BESTUURSPERSONEEL
De Vonk: 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht: 24 lestijden
Het Anker: 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht: 24 lestijden
Art. 2.
Het toegekende lestijdenpakket voor het onderwijzend personeel voor het schooljaar 2016-2017 wordt
voor de maand september 2016 als volgt vastgesteld en georganiseerd:
ONDERWIJZEND PERSONEEL – KLEUTERONDERWIJS
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
121 lestijden
120 lestijden

georganiseerd
96 lestijden
120 lestijden

ONDERWIJZEND PERSONEEL – LAGER ONDERWIJS
Basisomkadering – lestijden lager onderwijs
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
215 lestijden
178 lestijden

georganiseerd
186 lestijden
178 lestijden

Aanvullende lestijden – Godsdiensten/niet confessionele zedenleer
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
10 lestijden
8 lestijden

georganiseerd
10 lestijden
8 lestijden

opmerkingen
basis = de meest gevolgde cursus, alle andere
cursussen worden hierop gebaseerd
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Art. 3.
Het toegekende lestijdenpakket voor het paramedisch personeel voor het schooljaar 2016-2017 wordt
voor de maand september 2016 als volgt vastgesteld en georganiseerd:
Kinderverzorging
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
10 uur
08 uur

georganiseerd
08 uur
08 uur

Art. 4
De toegekende puntenenveloppes voor het beleids- en ondersteunend personeel voor het schooljaar
2016-2017 worden voor de maand september 2016 als volgt aangewend:
Administratie
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
42 punten -> 24 uur
41 punten -> 23 uur

georganiseerd
20 uur
23 uur

toegekend
11 punten -> 4 uur
10 punten -> 4 uur

georganiseerd
4 uur
4 uur

toegekend
20 uur
20 uur

georganiseerd
20 uur + 1 uur SG
20 uur + 1 uur SG

ICT
School
De Vonk
Het Anker

Zorg
School
De Vonk
Het Anker

Art. 5.
Gedurende het schooljaar 2016-2017 worden in het basisonderwijs 16 lestijden gefinancierd via de
werkingsmiddelen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5.
Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen
De Pluim en Het Anker - Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket vanaf
1 oktober 2016 - Goedkeuring.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd
onderwijs, in het bijzonder het artikel 29 par. 2-1;
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 en latere aanvullingen, tot uitvoering van de Wet
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel, in het bijzonder titel III “De onderhandelingscomité’s” – artikel 20 par. 3;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 over de personeelsformatie in het gewoon
basisonderwijs;
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 in verband met de puntenveloppen van
de Scholengemeenschappen basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/09 “Personeelsformatie scholen in het gewoon basisonderwijs” van 29
juni 2005;
Gelet op de brief van 05/04/2016 waarbij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de
inrichtende macht het aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017 meedeelt voor de gemeentelijke
basisschool Het Anker;
Gelet op de brief van 25/10/2016 waarbij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de
inrichtende macht het aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017 meedeelt voor de gemeentelijke
basisschool De Pluim;
Gelet op de telling van 1 oktober 2016 in de gemeentelijke basisschool De Pluim;
Gelet op de toegekende uren aan de gemeentelijke basisscholen De Pluim (vroegere De Vonk) en Het
Anker:

Schooljaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
(sept2016)
2016-2017
(vanaf okt
2016)

Kleuter
138
133
127
132
139
121

Lager
226
238
221
206
195
215

95

202

Schooljaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Kleuter
110
131
116
125
116
120

Lager
133
130
133
142
146
178

Godsdiensten
14
14
14
10
10
10
10

Godsdiensten
8
8
8
8
8
10

DE PLUIM
Kinderverzorging
10
10
10
10
10
10
8

HET ANKER
Kinderverzorging
8
9
8
8
8
8

Punten adm
45
46
45
42
41
42
42

Punten adm
34
35
34
36
36
41

Punten ICT
12
12
12
11
11
11
10

Punten ICT
9
9
9
9
9
10

Overwegende dat, als gevolg van de reorganisatie en de telling op 1 oktober 2016 in de gemeentelijke
basisschool De Pluim, het lestijdenpakket voor het schooljaar 2016-2017 opnieuw moet vastgesteld
worden vanaf 1 oktober 2016;
Overwegende dat voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool De Pluim als gevolg
van de reorganisatie en om de goede werking van de school te garanderen, 12/24 prestaties gefinancierd
worden via de werkingsmiddelen van de basisscholen;
Overwegende dat voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool Het Anker om de
goede werking van de school te garanderen, 4/24 prestaties gefinancierd worden via de
werkingsmiddelen van de basisscholen;
Gelet op de notulen van de vergadering van 22/12/2016 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor het
gesubsidieerd onderwijs van Knokke-Heist (gemeentelijke inrichtingen), opgesteld overeenkomstig artikel
20 par. 3 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984, tot de uitvoering van de wet van
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
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BESLUIT :
Artikel 1.
Het toegekende lestijdenpakket voor het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2016-2017 wordt vanaf 1
oktober 2016 als volgt vastgesteld en georganiseerd:
BESTUURSPERSONEEL
De Vonk: 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht: 24 lestijden
Het Anker: 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht: 24 lestijden
Art. 2.
Het toegekende lestijdenpakket voor het onderwijzend personeel voor het schooljaar 2016-2017 wordt
vanaf 1 oktober 2016 als volgt vastgesteld en georganiseerd:
ONDERWIJZEND PERSONEEL – KLEUTERONDERWIJS
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
95 lestijden
120 lestijden

georganiseerd
95 lestijden
120 lestijden

ONDERWIJZEND PERSONEEL – LAGER ONDERWIJS
Basisomkadering – lestijden lager onderwijs
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
202 lestijden
178 lestijden

georganiseerd
200 lestijden
178 lestijden

Aanvullende lestijden – Godsdiensten/niet confessionele zedenleer
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
10 lestijden
8 lestijden

georganiseerd
10 lestijden
8 lestijden

opmerkingen
basis = meest gevolgde cursus, alle andere
cursussen worden hierop gebaseerd

Art. 3.
Het toegekende lestijdenpakket voor het paramedisch personeel voor het schooljaar 2016-2017 wordt
vanaf 1 oktober 2016 als volgt vastgesteld en georganiseerd:
Kinderverzorging
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
08 uur
08 uur

georganiseerd
08 uur
08 uur

Art. 4
De toegekende puntenenveloppes voor het beleids- en ondersteunend personeel voor het schooljaar
2016-2017 worden vanaf 1 oktober 2016 als volgt aangewend:
Administratie
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
42 punten -> 24 uur
41 punten -> 23 uur

georganiseerd
24 uur
23 uur

toegekend
10 punten -> 4 uur
10 punten -> 4 uur

georganiseerd
4 uur
4 uur

ICT
School
De Vonk
Het Anker
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Zorg
School
De Vonk
Het Anker

toegekend
19 uur
20 uur

georganiseerd
19 uur + 1 uur SG
20 uur + 1 uur SG

Art. 5.
Gedurende het schooljaar 2016-2017 worden in het basisonderwijs 16 lestijden gefinancierd via de
werkingsmiddelen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6.
Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - deKunstAcademie Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket - Goedkeuring.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 en latere aanvullingen, tot uitvoering van de wet
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel, in het bijzonder titel III "De onderhandelingscomités", artikel 20§3;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II
(Lentedecreet), in het bijzonder titel V "Deeltijds kunstonderwijs";
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990, houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende de ICT-coördinatie in het
onderwijs;
Overwegende dat voor het schooljaar 2016-2017 aan deKunstAcademie 609 leraarsuren toegekend
worden;
Overwegende dat de leraarsuren muziek, woordkunst en beeldende kunsten onderling verwisselbaar zijn;
Overwegende dat de uren van de lagere en de middelbare graad niet kunnen overgedragen worden naar
de hogere graad;
Overwegende dat voor het bestuurs- en administratief personeel voor het schooljaar 2016-2017 volgende
uren worden toegekend:
20 uur voor het ambt van directeur
20 uur voor beleidsondersteuning
46 uur opsteller
12 punten voor ICT-coördinatie
Gelet op de notulen van de vergadering van 22 december 2016 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité
voor het gesubsidieerd onderwijs van Knokke-Heist (gemeentelijke inrichtingen), opgesteld
overeenkomstig artikel 20 par. 3 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984, tot de uitvoering van
de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;

BESLUIT :
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Artikel 1.
Het subsidieerbare urenpakket aan deKunstAcademie voor het schooljaar 2016-2017, wordt als volgt
aangewend :

AFDELING

VAK

MUZIEK

ACCORDEON
ALG. MUZIEKCULTUUR
ALG. MUZIEKTHEORIE
ALG. MUZIK. VORMING
BEGELEIDER
BEGEL. PRAKT. ORGEL
BEGEL. PRAKT. PIANO
CELLO
CONTRABAS JAZZ/LM
DWARSFLUIT
ELEKTR.GITAAR J/LM
ENSEMBLE JAZZ/LM
GITAAR
HARP
HOBO
INSTR. ENSEMBLE
KLARINET
KOOR
MUZIEKGESCHIEDENIS
MUZIEKTHEORIE
MUZIEKTHEORIE J/LM
ORGEL
PIANO
PIANO/KEYBOARD
SAMENSPEL
SAMENZANG
SAXOFOON
SAXOFOON JAZZ/LM
SLAGWERK
SLAGWERK JAZZ/LM
TROMPET
TROMPET JAZZ/LM
VIOOL
ZANG
ZANG JAZZ/LM
PC AMV
PC DWARSFLUIT
PC KLARINET
PC PIANO

AFDELING

VAK

WOORD

ALG VERBALE VORMING
DRAM. EXPRESSIE
REPERTOIRESTUDIE W
TONEEL
VOORDRACHT

LAGERE
GRAAD

HOGERE
GRAAD

TOTAAL

5
10
3
54,5
0
1
1
4
1
11
4
1
38
5
2
0
8
1
0
0
0
4
47
3
21
1
1
3
9
2
7
1
12
18
4
1
0
0
0
283,5

1
0
0
0
7
1
0
1
2
3
4
3
9
1
1
19
7
2
6
1
1
0
24
0
0
0
0
0
2
2
4
2
5
6
3
0
1
1
11
130

6
10
3
54,5
7
2
1
5
3
14
8
4
47
6
3
19
15
3
6
1
1
4
71
3
21
1
1
3
11
4
11
3
17
24
7
1
1
1
11
413,5

LAGERE
GRAAD

HOGERE
GRAAD

TOTAAL

6
5
0
1
7

0
0
5
13
14

6
5
5
14
21
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0
0
0
0
19

PC TONEEL
TIJD PROJ VOORDRACHT
TIJD PROJ ZANG
TIJD PROJ STEMVORMING

AFDELING

VAK

BEELDENDE ALG BEELDENDE VORMING
KUNST
WAARNEMINGSTEKENEN
FOTOKUNST
MONUMENTALE KUNST
SCHILDERKUNST
KERAMIEK
TEKENKUNST
KUNSTGESCHIEDENIS
PEDAGOGISCHE COORD ABV

2
6
5
6
51

2
6
5
6
70

LAGERE
GRAAD

HOGERE
GRAAD

TOTAAL

30
16
0
0
0
0
0
0
4
50

0
0
10
9
16
16
20
2
0
73

30
16
10
9
16
16
20
2
4
123

Art. 2.
Het in artikel 1 bedoelde urenpakket wordt aangevuld met volgende ambten:
subsidieerbare betrekkingen
->
->
->
->

20/20 - directeur
20/20 - beleidsondersteuning tekenkunst
46/38 - opsteller
12 ptn - ICT-coördinator (1/22 ste + 1/20 ste)

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7.
Personeelszaken -Personeelsadministratie - Maatschappelijke
Dienst – Statutenwijziging – Bekrachtiging.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 4 mei 1973 tot goedkeuring van de herwerkte statuten van de
Maatschappelijke Dienst van het Gemeentepersoneel;
Gelet op de Statuten van de Maatschappelijke Dienst van het Gemeentepersoneel, in het bijzonder artikel
9. “Samenstelling” waarbij het aangewezen is om zes leden van de Maatschappelijke Dienst te laten
aanduiden door het College van Burgemeester en Schepenen i.p.v. vijf waarbij 1 lid te verkiezen door en
onder het brandweerpersoneel wordt geschrapt en 1 lid te verkiezen door en onder het personeel AGSO
en 1 lid te verkiezen door en onder het personeel waterbedrijf worden toegevoegd;
Overwegende dat de Algemene Vergadering op 19 december 2016 de wijzigingen van de Statuten heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de statuten in die zin dienen gewijzigd;

BESLUIT:
Enig artikel.
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De wijzigingen van de Statuten van de Maatschappelijke Dienst van het Gemeentelijk Personeel van
Knokke-Heist, door haar Algemene Vergadering van 19 december 2016 goedgekeurd, worden als volgt
bekrachtigd:
MAATSCHAPPELIJKE DIENST
VAN HET GEMEENTEPERSONEEL
KNOKKE-HEIST
Afd. 3/Personeelszaken
Kenm : PB/JG/EDJ
D.C. : 345

STATUTEN

Hoofdstuk 1. NAAM, DOEL, DUUR

Artikel 1. Naam
Binnen de diensten van de gemeente Knokke-Heist en haar gemeentelijke verzelfstandigde
agentschappen, wordt een “Maatschappelijke Dienst van het gemeentepersoneel” opgericht, hierna
“Maatschappelijke Dienst” genaamd.
Toelichting: terminologie van titel VII gemeentedecreet. Door het oprichten van verzelfstandigde
entiteiten en de externe mobiliteit tussen die bedrijven, werkt het gemeentepersoneel bij andere
werkgevers tijdens de loopbaan. De maatschappelijke dienst wil er zijn voor al het personeel van het
gemeentebestuur en haar verzelfstandigde agentschappen. Het lidmaatschap van de maatschappelijke
dienst mag geen rem vormen, maar een aanmoediging voor externe mobiliteit tussen de gemeente en de
dochterbedrijven.
Artikel 2. Doel
De Maatschappelijke Dienst heeft tot doel:

de solidariteit onder de personeelsleden van zowel de gemeente en haar gemeentelijk
verzelfstandigde agentschappen te bevorderen

aan de aangesloten leden de materiële en morele hulp te bieden die zij zowel in hun beroepsleven als
in hun privé-leven nodig kunnen hebben

alle maatregelen te nemen die kunnen bijdragen tot het lichamelijk en geestelijk welzijn van de
aangesloten leden en van hun gezinsleden

Artikel 3. Duur
De Maatschappelijke Dienst is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2. LEDEN
Artikel 4. Lidmaatschap
§1. Kunnen als lid tot de Maatschappelijke Dienst toetreden :
 Alle personeelsleden van het Gemeentebestuur Knokke-Heist en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Knokke-Heist, met dienstactivititeit, die op 1 augustus 1972 of daarna als
vastbenoemden, stagedoenden of tijdelijken in het vast kader benoemd zijn, en eveneens de in
disponibiliteit geplaatste personeelsleden met wachtgeld;
 Alle contractuele, niet in het vast kader benoemde personeelsleden van het Gemeentebestuur
Knokke-Heist en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd of een aanstelling als T.A.D.D. in het onderwijs.
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Toelichting: in concreto wordt het bestaande autonome gemeentebedrijf opgenomen als partners van de
maatschappelijke dienst. De werknemers van dit autonome gemeentebedrijf kunnen aansluiten bij de
maatschappelijke dienst. De werknemers van de Gemeente kunnen lid blijven van de maatschappelijke
dienst ook als ze bij het autonoom gemeentebedrijf gaan werken en vice versa. Personeelsleden kunnen
pas aansluiten zodra het autonome gemeentebedrijf de statuten van de maatschappelijke dienst heeft
onderschreven.
§2. Bij toetreding mogen de kandidaat-leden niet ouder zijn dan 50 jaar.
Uitzondering geldt voor de nieuwe personeelsleden die pas na hun 50 jaar in dienst komen of pas na
hun 50 jaar in aanmerking komen om lid te worden van de Maatschappelijke Dienst mits ze zich
aansluiten binnen de 3 maand nadat ze aan de toetredingsvoorwaarden voldoen. Deze
personeelsleden kunnen geen aanspraak maken op een wachttijd zoals bepaald in artikel 25.
§3. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur een personeelslid die niet voldoet aan de
bepalingen in §2 laten toetreden tot de Maatschappelijke Dienst.
Artikel 5. Voortzetting lidmaatschap bij pensionering
De toegetreden leden kunnen na hun pensionering lid blijven van de Maatschappelijke Dienst op
voorwaarde dat hun pensionering dadelijk na het einde van hun aanstelling of hun arbeids-overeenkomst
aanvangt.

Artikel 6. Ontslag en ambtshalve ontslag
§1. De leden van de Maatschappelijke Dienst kunnen te allen tijde hun ontslag indienen.
§2. De leden die, na schriftelijke aanmaning door de Raad van Bestuur, weigeren de statutair bepaalde
bijdragen te betalen, worden ambtshalve als definitief ontslagnemend beschouwd.
§3. De leden houden ambtshalve op deel uit te maken van de Maatschappelijke Dienst vanaf de datum
waarop ze niet langer voldoen aan die voorwaarden bepaald bij artikel 4 of artikel 5.

Hoofdstuk 3. VERMOGEN

Artikel 7. Samenstelling
Het vermogen van de Maatschappelijke Dienst wordt gevormd door :
1. De bijdragen van de aangesloten leden.
1.1. De bijdrage bedraagt 0,30 % van de belastbare maandwedde; ze wordt maandelijks berekend en
vermeld op het loonstrookje van het personeel en rechtstreeks bij de uitbetaling van de wedde
afgehouden. De eerste bijdrage wordt afgehouden op de wedde van de maand waarin het lid
toetreedt.
1.2. De bijdragen van de personeelsleden die deeltijdse arbeid verrichten zijn gelijk aan wat zij
verschuldigd zouden zijn bij voltijdse prestaties.
1.3. De bijdrage van de leden van het gemeentelijk onderwijzend personeel van wie de wedde door de
Vlaamse Gemeenschap wordt betaald, wordt op voorhand jaarlijks vereffend op basis van de
belastbare jaarwedde (281.10). De bijdrage wordt jaarlijks definitief aangepast aan de hand van de
werkelijk ontvangen belastbare jaarwedde.
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1.4. De bijdrage van de leden die overeenkomstig art. 5 hun lidmaatschap bij de Maatschappelijke Dienst
voortzetten, bedraagt 0,30 % van hun belastbaar pensioen. Deze bijdrage wordt op voorhand
jaarlijks vereffend op basis van het belastbaar pensioen (fiche 281.11). De bijdrage wordt jaarlijks
definitief aangepast aan de hand van het werkelijk ontvangen belastbaar jaarpensioen.
2.
2.1. Een toelage van het Gemeentebestuur Knokke-Heist die minstens gelijk is aan het totaal bedrag
van de bijdragen van de aangesloten leden, die personeelslid zijn bij het Gemeentebestuur KnokkeHeist.
2.2. Een toelage van het AGSO Knokke-Heist die minstens gelijk is aan het totaal bedrag van de
bijdragen van de aangesloten leden, die personeelslid zijn bij het AGSO Knokke-Heist .
Toelichting: Elke werkgever betaalt jaarlijks een toelage aan de maatschappelijke dienst, die minstens
gelijk is aan het totaal bedrag van de bijdragen van hun werknemers die lid zijn van de
Maatschappelijke Dienst.
3. Eventuele giften.
Artikel 8. Geen teruggave bijdragen
De leden die ambtshalve ophouden deel uit te maken van de Maatschappelijke Dienst, alsook de
ontslagnemende en uitgesloten leden en hun rechtverkrijgenden, kunnen geen rechten doen gelden op
het vermogen van de Maatschappelijke Dienst. Ze hebben evenmin recht op een gehele of gedeeltelijke
teruggave van hun bijdragen.
Hoofdstuk 4. BESTUUR
Titel 1. Raad van Bestuur
Artikel 9. Samenstelling
De Maatschappelijke Dienst wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die als volgt is samengesteld :
a) één lid van het College van Burgemeester en Schepenen, door het College aangeduid; dit lid is van
rechtswege voorzitter van de Raad van Bestuur;
b) zes leden van de Maatschappelijke Dienst, aangeduid door het College van Burgemeester en
Schepenen; deze leden worden uit verschillende personeelscategorieën (technisch personeel,
administratief - en bibliotheekpersoneel, onderwijzend personeel, personeel AGSO, personeel
waterbedrijf en gepensioneerd personeel – zowel van het gemeentebestuur als van de
verzelfstandigde agentschappen) aangeduid, en dit vanuit het gemeentebestuur, ofwel vanuit haar
gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen;
c) zes leden van de Maatschappelijke Dienst, verkozen door de aangesloten leden; de opvolging gebeurt
in volgorde van het aantal bekomen stemmen.
1
1
1
1
1
1

lid
lid
lid
lid
lid
lid

te
te
te
te
te
te

verkiezen
verkiezen
verkiezen
verkiezen
verkiezen
verkiezen

door
door
door
door
door
door

en
en
en
en
en
en

onder
onder
onder
onder
onder
onder

het
het
het
het
het
het

technisch personeel (gemeente)
administratief- en bibliotheekpersoneel (gemeente)
onderwijzend personeel
personeel AGSO
personeel waterbedrijf
gepensioneerd personeel (gemeente + AGB)

d) de directeur interne zaken is adviserend lid van de Raad van Bestuur, de directeur is niet
stemgerechtigd, tenzij hij/zij behoort tot de aangeduide of verkozen leden.
e) het diensthoofd van de dienst Personeelszaken neemt de functie van secretaris-penningmeester waar.
De secretaris-penningmeester is niet stemgerechtigd, tenzij hij / zij behoort tot de aangeduide of
verkozen leden.
Artikel 10. Verkiezingen
§ 1. Het mandaat van bestuurder duurt zes jaar en is verlengbaar.
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§ 2. De verkiezingen worden georganiseerd in het semester waarin gemeenteraadsverkiezingen
plaatsvinden.
§ 3. De aanduidingen voorzien door artikel 9 a en b, gebeuren vóór 1 februari volgend op de
gemeenteraadsverkiezingen.
§ 4. De bestuurders treden in functie op 1 februari, volgend op hun verkiezing of aanduiding.
§ 5. Bij opvolging voltooit de nieuwe bestuurder het mandaat van zijn voorganger.
§ 6. Bij ontstentenis van een opvolger kunnen tussentijdse verkiezingen georganiseerd worden door de
Raad van Bestuur.
Artikel 11. Bijeenroeping
§ 1. De Raad van Bestuur vergadert hetzij op bijeenroeping van de voorzitter of, bij afwezigheid van de
voorzitter, van de ondervoorzitter, hetzij op verzoek van drie stemgerechtigde bestuurders.
§ 2. De schriftelijke uitnodigingen, die de dagorde vermelden, worden ten minste vier dagen vooraf aan
de bestuurders verzonden.
Artikel 12. Vergaderingen
§ 1. De voorzitter, of bij zijn afwezigheid de ondervoorzitter, zit de vergaderingen van de Raad van
Bestuur voor.
§ 2. Behalve voor hoogdringende punten beraadslaagt de Raad van Bestuur slechts over de punten die
op de dagorde zijn vermeld. De agenda wordt door het dagelijks bestuur opgesteld.
§ 3. Om op geldige wijze te beslissen dient ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig te
zijn.
§ 4. Indien de Raad van Bestuur eenmaal, na regelmatige bijeenroeping, niet in getal is, beraadslaagt hij
geldig tijdens de eerstvolgende zitting.
Ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, kan de Raad
geldig beslissen over de punten vermeld op de vorige dagorde. De uitnodiging vermeldt deze
maatregel uitdrukkelijk.
§ 5. De besluiten worden bij gewone meerderheid van de stemmen genomen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
§ 6. De notulen van de vergaderingen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De voorzitter
en de secretaris-penningmeester ondertekenen de notulen.
§ 7. Een ontwerp van de notulen wordt binnen vijftien dagen aan de bestuurders overhandigd.
Artikel 13. Bevoegdheden
§ 1. De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden voor het verrichten van alle bestuuren beleidsdaden betreffende de Maatschappelijke Dienst.
§ 2. De bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet uitdrukkelijk door de statuten aan de Algemene
Vergadering is voorbehouden.
§ 3 De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen in of buiten rechte vertegenwoordigd door
de voorzitter en de secretaris-penningmeester. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens
afwezigheid.
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§ 4 De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen delegeren aan één of meer
bestuurders of derden. De beslissing wordt bekendgemaakt aan derden door de handtekening van
de voorzitter of ondervoorzitter en de secretaris-penningmeester.
§ 5 De delegatie kan de duur van het mandaat van de Raad van Bestuur niet overschrijden. Indien een
bestuurder volmachtdrager is, mag deze niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over
de intrekking van zijn volmacht.
§ 6 De bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit als College.
§ 7 Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de
verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot het vervullen van de hun
gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven fouten.

Artikel 14. Verslag aan het College en de Raad van Bestuur
Jaarlijks legt de Raad van Bestuur van de Maatschappelijke dienst aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de raad van bestuur van het AGSO, een verslag voor over de werking van de
Maatschappelijke Dienst na goedkeuring door de Algemene Vergadering.
Titel 2. Dagelijks bestuur
Artikel 15. Dagelijks bestuur
§ 1. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een ondervoorzitter. Dit gebeurt bij aanvang van de
eerste vergadering van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur binnen de nieuwe legislatuur.
Indien meerdere leden van de Raad van Bestuur kandidaat-ondervoorzitter zijn, wordt er gestemd.
Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De voorzitter, de
ondervoorzitter en de secretaris-penningmeester worden met het dagelijks bestuur belast.
§ 2. Tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur behoren alle handelingen die nodig zijn voor het
dagelijks leven van de Maatschappelijke Dienst en die zo dringend zijn dat zij niet kunnen wachten
op de tussenkomst van het bevoegd orgaan.
Hoofdstuk 5. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de Maatschappelijke Dienst. De Algemene
Vergadering vertegenwoordigt alle leden en de beslissingen zijn bindend voor alle leden.
Artikel 17. Bijeenroeping
§ 1. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, elke keer dat dit voor het doel van de
Maatschappelijke Dienst vereist is.
§ 2. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen voor het goedkeuren van de
rekeningen en van het beleid van de bestuurders en het verlenen van kwijting aan de bestuurders.
§ 3. De bestuurders zijn bovendien verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen telkens wanneer
tenminste twintig leden dat vragen. De vergadering komt binnen de maand na het indienen van het
verzoek samen.
§ 4. Alle leden worden ten minste acht dagen voor de vergadering uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt
de agenda, de datum, de tijd en de plaats van de vergadering. De uitnodiging gebeurt bij gewone
brief of door een uitnodiging opgenomen in het personeelsblad van het Gemeentebestuur.
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Artikel 18. Vergaderingen
§ 1. De voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij zijn afwezigheid de ondervoorzitter, zit de vergadering
voor.
§ 2. Behalve voor hoogdringende punten beraadslaagt de Algemene Vergadering slechts over de punten
die op de dagorde zijn vermeld.
§ 3. De besluiten worden bij gewone meerderheid van de stemmen genomen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
§ 4. De notulen van de vergaderingen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De voorzitter
en de secretaris-penningmeester ondertekenen de notulen.
§ 5. Een ontwerp van de notulen wordt binnen vijftien dagen aan de bestuurders overhandigd.

Artikel 19. Bevoegdheden
Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:

de wijziging van de statuten. Elke wijziging van de statuten wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd
ter bekrachtiging;

de goedkeuring van de jaarrekening;

de goedkeuring van het beleid tijdens het afgelopen dienstjaar;

het verlenen van kwijting aan de bestuurders;

alle suggesties die de situatie van de leden kunnen verbeteren;

de ontbinding van de Maatschappelijke Dienst.
Artikel 20. Soorten
De Maatschappelijke Dienst voorziet volgende tussenkomsten :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

toekenning van een huwelijksvergoeding (ook bij wettelijk samenwonen);
organiseren van een jaarlijks kerstfeest;
toekenning van een plechtige communie- of een twaalfjarigenvergoeding;
bevordering van culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten en / of toekenning van een
vergoeding voor het organiseren van deze activiteiten;
tussenkomst in medische kosten;
tussenkomst in jeugdkampen;
toekenning van een premie bij pensionering;
toekenning van een begrafenisvergoeding;
diverse tussenkomsten op basis van het doel van de Maatschappelijke Dienst.

Artikel 21. Voorwaarden
De Raad van Bestuur legt de voorwaarden en de bedragen van de tussenkomsten vast.
Artikel 22. Huishoudelijk reglement
De Raad van Bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de voorwaarden en de bedragen voor
de diverse tussenkomsten, voorzien in artikel 20, worden bepaald. Dit reglement ligt steeds ter inzage
van de leden. De leden kunnen steeds een afschrift van dit reglement krijgen.
Artikel 23. Gezinsleden
§ 1. Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de term “gezinslid” verstaan:
a) de niet uit de echt gescheiden noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot(note) van het lid,
b) de samenwonende partner en de kinderen van de samenwonende partner, die bij het lid
gedomicilieerd zijn, worden eveneens als gezinsleden beschouwd; voor de gehuwde leden worden
de samenwonende partner en de kinderen van de samenwonende partner die bij het lid
gedomicilieerd zijn pas na de wettelijke echtscheiding als gezinsleden erkend;
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c) de kinderen van het lid, de echtgenoot(note) of de samenwonende partner (zoals bepaald onder lid
a en lid b). De kinderen omvatten de wettige, de erkende natuurlijke kinderen, de kinderen door
adoptie, gewettigd door adoptie of voor wie hij of zij pleegvoogd is;
d) de kinderen van het lid die wettelijk toegewezen zijn aan de gescheiden partner. De terugbetaling
van kosten is enkel mogelijk voor kosten die het lid zelf draagt.
§ 2. De toepassing van de statuten op de kinderen, hetzij onder lid b, lid c of lid d, eindigt bij het begin
van economische zelfstandigheid, m.a.w. van zodra zij zelf bestendig een inkomen of
vervangingsinkomen genieten.
Artikel 24 Aanvragen
§ 1. De aanvragen om tussenkomst worden schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur
gericht. De aanvraag wordt door het dagelijks bestuur in overweging genomen nadat alle
inlichtingen zijn ingewonnen.
§ 2. De Raad van Bestuur legt betwistingen over aanvragen om tussenkomsten, samen met zijn advies,
voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 25. Wachttijd
De personeelsleden die later dan drie maanden na het ogenblik waarop ze aan de statutaire
toetredingsvoorwaarden voldoen, aanvragen om lid te worden, kunnen pas na een wachttijd van
vierentwintig maanden van tussenkomsten genieten.
Hoofdstuk 7. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 26. Vereffenaars
§ 1. Bij ontbinding van de Maatschappelijke Dienst benoemt de Algemene Vergadering drie vereffenaars.
Het College van Burgemeester Schepenen voegt daar drie vereffenaars aan toe.
§ 2. Deze vereffenaars beschikken samen, voor de vervulling van hun mandaat, over de meest
uitgebreide bevoegdheden.
Artikel 27. Bestemming van het vermogen
Na aanzuivering van alle schulden en lasten, wordt de helft van het vermogen toegewezen aan het
Gemeentebestuur van Knokke-Heist. De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de
andere helft.
Hoofdstuk 8. OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 28. Leeftijdsgrens
De leeftijdsgrens bepaald bij artikel 4 geldt niet voor de personeelsleden die op 19 maart 1971 in
dienstactiviteit waren of in disponibiliteit waren geplaatst met wachtwedde. Ze geldt evenmin voor de
contractuele, niet in het vast kader benoemde personeelsleden, tewerkgesteld met een contract van
onbepaalde duur en in dienst op 1 juli 1990.
Artikel 29. Beperkte tussenkomst : leden “Verbroedering”
§ 1. In afwijking van de artikelen 4 en 5, kunnen de personen die op 31 juli 1972 lid waren van de
“Verbroedering van het Stadspersoneel van Knokke” als lid tot de Maatschappelijke Dienst toetreden
en hun lidmaatschap behouden, mits zij voor 1 januari 1973 om hun toetreding tot de
Maatschappelijke Dienst verzochten. De personeelsleden die op basis van art. 4 tot de
Maatschappelijke Dienst kunnen toetreden of hun lidmaatschap behouden, kunnen geen aanspraak
maken op deze overgangsmaatregel.
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§ 2. In afwijking van art. 7, lid 1 wordt de bijdrage van deze leden bepaald op 8 EUR per jaar. De
bijdrage wordt op voorhand op jaarbasis geïnd.
§ 3. Deze leden hebben stemrecht voor het verkiezen van de leden van de Raad van Bestuur.
§ 4. Deze leden hebben enkel recht op een overlijdensvergoeding. De overlijdensvergoeding wordt bij het
overlijden van het lid of van de echtgenote(noot) toegekend op basis van de voorwaarden en de
bedragen die op 31 juli 1972 van kracht waren bij de “Verbroedering van het Stadspersoneel van
Knokke” :
1. Bij het overlijden van het lid wordt de overlijdensvergoeding uitbetaald aan :
a) de wettige echtgenote(noot) die met de overledene samenwoonde op de dag van het
overlijden. De vergoeding bedraagt 248 EUR
b) bij ontstentenis van de persoon bepaald onder 1.a, een erfgenaam(name) in de rechte lijn of
bij ontstentenis daarvan, elke natuurlijke persoon die de kosten van het overlijden effectief
heeft gedragen. De kosten die in aanmerking worden genomen, zijn die welke verschuldigd
zijn aan een begrafenisondernemer. De vergoeding bedraagt 124 EUR

2. Bij het overlijden van de wettige echtgenote(noot) van het lid wordt de vergoeding uitbetaald aan
het lid wanneer deze nog in leven is en effectief samenwoont met zijn echtgenote(noot) op het
ogenblik van het overlijden. De vergoeding bedraagt 124 EUR

§ 5. De bedragen van deze bijdrage en vergoedingen worden niet geïndexeerd.
Hoofdstuk 9. INWERKINGTREDING
Artikel 30. Inwerkingtreding
Deze statuten gelden vanaf 19 december 2016, onder voorbehoud van bekrachtiging door de
gemeenteraad, en vervangen de statuten zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.
02.04.1973.
Informatief
De bepalingen omtrent de tussenkomst in jeugdkampen (art. 20, lid 6) treden in werking vanaf 1
juni 2002.
De bepalingen omtrent tussenkomst in hospitalisatiekosten (art. 20, lid 6) worden opgeheven
vanaf 1 januari 2003.
De bepalingen omtrent de toetreding van personeelsleden ouder dan 50 jaar (art. 4, lid 2) treden
in werking vanaf 1 januari 2005.
De bepalingen omtrent het verlenen van tussenkomsten aan kinderen van de samenwonende
partner van een lid (art. 23) treden in werking vanaf 1 januari 2005.
De bepalingen omtrent het voorzien van twee bestuurders voor de categorie van de
gepensioneerden waarbij één bestuurder wordt aangeduid door het college treden in werking
vanaf 29 januari 2010.
De bepalingen omtrent het voorzien van een bestuurder voor de categorie van het personeel van
het AGSO en een bestuurder voor de categorie van het personeel van het waterbedrijf treden in
werking vanaf 27 januari 2017.
Vaststelling en bekrachtiging - Wijzigingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene

Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering

02.04.73
29.03.74
26.03.76
30.03.79
20.06.80
29.06.84
29.06.90
29.12.97
16.11.99
08.12.01
06.12.02

Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad

04.05.73
17.05.74
07.05.76
01.06.79
27.08.82
24.08.84
29.08.90
27.10.99
25.11.99
31.01.02
30.01.03
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12
13
14
15
16
17

Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene
Algemene

Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering

14.12.04
11.10.06
16.12.09
12.12.11
16.12.13
19.12.16

Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad

26.01.05
29.11.06
28.01.10
22.12.11
30.01.14
26.01.17

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8.
Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid
tijdens de carnavalsperiode 2017 - Goedkeuring.
Raadslid Bodyn: Wij zijn ook blij met de centrumzone en de feestzone. In het verleden waren er
situaties dat karren tot in de vroege uurtjes bleven rondrijden. Op die manier stoor je de burgers die niet
naar het Carnaval gaan.
In het dossier is enkel advies opgenomen van de Jeugdraad. Ze zijn daar blijkbaar ook niet gewoon om
een advies te geven. De vraag werd door hen gesteld of dit schriftelijk of mondeling moet gebeuren. Hoe
komt het dat enkel advies werd gevraagd aan de Jeugdraad? En bijvoorbeeld niet aan de Milieuraad? Het
is op zich wel geen probleem.
Wij vinden dit een groot toeristisch evenement. Toerisme vindt dit blijkbaar niet aan hun
evenementenkalender te zien. Ook op de website van Toerisme vinden we hierover niets terug.
We vroegen ons af of er een bijzonder nood- en interventieplan zal worden opgemaakt. Het is al sinds
2014 geleden dat dit werd voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voorzitter: We maken een veiligheidsdraaiboek op met de mensen van de veiligheidscel. Voor grote
evenementen willen we geen ruchtbaarheid geven aan de maatregelen die we nemen. Op die manier
willen we incidenten vermijden.
Raadslid Bodyn: Sterke drank zorgt voor problemen en er zal sterk tegen opgetreden worden. Er is nog
een nachtwinkel bijgekomen in Heist.
Voorzitter: Inderdaad. We brengen de eigenaars van de nachtwinkels nog samen om verdere afspraken
te maken rond carnaval, maar ook afspraken die het ganse jaar door moeten gerespecteerd worden.
Raadslid Bodyn: Jongeren kunnen natuurlijk ook alcohol kopen in supermarkten.
Voorzitter: We nodigen die eigenaars ook uit.

8.
Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid
tijdens de carnavalsperiode 2017 - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inz. art . 119, art. 119bis en art. 135 en§2;
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art. 42§3, art. 186 en art.187;
Gelet op de Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder;
Gelet op de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank;
Gelet op de Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op
alcohol en op alcoholhoudende drank;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
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1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal
geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 houdende de politieverordening op openbare en
publicitaire activiteiten;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende de hervaststelling van de
politieverordening geluid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende de tijdelijke politieverordening op
de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2016;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2016 houdende het algemeen reglement gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2016 houdende de politieverordening tot bestrijding van
diverse vormen van overlast - Wijziging en coördinatie;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 29 september 2016 houdende de goedkeuring van het
karrenreglement Carnaval Heist 2017;
Overwegende dat de gemeente tot taak heeft in te staan voor een goede politie over de openbare
zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare plaatsen, in het bijzonder op de openbare
weg zoals bepaald in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist elk jaar carnaval organiseert en er gedurende de
carnavalsperiode en in het bijzonder tijdens de stoeten op zondagnamiddag en op dinsdagavond steeds
een grote volkstoeloop is;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om zowel de veiligheid van de
toeschouwers te kunnen waarborgen als om het normale verloop van de middagstoet op zondag en de
avondstoet op dinsdag tijdens de carnavalsperiode te kunnen verzekeren;
Overwegende dat de doelstellingen van de tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de
carnavalsperiode zijn:

Ervoor zorgen dat de burgers een nette en veilige omgeving ter beschikking hebben tijdens de
carnavalsperiode;

Ervoor zorgen dat de overlast en de gezondheidsrisico’s vanwege de verkoop van alcohol beperkt
worden en de maatregelen leiden tot een gezonder uitgaansklimaat waarin op een verantwoorde
manier alcohol verschaft wordt;

Ervoor zorgen dat de risico’s op ongevallen beperkt zijn, onder meer door de aanwezigheid van
glas en glazen drankrecipiënten in de cafés en in het straatbeeld te beperken;

Ervoor zorgen dat het verwonden, het besmeuren en het bevuilen van personen voorkomen
wordt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :

1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
Bevoegde personen:
De vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de
gemeentelijke administratieve sancties;
De politieambtenaren en agenten van politie overeenkomstig de wet op het politieambt van 5
augustus 1992.
Carnavalsperiode: van zaterdag 25 februari 2017 om 19.00u tot woensdag 1 maart 2017 om 12.00
uur.
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Centrumzone: afgebakende zone buiten de uren van de feestzone, geografisch begrensd door, en
inclusief (zie plan als bijlage):
het Heldenplein tot aan de Duinenstraat/O.L.Vrouwestraat. De Knokkestraat tussen de
Kursaalstraat en de Polderstraat.
de Noordstraat tussen de Knokkestraat en de Guido Gezellestraat. De Guido Gezellestraat tussen
de Noordstraat en de Kursaalstraat De Kursaalstraat tussen de Elizabetlaan en het rond punt
met de Markstraat/Westkapellestraat.
de Kerkstraat tussen de Kursaalstraat en de De Vrièrestraat, de Kardinaal Mercierstraat tussen de
Elizabetlaan en de Kerkstraat en de Vlamingstraat vanaf de Kursaalstraat tot aan huisnummer
23.
Drankgelegenheid: plaats of tijdelijke inrichting (zoals cafés en vergunde feesttenten op het openbaar
domein) waar de belangrijkste activiteit tijdens de carnavalsperiode er in bestaat dranken, te verkopen of
te verstrekken (zelfs gratis), al dan niet voor consumptie ter plaatse en zonder dat het verstrekken van
die dranken moet samenhangen met consumptie van een bereide maaltijd.
Onder drankgelegenheden wordt ook begrepen: de vergunde drank- en/of eettentjes op het openbaar
domein, de frituren en andere meeneemrestaurants.
Feestzone: afgebakende zone tijdens de uren van de stoet, op zondag van 12:00 uur tot 19:00 uur en
op dinsdag van 17:30 uur tot 24:00 uur en geografisch begrensd door, en inclusief (zie plan als bijlage):
in het noorden: de Elizabetlaan, met inbegrip van de Graaf d’Ursellaan
in het zuiden: de spoorweg van de NMBS
in het oosten: de Krommedijk
in het westen: de Heistlaan.
Sterke drank: drank zoals bepaald in artikel 16 van de Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur
en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en op elk
persoon die zich op het grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.
Artikel 3
§1. Het bij zich hebben van producten en voorwerpen die de veiligheid van personen in het gedrang
kunnen brengen of personen kunnen verwonden en van producten of voorwerpen die kunnen gebruikt
worden om personen te bevuilen of te besmeuren, is tijdens de carnavalsperiode en binnen de feest- of
centrumzone verboden.
§2. Het achterlaten op de openbare weg van glas, breekbare materialen of andere recipiënten die
snijwonden kunnen veroorzaken is tijdens de carnavalsperiode en binnen de feest- of centrumzone
verboden.
Artikel 4
Het bij zich hebben van stroomgeneratoren, licht ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk brandbare
materialen is, tijdens de carnavalsperiode en binnen de feest- of centrumzone, verboden.

Artikel 5
Het verbod krachtens artikel 4 is niet van toepassing voor de officieel ingeschreven groepen en alle
andere ingeschreven carnavalisten tijdens de stoeten:
- ze zijn verplicht alle verantwoorde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het bijvullen van de
brandstof niet dient te gebeuren tijdens en op het parcours van de stoeten.
- ze dienen zich verder te schikken naar de bepalingen van het “karrenreglement”:

het vervoer van de brandstof dient te gebeuren in een metalen recipiënt (type “jerrycan”) die
goed dient te worden afgesloten.

het bijvullen van het brandstofreservoir dient te gebeuren met behulp van een hulpstuk dat
aangepast moet zijn aan de vulopening.

bij het vervoer en de manipulatie van de generator en de brandstof moet de grootste
voorzichtigheid in acht worden genomen.
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Artikel 6. Geluid
§1. Alle vormen van geluidsversterking zijn verboden op het openbaar domein.
§2. In afwijking van §1 mogen ingeschreven praalwagens van de stoeten binnen de perimeter zoals
omschreven in de feestzone:

100dB(A) (maximum) produceren op zondag van 13.00 tot 19.00 uur en op dinsdag van 18.30
tot 24.00 uur;

85db(A) (maximum) op zondag tussen 08.00 en 13.00 uur en 19.00 en 24.00 uur;

85db(A) (maximum) op dinsdag tussen 13.00 en 18.30 uur.
Alle karren dienen de feestzone te verlaten tegen 24.00 uur.
Artikel 7
Binnen de perimeter zoals omschreven in de feestzone is het verboden om glazen drankrecipiënten en
sterke drank te verkopen of gratis aan te bieden in winkels en verkoopautomaten:





van
van
van
van

zaterdag 20.00 tot zondag 08.00 uur
zondag 13.00 tot maandag 08.00 uur
maandag 20.00 tot dinsdag 08.00 uur
dinsdag 20.00 tot woensdag 12.00 uur

De uitbaters van de winkels en automaten dienen dit verbod duidelijk leesbaar te afficheren in de winkel
en aan de verkoopautomaten.
Artikel 8
§1. Tijdens de carnavalsperiode is het verboden om op de openbare weg in de feest- of centrumzone:
1. al dan niet geopende glazen recipiënten in het bezit te hebben
2. sterke drank in het bezit te hebben.
§2. Artikel 7 van de politieverordening van 25 mei 2016 tot bestrijding van diverse vormen van overlast
is niet van toepassing in de feest- of centrumzone tijdens de carnavalsperiode.
Artikel 9
In de drankgelegenheden gelegen binnen de feest- of centrumzone is het verboden om tijdens de
carnavalsperiode glazen drankrecipiënten te gebruiken of mee te geven.
De uitbaters zijn verplicht om plastieken, kartonnen of kunststofbekers te gebruiken. Het meeleveren van
flessen is niet toegelaten.

Artikel 10
Alle constructies, al dan niet op wielen, en personen met uitzondering van hulp- en veiligheidsdiensten en
de personen door hen aangeduid,
zijn op dinsdag 28 februari 2017 verboden binnen de afgebakende veiligheidsperimeter rond de
popverbranding op het Maes en Boereboomplein.

2.Maatregelen en sancties
Artikel 11
§1. In geval van overtreding van deze politieverordening kunnen de bevoegde personen de overtreder
aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste maatregelen te nemen om de
hinder te beperken
§2. De overtreder en/of de verantwoordelijke verlenen hun volledige medewerking en verstrekken de
bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek.
Artikel 12
§1. Voor zover door of krachtens een wet of een decreet geen andere straffen of administratieve sancties
worden bepaald voor dezelfde overtredingen, worden overtredingen van deze verordening, gestraft met
een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro; Indien de dader een minderjarige
is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum
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van de administratieve geldboete 125 euro. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de
sanctionerend ambtenaar;
§2 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties doet geen afbreuk aan de bevoegdheid
van de burgemeester om een drankgelegenheid tijdelijk te sluiten of een andere maatregel te nemen
overeenkomstig de artikelen 133, 134ter en 134quater van
de Nieuwe Gemeentewet.
Zo ook kan de burgemeester op grond van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet
maatregelen nemen wanneer de openbare orde in het gedrang komt of wanneer er openbare overlast is.
Het niet-naleven van deze maatregelen is verboden.
§3. Bij vaststelling van het bezit van glazen recipiënten of sterke dranken (al dan niet geopend), in de
feest- of centrumzone, kunnen de politieambtenaren deze in beslag nemen met het oog op hun
onmiddellijke vernietiging.
Artikel 13
Deze politieverordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking.
Artikel 14
Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan:
- de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
- de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
- de Procureur des Konings, bevoegd in politiezaken te Brugge
- de Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9.
Preventiedienst - Politieverordening verbod roken of vuur maken
in bossen en duinen - Opheffing.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op de artikelen 119, 119bis en 135;
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art. 42§3;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 1976 houdende de politieverordening verbod roken of vuur
maken in bossen en duinen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de politieverordening openbare
veiligheid en privatieve innames;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de politieverordening openbare
netheid;
Overwegende dat de bepalingen houdende de politieverordening verbod roken of vuur maken in bossen
en duinen werden opgenomen in de politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames van 22
december 2016 en de politieverordening openbare netheid van 22 december 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
De bepalingen houdende de politieverordening verbod roken of vuur maken in bossen en duinen werden
opgenomen in het gemeenteraadsbesluit houdende de politieverordening openbare veiligheid en
privatieve innames en de politieverordening openbare netheid.
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Art. 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 1976 houdende de politieverordening verbod roken of vuur maken in
bossen en duinen wordt opgeheven.
Art. 3.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen
van straatmeubilair op de openbare wegenis – Addendum –
Goedkeuring.
Raadslid Coudyser: Goed dat de verrommeling van het straatbeeld wordt tegengegaan en dat die
contracten samen vallen.
Wat betreft de contractverlening. De firma zal een aantal aanpassingen doen. De borden op de Zeedijk
zullen weggenomen worden en de kosten van Clear Channel veranderen. Maar kan er ondertussen niet
meer gesnoeid worden? Het contract moet toch aangepast worden.
Voorzitter: De borden op de Zeedijk zijn in slechte staat. We kunnen alles afschaffen, maar we vinden
dat nu geen goed idee.
Raadslid Coudyser: Voor een 5-tal borden zullen digitale boodschappen aangebracht worden. Zijn dat
publicitaire boodschappen of zal er geëxperimenteerd worden met parkeerroutes, ondergrondse garages,
… (= digitale communicatie met de burger)?
Voorzitter: Ik dacht dat het een mengeling zou zijn. Maar ik zal dit nog bevestigen.
Raadslid Coudyser: We gaan ons onthouden voor dit punt.

10. Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen
van straatmeubilair op de openbare wegenis – Addendum –
Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43;
Gelet op de concessieovereenkomst met City Advertising nv – thans Clear Channel Belgium bvba, BE
0412.432.122, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 367 – voor het aanbrengen van
straatmeubilair op de openbare wegenis, afgesloten op 06 maart 1998;
Overwegende dat deze overeenkomst op 01 mei 1998 in werking is getreden en tot 30 april 2017 loopt;
Overwegende dat omwille van bepaalde omstandigheden de gemeente de concessieovereenkomst met
bijzondere voorwaarden wenst te verlengen.
Overwegende dat de gemeente andere concessieovereenkomsten met betrekking tot installatie van
straatmeubilair met andere vennootschappen heeft afgesloten en dat deze overeenkomsten
respectievelijk op 03 mei 2020 en 30 september 2020 vervallen;
Overwegende dat de beëindiging van de verschillende contracten op verschillende momenten en de
gebeurlijke gefragmenteerde heraanbesteding van de openvallende plaatsen ernstige consequenties
heeft; dat de gemeente een hele periode kan opgezadeld worden met totaal verschillende
informatiesystemen en wachthuisjes, wat een fraai straatbeeld niet ten goede komt;
Overwegende dat in het raam van een behoorlijke ruimtelijke ordening, waarin de gemeente een
voorbeeldfunctie heeft, het essentieel is dat er een uniform systeem bestaat van wachthuisjes en
informatiesystemen;
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Overwegende dat als gevolg van wat hierboven werd uiteengezet alle overeenkomsten die betrekking
hebben op straatmeubilair best tegelijkertijd vervallen; dat het dus in dit kader aangewezen is dat de
gemeente de vorige concessieovereenkomst tot 30 april 2020 verlengt;
Overwegende dat
o Sommige installaties moeten opgefrist worden
o Bepaalde installaties dienen te worden verwijderd
o Wegname van 19 masten op de Zeedijk
o Wegname van de totems op de Zeedijk
o In het kader van innovatie en informatieverstrekking de gemeente wil overgaan tot “digitale”
communicatie van bepaalde installaties
o Vijf (5) stadsplanborden of tryptieken worden vervangen door digitale schermen waarop ook
socio-culturele informatie kan aangebracht worden
dat Clear Channel alle kosten verbonden aan deze werken zal dragen;
Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist in hoofde van onderhavig addendum geen enkele
vergoeding aan Clear Channel Belgium NV zal betalen;
Overwegende dat zowel de verlenging van de concessie als de aanpassingen aan en het opfrissen van het
bestaande stadsmeubilair dienen beschouwd te worden als een ‘wijziging van de concessieovereenkomst
gedurende de looptijd;
Overwegende dat de Europese richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten bij gebrek aan (tijdige) nationale
omzettingsbepalingen sinds 18 april 2016 directe werking heeft gekregen;
Overwegende dat artikel 43 van bovenvermelde concessierichtlijn duidelijk de gevallen opsomt waarbij
concessies ZONDER een nieuwe concessiegunningsprocedure kunnen gewijzigd worden;
Overwegende dat in casu art. 43 punt 2. van toepassing is :
“Concessies kunnen zonder toetsing aan de voorwaarden van de punten a) tot en met d) van lid 4 en
zonder nieuwe concessieprocedure overeenkomstig deze richtlijn eveneens worden gewijzigd indien de
waarde van de wijziging beneden beide volgende waarden blijft:
i.
de drempel bepaald in artikel 8, en
ii.
10 % van de waarde van de oorspronkelijke concessie.
De wijziging mag de algehele aard van de concessie niet wijzigen. In het geval van verscheidene
opeenvolgende wijzigingen wordt de waarde beoordeeld op basis van de netto cumulatieve waarde van
de opeenvolgende wijzigingen.”
Overwegende dat de in artikel 43 punt 2 vermelde drempels niet worden overschreden;
Overwegende dat in het kader van de voorziene verlenging het voorwerp van de overeenkomst niet
(essentieel) wijzigt; het betreft nog steeds het beschikbaar stellen van de openbare weg voor het
oprichten van het stadsmeubilair zoals opgesomd in de basisovereenkomst;
Overwegende dat deze wijzingen werden opgenomen in een addendum aan de concessieovereenkomst
van 06 maart 1998;
BESLUIT :
Artikel 1.
De concessieovereenkomst met City Advertising nv – thans Clear Channel Belgium bvba, BE
0412.432.122, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 367 – voor het aanbrengen van
straatmeubilair op de openbare wegenis, afgesloten op 06 maart 1998, wordt verlengd tot 30 april 2020.
Art. 2.
Het addendum aan de onder artikel 1 vermelde concessieovereenkomst, zoals in bijlage van dit besluit,
wordt goedgekeurd.
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Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing.
Aangenomen met 21 JA-stemmen tegen 7 ONTHOUDINGEN:
21 JA-stemmen: Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee,
D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. VervarckePattyn, A. Vandenbussche, F. Naert, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
7 ONTHOUDINGEN: O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, A. Maertens, G. Deman, F. Pottier, F.
Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

11. Ruimtelijke ordening - Straatnaamgeving verkaveling V638.1 NV
Durabrik tussen Walstraat en Westkapellestraat - Definitieve
goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43§2 10°
Gelet op het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen en latere wijzigingen;
Gelet op de onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 21 mei 1979 en
23 juli 1998 betreffende de namen van openbare wegen en pleinen;
Gelet op het collegebesluit van 8 juli 2016 namens de verkavelingsvergunning V638.1 en
verkavelingswijziging van 2 december 2016, waarbij aan NV Durabrik, Landegemstraat 10, 9031 Drongen
toelating verleend wordt tot realiseren van een verkaveling van 14 loten voor eengezinswoningen en een
lot 15 met 16 deelloten voor garages op het huidige perceel 6de afdeling, sectie G, perceelnummer 700B;
Gelet op het feit dat de verkaveling voorziet in nieuwe wegenis;
Gelet op het advies van 23 maart 2016 van de straatnaamcommissie;
Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2016 om de wegenis binnen de
verkaveling de naam “Walstraat” te geven;
Overwegende dat deze principiële beslissing aan een openbaar onderzoek werd onderworpen van 15
november 2016 tot 14 december 2016; dat er geen bezwaren ingediend werden;
Overwegende het advies van de cultuurraad van Knokke-Heist van 16 november 2016 aan de
gemeenteraad, waarbij de straatnaam “Walstraat” bevestigd wordt;
BESLUIT:
Artikel 1.
Er wordt een defintieve beslissing genomen om aan de te realiseren wegenis binnen verkaveling V638.1
en wijziging V638.2 de naam “Walstraat” te geven.
Art. 2.
Dit besluit zal overgemaakt worden aan alle betrokken personen en instanties.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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12. Ruimtelijke ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan 'Wijk Stadhuis'– Voorlopige vaststelling.
Raadslid Coudyser: In 2011 werd WVI aangesteld om dit plan op te maken. 4,5 jaar verder is er
eindelijk een voorlopige vaststelling. Er is nog onderzoek nodig naar haalbaarheid en mogelijkheid. Er
staan nobele doelstellingen in waar we niet langer konden mee wachten (actualiseren van het huidige
BPA, stukje Fincentlaan-Boudewijnlaan erbij nemen en afstemmen op nieuwe bouwverordening). De
nieuwe bouwverordening is in de GECORO aanbod geweest. Komt dit nog naar de gemeenteraad?
Voorzitter: Dat hoeft niet, maar komt nog naar de gemeenteraad.
Raadslid Coudyser: Het RUP is positief. Nu is er een nieuwe lijst van gebouwen die naar de toekomst
toe gevrijwaard worden. We behouden voor een stuk het erfgoed van Knokke-Heist.
In het RUP wordt opgenomen dat het de bedoeling is dat er ook in het begin van de Lippenslaan handel
blijft. Ook waar er nu voeding en HORECA is, is het de bedoeling dat dit blijft. Het RUP maakt dit allemaal
mogelijk.
Verder worden er ook assistentiewoningen gebouwd.
Wat de bouwhoogte betreft. Op vraag van de verschillende adviesinstanties is er wel degelijk een stukje
schaduw in de herfst en in de winter, maar niet van die aard dat er schade is aan het woongebied. Maar
we gaan niet helemaal mee in het verhaal. De verschillende adviezen stellen de vraag of we geen ad hoc
beleid voeren door hoogbouw toe te laten op bepaalde plaatsen. Jullie zeggen daarop neen en verwijzen
naar de goedgekeurde vistanota. Die nota bevat een visie op Knokke-Heist maar dat is ondertussen toch
wel al achterhaald. Die nota is vooral geschreven met het oog op het casino verhaal. We vragen ons toch
af of je het ad hoc beleid niet geïnstrumenteerd hebt. Wij zijn alvast benieuwd naar de verdere evolutie
van dit dossier en we gaan ons voorlopig onthouden.

12. Ruimtelijke ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan 'Wijk Stadhuis'– Voorlopige vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 §1 ;
Gelet op de Vlaamse Codex in het bijzonder art. 2.2.14;
Gelet op het ontwerp RUP “Wijk Stadhuis” opgemaakt door de gemeente;
Overwegende dat op 30 juni 2016 een plenaire vergadering werd georganiseerd zoals omschreven in art.
2.2.13 § 1 van de Vlaamse Codex;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 30/06/2016;
Gelet op het besluit van de dienst MER van 8 november 2016, waaruit blijkt dat het ontwerp RUP geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu en dat de opmaak van een plan-MER
niet nodig is.
BESLUIT:
Artikel 1.
Het ontwerp RUP “Wijk Stadhuis”, opgemaakt door de gemeente, voorlopig vast te stellen.
Art. 2.
Het onder artikel 1 vermeld ontwerp RUP voor advies voor te leggen aan de Deputatie en aan de Vlaamse
regering.
Art. 3.
Voorgenoemde plannen met bijhorende bescheiden aan het openbaar onderzoek zoals voorgeschreven bij
het decreet, tot organisatie van de ruimtelijke ordening, te onderwerpen.
Art. 4.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing.
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Aangenomen met 21 JA-stemmen bij 7 onthoudingen:
21 JA-stemmen: Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee,
D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. VervarckePattyn, A. Vandenbussche, F. Naert, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
7 ONTHOUDINGEN: O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, A. Maertens, G. Deman, F. Pottier, F.
Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

13. Ruimtelijke ordening - RUP Sincfala-Het Anker - Herneming
definitieve vaststelling.
Raadslid Coudyser: De bestendige deputatie heeft het geschorst op basis van drie vormvereisten. Wij
zijn nog steeds voorstander van dit RUP. Met de eerste en de derde motivatie die jullie aanhalen, gaan
we akkoord. Maar met de tweede niet. Maar ze adviseren om dit duidelijker vast te leggen. Jullie zeggen
dat het een bestaande toestand is. Hebben we garanties dat deze motivatie voldoende zal zijn voor de
deputatie? Verder is de gemeente geen eigenaar van één van de percelen. Stel dat dit gesloopt wordt,
dan hebben we die bestaande toestand niet meer. We kunnen ons waarschijnlijk wel problemen op de
hals halen.
Voorzitter: We hebben een overleg gehad met de provincie. De provincie heeft toegegeven dat het om
een schorsing gaat op het randje van de mogelijkheden. Ze hebben ons geadviseerd over de motivatie.
Dus alles in orde.

13. Ruimtelijke ordening - RUP Sincfala-Het Anker - Herneming
definitieve vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 43;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder art. Art. 2.2.14;
Gelet op het ontwerp RUP “Sincfala-Het Anker”, opgemaakt door de gemeente;
Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2016 waarbij werd beslist om:
o

Het ontwerp RUP “Sincfala-Het Anker” opgemaakt door gemeente voorlopig vast te stellen

o

Het ontwerp RUP voor advies voor te leggen aan de bestendige deputatie en aan de Vlaamse
regering

o

Voornoemde plannen met bijhorende stukken aan het openbaar onderzoek te onderwerpen, zoals
voorgeschreven in het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening

o

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van het raadsbesluit;

Gelet op het raadsbesluit van 26 oktober 2016 waarbij het RUP Sincfala – Het Anker definitief werd
vastgesteld.
Overwegende dat bij besluit van 15 december 2016 de Deputatie van West-Vlaanderen gebruik heeft
gemaakt van zijn schorsingsrecht zoals omschreven in art. 2.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.
Overwegende dat het RUP geschorst wordt wegens het niet naleven van een substantiële vormvereiste,
die zich uit op drie manieren:

In het kader van het openbaar onderzoek werd door de deputatie een voorwaardelijk gunstig advies
uitgebracht(dd.12/05/2016). In dit advies werd als voorwaarde gesteld dat de toelichtingsnota een
conclusie moet bevatten van het onderzoek tot MER. De voorwaarde werd aangepast in het RUP maar
niet behandeld door de GECORO (dd.03/10/2016). Rechtspraak van de Raad van State stemt dat de
GECORO zo niet de gemeenteraad kennis moet nemen van de tijdens het openbaar onderzoek […]
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geformuleerde […] bezwaren en opmerkingen, en deze moet onderzoeken en beoordelen (3 januari
2012, nr217.097; 3 mei 2012 nr.219.163; 15 juni 2009 nr 194.217;…). Aangezien de GECORO en de
gemeenteraad een onderdeel van het advies van de deputatie niet hebben beoordeeld, werd een
substantiële vormvereiste niet nageleefd.
Uit het GECORO verslag (dd.03/10/2016) blijkt dat de GECORO gunstig adviseerde op voorwaarde
dat rekening gehouden werd met drie “grafische tegemoetkomingen” (geen indicatieve aanduiding
contour Sincfala, aanduiden hoeveel de indicatieve toegang kan verschuiven en de toegangen tot het
plangebied in de contour tekenen). De gemeenteraad (zitting 26/10/2016) volgde vervolgens het
advies van de GECORO. De stedenbouwkundige voorschriften vermelden echter niet hoeveel de
indicatieve toegang kan verschuiven. Aangeizn het RUP niet werd aangepast op basis van een door
de GECORO gestelde voorwaarde, werd een substantiële vormvereiste niet nageleefd. De
gemeenteraad heeft immers niet geargumenteerd waarom de voorwaarde van de GECORO niet wordt
gevolgd.
Tenslotte worden in de toelichtingsnota (p.42-47) aanpassingen teruggevonden waarvan een
motivering ontbreekt. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) artikel 2.2.14§6
kunnen bij de definitieve vaststelling van het plan slechts wijzigingen worden aangebracht die
gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en
opmerkingen of de adviezen, uitgebracht door de aangeduide diensten en overheden of het advies
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Aangeizn een motivering voor dergelijke
aanpassing ontbreekt, werd een substantiële vormvereiste niet nageleefd.

Overwegende dat voormelde opmerkingen door de gemeenteraad heden als volgt gemotiveerd of
weerlegd worden:

Gecoro en GR - MER-screening, bezwaren en opmerkingen
De conclusie van de dienst MER bevatte geen opmerkingen en tijdens het openbaar onderzoek van
het RUP werden er voor de MER-screening geen bezwaren ingediend.
Bij herneming van de definitieve vaststelling in hoofdstuk 10 zal bijkomend aangegeven worden dat
er geen bezwaren of opmerkingen werden geformuleerd voor de MER-screening tijdens het openbaar
onderzoek van het RUP.
De Gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren of
opmerkingen werden geformuleerd mbt de MER-screening.

Verschuiven van de indicatieve toegang
De Gemeenteraad motiveert de niet-tegemoetkoming als volgt: i.v.m. de opmerking hoever de
toegang maximaal kon worden verschoven werd niet ingegaan daar dit een bestaande toestand is
(breedte bestaande toegang) waarbij een verschuiving in de feiten niet mogelijk is. De bestaande
toegang bevindt zich tussen 2 woonpercelen waardoor deze verschuiven een onteigening inhoudt.
Daar de bestaande toestand als evident werd beschouwd is er niet ingegaan op deze opmerking.
Hieraan wordt nu tegemoet gekomen door de motivering dat dit een bestaande toestand betreft.

Toevoegen hoofdstuk na openbaar onderzoek
De Gemeenteraad volgt het advies van de deputatie om volgende reden: in hoofdstuk 6.3
(toevoeging) werd verder ingegaan op het ontwerp voor de uitbreiding zoals het op dat moment
voorlag. De concepten werden verfijnd in dat voorontwerp.
Hoofdstuk 6.3 betreft dus enkel een toelichting van het voorontwerp en is slechts van informatieve
aard.


Daar deze toevoeging geen wezenlijke aanvulling betreft die noodzakelijk is om het RUP te
begrijpen maar slechts ter informatie werd toegevoegd wordt dit hoofdstuk uit het RUP
verwijderd.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Het besluit van 26 oktober 2016 van de gemeenteraad in te trekken en te vervangen door onderhavig
besluit om het ontwerp RUP “Sincfala-Het Anker”, opgemaakt door gemeente definitief vast te stellen.
Art. 2.
Het onder artikel 1 vermeld ontwerp RUP te betekenen aan de Deputatie van West-Vlaanderen bevoegde
planologisch ambtenaar.
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Art. 3.
Na schorsingsperiode de kennisgeving van onderhavige definitieve vaststelling te publiceren in het
Belgisch Staatsblad
Art. 4.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

14. Milieu - Natuur - Omgevingsvergunningendecreet- GOA's (=
gemeentelijke omgevingsambtenaren) - Aanwijzing.
Raadslid Coudyser: We zijn daar blij mee. De omgevingsvergunning is een goed instrument en we
hebben alle vertrouwen in de 4 medewerkers. Het decreet zou ingaan op 23 februari 2017. Aangezien de
Vlaamse administratie niet op tijd klaar is met het digitale, is deze datum niet haalbaar. Gisteren werd
een decreet goedgekeurd zodat de gemeenten uitstel kunnen vragen.
Schepen Demeyere: Wij vragen uitstel omdat de software nog niet klaar is.

14. Milieu - Natuur - Omgevingsvergunningendecreet- GOA's (=
gemeentelijke omgevingsambtenaren) - Aanwijzing.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op art. 43 §2 10°;
Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, in ’t bijzonder art. 9. §1;
Gelet op titel 1 hoofdstuk 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het Decreet Algemeen Milieubeleid van 5 april 1995;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning van 27 november 2015, in ’t bijzonder titel 7, art. 143 tot en met
art. 147;
Overwegende dat het aangewezen is om meerdere personen aan te duiden teneinde continuïteit te
creëren in het proces van omgevingsvergunning;
Overwegende dat de voorgestelde personen (2 van dienst stedenbouw en 2 van dienst milieu, natuur en
landbouw) voldoen aan de diplomavereisten, opgesomd door de decreetgever;

BESLUIT:
Enig artikel.
Volgende personen worden als gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) aangewezen:

Jean-Pierre Vantorre, stedenbouwkundig ambtenaar

Ive De Kesel, stafmedewerker stedenbouw

Dennis Monbaliu, duurzaamheidsambtenaar

Marleen Vandewalle, milieuambtenaar.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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15. Vrijetijd - Erfgoed - Raakvlak - Nieuwe overeenkomst met
statutaire draagkracht - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 op de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013, gewijzigd bij decreet van 15 juli 2016;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 over de verlenging van deelname van de
gemeente Knokke-Heist aan Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Archeologie in Brugge en Ommeland,
voor een periode van 1 januari 2014 tot eind 2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 waarin de overgang van Raakvlak, van
Intergemeentelijke dienst voor Archeologie naar Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst werd
goedgekeurd;
Gelet dat Raakvlak op 16 maart 2016 zijn erkenning als Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst
verkreeg, met als gevolg een uitbreiding van de huidige archeologische werking met landschappelijk en
bouwkundig erfgoed, met een aanpassing van de basisstructuur van Raakvlak in drie cellen: de erkende
Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst Brugge en Ommeland, het erkende Onroerenderfgoeddepot
De Pakhuizen en AardeWerk, de uitvoerende commerciële archeologische cel;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget van 2017 op het beleidsitem archeologie (072100) een
krediet voor lidmaatschap is voorzien van 13.508,00 euro;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht dat de uit 2004 daterende
overeenkomst vervangt;
Overwegende dat de overeenkomst uiterlijk aanvangt op 1april 2017 en eindigt op 31 december 2019 en
telkens kan worden verlengd met zes jaar;

BESLUIT:
Enig artikel.
De nieuwe overeenkomst met Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en
Ommeland met statutair draagvlak wordt goedgekeurd, zoals in bijlage van dit besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Raakvlak,
Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland
Overeenkomst met statutaire draagkracht
Deze overeenkomst wordt afgesloten tot de bestendiging en uitbreiding van Raakvlak, Interlokale
Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland, hierna genoemd Raakvlak, tussen de
gemeenten van het arrondissement Brugge die deze overeenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst
vervangt de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van Raakvlak,
Interlokale Vereniging voor Archeologie in Brugge en Ommeland.
Artikel 1: structuur van de vereniging
Raakvlak is een interlokale vereniging en zij werkt binnen het kader van de bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen, het decreet van 12 juli
2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij decreet van 15 juli 2016 en latere wijzigingen en
deze overeenkomst.
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Artikel 2: wijziging statutaire overeenkomst
De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden op het ogenblik van de verlenging of mits goedkeuring
van alle deelnemende gemeenten.
Artikel 3: doel van de vereniging
De vereniging heeft tot doel: het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend erfgoed in
het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen; het organiseren van een duurzame, integrale
erfgoedzorg conform de geldende wetgeving; het streven naar de verbreding van het maatschappelijk
draagvlak; de dienstverlening en de bemiddeling ten aanzien van betrokken overheden en
(rechts)personen in de deelnemende gemeenten.
Artikel 4: beherende gemeente
De stad Brugge wordt aangeduid als beherende gemeente tot uitvoering van de beslissingen van het
beheerscomité en treedt in die zin op namens de vereniging.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Dijver 12.
Artikel 5: duur van de vereniging - verlenging
Deze overeenkomst gaat in op het ogenblik dat alle deelnemende gemeenten deze hebben ondertekend
en uiterlijk op 1 april 2017. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2019 en kan telkens verlengd
worden met 6 jaar.
Die verlenging moet voorgesteld worden aan het beheerscomité minstens 4 maanden voor de afloop van
de periode. De duur van de vereniging wordt verlengd wanneer minstens 3 gemeenten vòòr 31 december
de verlenging hebben goedgekeurd.
Artikel 6: deelnemers
De vereniging bestaat uit de gemeenten die deze overeenkomst hebben goedgekeurd.
Nieuwe gemeenten kunnen toetreden door deze overeenkomst goed te keuren.
Andere publieke en private rechtspersonen, werkzaam binnen het doel van de vereniging, kunnen
eveneens deelnemen aan de vereniging na een gemotiveerde beslissing van het beheerscomité.
Iedere wijziging met betrekking tot de deelnemers wordt opgenomen in een bijlage aan de
overeenkomst.
Deelnemers kunnen enkel uittreden op het ogenblik van de verlenging van de vereniging.
Artikel 7: beheerscomité - adviesraad
De vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité.
De deelnemers hebben recht op volgende bestuursmandaten waarbij elke persoon beschikt over één
stem:
- de deelnemende gemeenten : één mandaat per deelnemer
- de beherende gemeente : twee mandaten
- de overige deelnemers : één mandaat per deelnemer
- de deelnemende gemeenten behouden steeds de meerderheid in het beheerscomité
De vertegenwoordigers voor de gemeenten worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de
burgemeester of de schepenen.
Voor iedere vertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger aangeduid.
De coördinator, evenals een vertegenwoordiger van elke cel binnen Raakvlak, worden uitgenodigd op de
vergaderingen. Deze personen hebben spreekrecht, geen stemrecht.
Het beheerscomité komt minstens drie maal per jaar bijeen na oproeping door de voorzitter of door twee
deelnemende gemeenten, minstens acht dagen vóór de vergadering. De uitnodiging omvat de agenda, de
plaats en het tijdstip van de vergadering.
De vergaderingen van het beheerscomité zijn niet openbaar.
Het beheerscomité kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Beide personen zijn
gemandateerd door een verschillende gemeente. Een medewerker van Raakvlak treedt op als secretaris
van de vereniging. De notulen liggen ter inzage op het secretariaat van Raakvlak.
Om geldig te beslissen moeten minstens de helft van de aangeduide bestuurders aanwezig zijn. Van dit
aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering en voor zover het gaat om punten
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die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst. De beherende gemeente moet steeds
vertegenwoordigd zijn.
Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Het beheerscomité wordt bijgestaan door een adviesraad van deskundigen. De beherende gemeente kan
2 deskundigen aanduiden. De overige deelnemers maximaal 1. De deskundigen kunnen zich laten
bijstaan door maximaal één bijkomende collega-deskundige. De coördinator, evenals een
vertegenwoordiger van elke cel binnen Raakvlak maken steeds deel uit van de adviesraad. De adviesraad
staat onder de leiding van de coördinator van Raakvlak.
De stemgerechtigde leden van het beheerscomité, uitgesloten burgemeesters of schepenen, ontvangen
per bijgewoonde vergadering een presentiegeld gelijk aan het bedrag van het presentiegeld voor een
zitting van de gemeenteraad van de beherende gemeente.
Artikel 8: personeel
Alle personeel wordt aangeworven en vergoed door de beherende gemeente en ingezet ten behoeve van
de vereniging.
De loonkosten van het personeel aangeworven als tijdelijke medewerkers ten dienste van de vereniging,
worden terugbetaald aan de beherende gemeente. De contracten van dit personeel kunnen de
bestaansduur van de vereniging niet overschrijden.
Artikel 9: werking
Onder de koepel van Raakvlak vallen de cel Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Brugge
en Ommeland, de cel onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen en de cel AardeWerk (uitvoerende taken in
opdracht van derden).
Na overleg met de adviesraad stelt Raakvlak acties en projecten voor aan het beheerscomité.
Elk jaar legt de vereniging een begroting en een financieel verslag ter goedkeuring voor aan het
beheerscomité. De begroting en het financieel verslag worden na goedkeuring overgemaakt aan de
deelnemende gemeenten.
Het budget van de vereniging kan nooit overschreden worden door het totaal van de geraamde kosten.
Artikel 10: boekhouding - rekening
De boekhouding van de drie cellen binnen Raakvlak is opgesplitst. AardeWerk, de cel uitvoering, is BTWplichtig. De commerciële activiteiten van AardeWerk moeten steeds van gemeentelijke belang zijn, in
dienst staan van de kennisopbouw en -overdracht en omvatten een beperkt aandeel van de nietcommerciële activiteiten. De bijdragen van de deelnemers, noch de betoelaging van de Vlaamse Overheid
worden gebruikt binnen de cel AardeWerk.
De financiële middelen van Raakvlak bestaan uit de betoelaging door de Vlaamse Overheid, de bijdragen
van de deelnemers, de inkomsten van opdrachten voor derden en het saldo van de vorige rekening.
De beherende gemeente is de begunstigde van alle ontvangsten.
De uitgaven bestaan uit de door de beherende gemeente gemaakte kosten in naam van de vereniging.
Voor iedere bijeenkomst van het beheerscomité wordt door de beherende gemeente een staat van
ontvangsten en uitgaven voorgelegd.
Jaarlijks wordt een rekening vastgesteld door het beheerscomité uiterlijk vòòr eind maart.
De rekening wordt samen met een activiteitenverslag overgemaakt aan de deelnemers.
Het resultaat wordt overgedragen naar het volgend boekjaar dat steeds afsluit op 31 december.
Artikel 11: bijdrage van de deelnemers
De bijdrage van de beherende gemeente bestaat hoofdzakelijk uit:
- het inzetten van het stadspersoneel van de voormalige archeologische dienst, omvattende in 2016 de
VTE van twee medewerkers niveau A, twee niveau D en twee niveau E.
- de huisvesting van alle personeel van de vereniging
- het ter beschikking stellen van materieel zoals aanwezig bij de oprichting van de vereniging, minstens
een werfwagen en een dienstwagen
- de normale overheadkosten voor de werking van de vereniging: algemene administratie, boekhouding,
personeelsadministratie
- een geschikte ruimte voor het erkende onroerenderfgoeddepot
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De deelnemende gemeenten betalen een jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging:
- de bijdrage van de beherende gemeente wordt beperkt tot het bedrag dat in de stadsbegroting wordt
ingeschreven, maar bedraagt minstens 15.450 € in het jaar van de oprichting 2004;
- de bijdrage van de andere gemeenten wordt bepaald op basis van de oppervlakte en het aantal
inwoners; de bijdrage per gemeente is gelijk aan de som van de oppervlakte in hectare vermenigvuldigd
met de factor 0,318 en het inwonersaantal vermenigvuldigd met de factor 0,258;
- de bijdrage wordt gehalveerd indien de gemeente toetreedt na 30 juni;
- voormelde bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen, een eerste
maal vastgesteld op 31 december 2003;
Artikel 12: huishoudelijk reglement
Aan deze statuten wordt een huishoudelijk reglement toegevoegd. Hierin worden de modaliteiten van de
interne werking van Raakvlak vastgelegd. Dit kan gewijzigd worden bij goedkeuring van het
beheerscomité.
Artikel 13: stuur- en werkgroepen
Bij beslissing van het beheerscomité kunnen stuur- en werkgroepen met adviserende bevoegdheid
worden samengesteld, waarvan de werking en samenstelling in het huishoudelijke reglement wordt
opgenomen.
Artikel 14: vondsten - archief
De vondsten en het archeologisch archief zullen in het erkende onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen van
de beherende gemeente worden bewaard onder optimale omstandigheden.
Na eventuele vereffening blijven vondsten en archief in bewaring in het depot van de beherende
gemeente.
Ten allen tijde, ook na de vereffening of de uittreding, blijven de vondsten voor onderzoek en
publiekswerking ter beschikking van de gemeenten op wiens grondgebied de vondsten werden gedaan.
Artikel 15: ontbinding en vereffening
De vereniging houdt op te bestaan van zodra de beherende gemeente uittreedt of van zodra minder dan
twee gemeenten deelnemer zijn van de vereniging of bij niet-verlenging van de samenwerking na afloop
van de duur van de vereniging.
Bij de ontbinding duidt het bestuursraad één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt het hun
bevoegdheden, evenals de bestemming van het netto actief vermogen.
Artikel 16: slotbepaling
Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, blijft het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001 van toepassing.
Bijlage 1: deelnemers
Juni 2004:
Brugge
Jabbeke
Zedelgem
Januari 2007
Knokke–Heist
Juli 2007
Beernem
September 2007
Torhout
Januari 2010
Damme
Januari 2017
Oostkamp
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15/ 1. Interpellatie - Magritte jaar 2017.
Raadslid Coudyser: De surrealistische werkelijkheid heeft me al ingehaald. We kunnen er nog lang over
discussiëren. Ik heb jullie antwoord al gelezen en kan dit alleen maar toejuichen.
Om nog even terug te komen op wat er gebeurd is. Het is niet de eerste keer. Ik stel voor dat we in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad of in de deontologische code een stuk opnemen omtrent
het beantwoorden van interpellaties. Als een parlementslid een vraagt stelt dan krijgt hij daar een
antwoord op (ofwel tijdens een vergadering ofwel via mail). Daarna kan het lid samen met de minister
over het antwoord praten en eventueel iets ondernemen.
Maar verder wil ik wel weten waar, wanneer er initiatieven genomen worden? Ik heb niets zien passeren
in het college, Raad van Bestuur Toerisme, Raad van Bestuur Cultuur, …? Zijn jullie er dan maar bij
gestart na het indienen van mijn interpellatie? Van wie is het initiatief uitgegaan? Waar werd wat beslist?
Zoals je wel hoort, heb ik nog heel wat vragen.
Voorzitter: Ik ben ook niet van gisteren en weet goed hoe je tewerk gaat. Wij zijn al een hele tijd bezig
met de voorbereidingen:
13/9/2016
Veerle Hoppenbrouwers (Arrano), Kristine Cuypers, (Uitgeverij WPG) Jan Morbee, John Debree, Pedro
Oosterlynck
- eerste contact met zeer ruw projectvoorstel door Arrano/WPG
- afspraken omtrent polsen bij Bestuur, collega's Toerisme, ...
15/11/2016
Veerle Hoppenbrouwers, Kristine Cuypers, Jan Morbee, John Debree, Pedro Oosterlynck
- concreter voorstel
- afspraken omtrent beleggen volgende vergaderingen met Schepen en collega's Toerisme
6/12/2016
Veerle Hoppenbrouwers, Kristine Cuypers, Schepen Wittesaele, Schepen Morbee, Pedro Oosterlynck, Fons
Theerens, Luc Degroote
- omstandige verduidelijking krijtlijnen voorstel
- voorbereiding Collegedossier
19/1/2017
9u
Stein, Fons, Pedro, Veerle Hoppenbrouwers (Arrano), Kristine Cuypers (WPG)
- bespreken mogelijkheden financiering
10 u
Fons, Schepen Wittesaele, Schepen Morbee, Maickel Roeters, Luc Degroote, Pedro
- verdere verduidelijkingen omtrent timing, inhoud zomer-project en tentoonstelling, voorbereiding
contract, ...
20/1/17
Benjamin Rycken (Casino Knokke), Frank Massop-Peter (Casino Knokke), Fons, Luc Degroote, Pedro
- bespreken mogelijkheden bezoek Magritte-zaal
Ondertussen zijn de besprekingen bijna rond en dan zal er een overeenkomst gesloten worden. Van 22
juni tot en met 8 september zal er voor het strand van het casino een virtueal reality experience te
vinden zijn. Dit werd ook besproken met de mensen van Magritte. Zoals je hoort, zijn we al veel langer
bezig met voorbereiden. De Magritte zaal zal in het nieuwe casino ook behouden blijven.
Raadslid Coudyser: Bedankt voor de data en het overzicht. Ik hoor dat het dus hoofdzakelijk de
diensten Cultuur en Toerisme zijn die er aan werken. Wel vreemd dat het al lopende is van 13 september
en dat we daar nog nooit van gehoord hebben op een vergadering. We werden nooit gevraagd naar een
mening of insteek. Wat is het doel dan nog van de vzw’s? Slechts de helft van de leden komen nog af. Ik
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kan alleen maar toejuichen dat er iets wordt ondernomen en kijk alvast uit naar de verschillende
toelichtingen in de vergaderingen.

15/ 1. Interpellatie - Magritte jaar 2017.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

15/ 2. Interpellatie - Watersporten.
Raadslid Coudyser: We weten dat er al een KB werd goedgekeurd op 1/06/2016. In dat KB staat dat er
een evaluatie moet gebeuren. Een evaluatie is belangrijk met de betrokken personen zodat de lokale
politieverordeningen er kunnen worden op afgestemd. In december hebben we de politieverordening
goedgekeurd. Ik vond het vrij vroeg. Maar het huiswerk werd vroeg gemaakt, des te beter. Jammer dat
de evaluatievergadering pas op 13 januari heeft plaatsgevonden. De opmerkingen die daar gemaakt
werden kunnen er toe leiden dat de politieverordening moet aangepast worden (actieve zomervakantie –
kan dat worden uitgebreid tot eind herfstvakantie = zeilseizoen). Er zijn nog een aantal aanbevelingen.
Jetscooters toelaten, rooie vlag is geen verbod maar wel bewaking, … Ik lees nog een aantal zaken die
moeten worden aangepast. Zult u dat verder opvolgen? Wordt er nog samengezeten met de
watersportclubs? Kan de politieverordening nog worden aangepast?
Voorzitter: We hebben een vergadering met de kustburgemeesters gehad en we zullen proberen om dit
te harmoniseren. Gemeenten zullen wel nog eigen bepalingen kunnen vastleggen. Wij zijn bijvoorbeeld
geen voorstander van het toelaten van jetski’s. We nemen een gezamenlijk standpunt in en de komende
maanden wordt het bekendgemaakt.

15/ 2. Interpellatie - Watersporten.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

15/ 3. Interpellatie - Bestrijding fietsdiefstallen.
Raadslid Maertens: Fietsdiefstal in KH is groot probleem. 326 diefstallen worden aangegeven aan de
politie dat is een stuk meer dan in Blankenberge. En dan spreken we nog maar enkel van de aangegeven
diefstallen. We willen dit aantal laten dalen. Twee aanpassingen nodig:

Fietseigenaar zelf kan chip laten installeren. Kan in een verborgen plaats.

ANPR-camera’s moeten worden aangepast zodat ze de gechipte fietsen kunnen herkennen als ze
passeren. Ook als de fiets in een wagen wordt vervoerd.
Kostprijs: 2500 euro per camera (we hebben er nu twee).
In de laatste politieraad werd de goedkeuring gegeven voor een mobile camera. U bent voorstander van
nog meer camera’s.
Wagen met mobile camera kan je laten staan in een andere invalsweg.
Bestaan van systeem kenbaar maken. Niet alleen naar de fietsers, maar het gaat ook de dieven
afschrikken. Er is geen probleem met de privacy. Er wordt enkel onderzoek gedaan naar de fietsen. Het is
een win-win situatie. Inwoners komen dure elektrische fietsen, pluspunt voor toeristen, pluspunt voor
gemeente.
Bent u van plan mijn voorstel goed te keuren?
Voorzitter: neen, we zijn geïnteresseerd. Maar er zijn nog andere voorstellen.
Voorzitter: wat gebeurde in Gent met BE- post is mislukt. Het experiment in Mechelen zullen we blijven
opvolgen. We zullen dit experiment opvolgen en kijken hoe we dit eventueel kunnen integreren binnen
onze gemeente en dit in samenwerking met betrokkenen partners (politie, preventiedienst,
fietshandelaars, …). De slaagkansen van dit experiment zullen afhangen van de technologische
performantie en de mate van integratie van de chip bij de burger. We zijn aan het uitkijken naar een
ander systeem. Speciaal uitgeruste wagens doen controle over het grondgebied. Ik heb dat gezien in het
buitenland. Ik heb gevraagd aan de politie om dat te bekijken en te onderzoeken. Van zodra ik een
antwoord heb zal dat in de politieraad besproken worden.
Raadslid Maertens: van zodra u een antwoord hebt over de prijs, wil ik dit verder bespreken.
Voorzitter: Ja tijdens de politieraad.
Raadslid Maertens: OK, maar tijdens gemeenteraad kunnen we er ook over discussiëren.
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15/ 3. Interpellatie - Bestrijding fietsdiefstallen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d.
donderdag, 22 december 2016 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren.
Het verslag wordt overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet en artikel 25 van het
huishoudelijk reglement als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u20.

Secretaris,

De voorzitter,

