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GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST
VERSLAG GEMEENTERAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN woensdag,
30 augustus 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT - 19.30 UUR
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, D. De Vlamynck, K. Demeyere, P. Geerinckx, J. Morbee, D.
Despiegelaere, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. Vervarcke-Pattyn,
A. Vandenbussche, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O. Bodyn, C.
Coudyser, A. Rappé, C. Trio, 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
A. Wittesaele, Schepen;
F. Naert, Raadslid

Openbaar
Personeelszaken
1.

Personeelszaken - Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - Actualisering - Vaststelling.

Preventiedienst
2.

Preventiedienst - Algemeen Nood- en Interventieplan Knokke-Heist - Goedkeuring.

Stadsadministratie - Secretarie
3.

Stadsadministratie - Secretarie - Congres lokaal regenboogbeleid in het Boeverbos en
ondertekening charter - Goedkeuring.

Contractbeheer
4.
5.
6.
7.

Contractbeheer - Verkoop perceel grond gelegen Kalvekeetdijk - Goedkeuring.
Contractbeheer - Recreatie- en tenniscomplex "Chalet Suisse" - Onteigeningsplan - Voorlopige
aanvaarding.
Contractbeheer - Verkoop perceel grond gelegen tussen Misthoorn 4 en 6 - Goedkeuring.
Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist - Lening ten
bedrage van 5.000.000 EUR – Waarborgstelling - Goedkeuring.

Openbaar Domein
8.
9.

Openbaar Domein - Nieuwe scholencampus - Grondverwerving - Aankoopakte - Goedkeuring.
Openbaar Domein - Ruil percelen grond gelegen in de Hoekestraat - Ontwerpakte ruiling Goedkeuring.

Ruimtelijke ordening
10.
11.
12.
13.

Ruimtelijke ordening - Aanwijzing waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar – Collegebesluit
van 28 juli 2017 - Bekrachtiging.
Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Hotels 3de fase - Voorlopige vaststelling.
Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Ravelingen 3.0 - Voorlopige vaststelling.
Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Wijk Stadhuis - Definitieve vaststelling.
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Milieu - Natuur
14.

Milieu - Natuur - Oprichting Gemeentelijke landbouwraad - Goedkeuring.

Vrijetijd - Financiën
15.

Vrijetijd - Financiën - Samenwerkingsovereenkomst Cultureel Jeugd Paspoort vzw 2017 Goedkeuring.

Cultuur - Beeldende Kunsten
16.

Cultuur - Beeldende Kunsten - Cartoonwedstrijden Grote Prijs Knokke-Heist - Goedkeuring.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter Schepen Wittesaele.
Volgend(e) punt(en) wordt aan de dagorde toegevoegd ingevolge artikel 22 van het Gemeentedecreet op
voorstel van :
Raadslid Deman:
16/ 1. Interpellatie - Drinkwater fonteintjes
16/ 2. Interpellatie - Zwaar verkeer
Raadslid Bodyn:
16/ 3. Interpellatie - Bouwwerven
Raadslid Pottier:
16/ 4. Interpellatie - Sasstraat
Raadslid Coudyser:
16/ 5. Interpellatie - Schriftelijke vragen en antwoorden
Deze punten zullen behandeld worden nà punt 16 van de gewone dagorde.
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

Gemeenteraad
Openbaar

1.
Personeelszaken - Rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel - Actualisering - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, en in het bijzonder op art. 28, art.
87 §4, art. 104bis, art. 105, art. 116 en 116bis, art. 230, art. 241, art. 253 §1 1° en art. 270 §1 1°;
Gelet op de Wet van 3 juli 1978 en de latere wijzigingen betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen, houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2008, geactualiseerd en hervastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit op 27 augustus 2009 en 27 juni 2013, houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Knokke-Heist;
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Gelet op het overleg met en het gunstige advies van het managementteam van de gemeente KnokkeHeist d.d. 15 juni 2017;
Gelet op het protocol van de vergadering van 19 juni 2017 van het Bijzonder Onderhandelingscomité
voor de personeelsleden van het gemeentebestuur en het OCMW van Knokke-Heist, in uitvoering van het
Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het gunstige advies van de OCMW-raad van Knokke-Heist d.d. 9 augustus 2017 betreffende de
voorgestelde aanpassingen aan de rechtspositieregeling;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Knokke-Heist, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit op 19 december 2008 en geactualiseerd en hervastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit op 27 augustus 2009 en 27 juni 2013, wordt geactualiseerd en hervastgesteld.
Art. 2.
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 juni 2013 houdende de actualisering en hervaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Knokke-Heist, wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.
Preventiedienst - Algemeen Nood- en Interventieplan KnokkeHeist - Goedkeuring.
Voorzitter: Het algemeen Nood- en Interventieplan is nu volledig herwerkt. Raadslid Coudyser had daar
een paar terechte opmerkingen over gegeven. Die opmerkingen werden allemaal gecontroleerd en
aangepast. Het is logische dat zo’n algemeen Nood- en Interventieplan niet altijd 100% correct kan zijn
maar daarom hebben we er een wijzigingslijst aan toegevoegd. Wij danken u nog voor de opmerkingen
want ze waren inderdaad nodig aangepast.
Raadslid Coudyser: We hebben nu een goed Algemeen Nood- en Interventieplan maar het is nu ook
nodig om de wijzigingen goed bij te houden. Door de wijzigingslijst kunnen de kleine wijzigingen
inderdaad goed opgevolgd worden. Het moet natuurlijk nog goed toegepast worden. In dit algemeen
Nood- en Interventieplan wordt er verwezen naar de bestaande Bijzondere Nood- en Interventieplannen
waar veiligheidsdraaiboeken voor zijn. Maar er zijn er nog 2 in de maak dacht ik? één voor de A11 en dan
nog één. Daar wil ik er ook op wijzen dat deze die in opmaak zijn zo snel mogelijk maar ook zo goed
mogelijk worden afgewerkt. Misschien nog een bijkomend voorstel. Als gemeente zijn we nu aangesloten
bij Be-alert, ik zie dat u ook de burgers oproept om zich daarbij aan te sluiten. Zou het niet mogelijk zijn
om een soort van sms-systeem te ontwikkelen om de burgers, tweedeverblijvers , toeristen, … zo sneller
op de hoogte te brengen van een eventuele ramp, of verloren gelopen kindjes, verkeersongeval met
omleidingen…
Voorzitter: Ja daar zijn we voor aan het kijken, we onderzoeken daar wat mogelijk is.

2.
Preventiedienst - Algemeen Nood- en Interventieplan KnokkeHeist - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op art. 42;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de
crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen dat de
uitwerking regelt van de organisatie van de noodplanning vastgesteld bij wet van 31 december 1963
betreffende de Civiele Bescherming, en latere wijzigingen;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 26 oktober 2006 NPU-1 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 30 maart 2009 NPU-2 tot en met NPU-4 betreffende het nooden interventieplan;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 betreffende de goedkeuring van het algemeen
nood- en interventieplan Knokke-Heist;
Overwegende dat de functie van de ambtenaar noodplanning, summier omschreven in de ministeriële
omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006, bestaat uit het opvolgen van de noodplanning, het verzorgen
van het secretariaat ervan, het bijhouden en invoegen van alle nodige aanpassingen en instaan voor de
bedeling van de aanvullingen aan de betrokken hulpinstanties;
Overwegende dat de gouverneur het gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan slechts kan
goedkeuren wanneer dit door de gemeenteraad is aanvaard;
Overwegende de vertrouwelijke inhoud van dit document;

BESLUIT:
Artikel 1.
Het Algemeen Nood- en Interventieplan van Knokke-Heist wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 betreffende de goedkeuring van het Algemeen Nood- en
Interventieplan wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.
Stadsadministratie - Secretarie - Congres lokaal regenboogbeleid
in het Boeverbos en ondertekening charter - Goedkeuring.
Raadslid Coudyser: Een eerste en belangrijk signaal dat Knokke-Heist zich wil inzetten voor een lokaal
regenboogbeleid. Bij de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi’s, transgenders, … dezelfde
maatschappelijke rechten en plichten moeten hebben als hetero’s. Onze partij neemt al jaren deel aan de
gay parade en hangt al jaren de regenboogvlag uit.

3.
Stadsadministratie - Secretarie - Congres lokaal regenboogbeleid
in het Boeverbos en ondertekening charter - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §2;
Gelet op het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen-en
gelijkebehandelingsbeleid;
Gelet op de waarden en normen van het gemeentebestuur Knokke-Heist, meer bepaald ‘respect’ en in
het bijzonder de eigenheid van het individu;
Gelet op de deontologische code van het gemeenbestuur Knokke-Heist, meer bepaald het aspect
‘onpartijdigheid’ waarbij iedere vorm van discriminatie verboden wordt;
Gelet op de uitnodiging voor het ‘Congres lokaal regenboogbeleid en de ondertekening van het charter’,
ontvangen op 27 juni 2017;
Overwegende dat schepen van der Hooft schriftelijk bevestigd heeft dat zij op dinsdag 10 oktober 2017
het West-Vlaams regenboogcharter zal ondertekenen in het Provinciaal huis Boeverbos.
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BESLUIT :
Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het charter ‘Congres lokaal regenboogbeleid’.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4.
Contractbeheer - Verkoop perceel grond gelegen Kalvekeetdijk Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op artikel 43, § 2, 12° van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad
voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor
zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning nr. B/2015/171 op 28 augustus 2015 verleend aan Imewo,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, strekkende tot het slopen van een metalen cabine en het plaatsen
een betreedbaar prefablokaal voor energiebedeling gelegen Kalvekeetdijk, kadastraal bekend: 10de
afdeling, sectie E, nr. 15K;
Overwegende dat voormeld prefablokaal wordt gebouwd op gronden eigendom van de gemeente;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt om dit perceel grond met een oppervlakte van 46,26 m² te
verkopen aan Imewo;
Overwegende dat de waarde van dit perceel door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
Overheid wordt geschat op 500,00 EUR;
Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid
BESLUIT:
Artikel 1.
Over te gaan tot de onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen Kalvekeetdijk, kadastraal
bekend: 10de afdeling, sectie E, nr. 15P, met een oppervlakte van 46,26 m², aan Imewo,
Brusselsesteenweg 109 te 9090 Melle, mits de prijs van 500,00 EUR en onder de voorwaarden zoals
vermeld in de ontwerp-akte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.
Art. 2.
De gemeente zal vertegenwoordigd worden door de instrumenterende ambtenaar.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5.
Contractbeheer - Recreatie- en tenniscomplex "Chalet Suisse" Onteigeningsplan - Voorlopige aanvaarding.
Raadslid Bienstman – Devreeze: Is het de bedoeling dat het gebouw blijft?
Voorzitter: Ik denk dat het gebouw zijn beste tijd heeft gehad en we hiervoor iets anders moeten
vinden.
Raadslid Bienstman – Devreeze: Dus de tennisvelden zouden weggaan?
Voorzitter: Dat weten we nog niet zeker maar dat kan inderdaad.
Raadslid Bienstman – Devreeze: Ik heb zelf kinderen van onder de 12 jaar en denk dat het inderdaad
leuk zou zijn om iets te hebben voor die kinderen en vooral iets voor in de winter.
Voorzitter: Inderdaad
Raadslid Bienstman – Devreeze: Er zijn mensen die vragen of het een indoorspeelplein zou worden?
Voorzitter: Dat zou inderdaad kunnen, maar we moeten kijken wat op die plaats mogelijk is.
Raadslid Bienstman – Devreeze: Is het de bedoeling dat de gemeente iets bouwt en dan in concessie
geeft? En qua timing?
Voorzitter: We zullen het inderdaad in concessie geven en qua tijd kan het snel gaan. We zullen kijken
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hoe de onteigening verloopt. Daarna kijken we onmiddellijk wat we kunnen doen en wanneer we kunnen
beginnen.
Raadslid Coudyser: Inderdaad de beste oplossing om er een kindvriendelijke, familievriendelijke en
toeristische trekpleister van te maken. We moeten ons misschien ook eens de vraag stellen wat het beste
is voor de burger? Ik denk dat het misschien wel goed is dat de Vlaamse overheid daar het beste uithaalt
en dat geld dan opnieuw investeert in de broodnodige scholen, de woonzorgcentra, … maar voor KnokkeHeist blijft het dus belangrijk om deze plaats opnieuw een toeristische invulling te geven. In het RUP
staat nu dagrecreatie en het is inderdaad belangrijk dat het dagrecreatie blijft. We kunnen dat eventueel
wel nog wat verfijnen.
We moeten misschien ook eens denken wat de kerntaak van de gemeente is. Moet deze instaan voor het
ontwikkelen van toeristische initiatieven? Ik zou dat overlaten aan de privé. De gemeente kijkt naar het
verleden en wil opnieuw een Siska maar misschien zoekt de privé naar nieuwe initiatieven. Ik wil ook nog
iets zeggen over de motivatie van onteigening om openbaar nut. Er bestaat geen definitie van openbaar
nut. Het algemeen belang inroepen voor een toeristische attractie is dat een goed idee? Ik zou het liever
aan de Vlaamse overheid overlaten om de markt op te gaan. De toekomst zal uitwijzen wat nu de beste
keuze was. We gaan ons bij dit punt onthouden.
Raadslid Deman: Even iets helemaal anders, hoe zit het met De Raan?
Voorzitter: We zijn daar mee bezig maar zijn er nog niet. We informeren u zodra we meer weten.

5.
Contractbeheer - Recreatie- en tenniscomplex "Chalet Suisse" Onteigeningsplan - Voorlopige aanvaarding.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de bepalingen van de Grondwet, inzonderheid de artikelen 16 en 41;
Gelet op de Wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, gewijzigd bij de wet van 06
april 2000;
Gelet op de Wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake
onteigening ten algemene nutte;
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42 en 2
(juncto artikel 41 van de Grondwet);
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 2.4.3;
Overwegende dat er onder meer ten gevolge van de sluiting van de verschillende Siska’s zijn amper nog
voorzieningen waar (kleine) kinderen kunnen spelen en waar er bijhorend iets kan worden gegeten en/of
gedronken; dat er op vandaag een acuut tekort is aan dit type van voorziening (m.n. een horecazaak met
speeltuin, waar (groot)ouders een namiddag met de kinderen kunnen komen of waar
(verjaardags)feestjes voor kinderen kunnen worden gegeven); dat vanuit de private markt die behoefte
niet wordt ingevuld; dat als het gemeentebestuur dit specifieke type horecazaak op het grondgebied van
de gemeente wenst, de gemeente Knokke-Heist zelf dient te voorzien in een aanbod;
Overwegende dat de gronden gelegen Elizabetlaan 321 te Knokke-Heist, kadastraal gekend onder 6de
afdeling, sectie G, nrs. 4d, 4e, 5a en 6b, gekend als het recreatie- en tenniscomplex “Chalet Suisse”,
hiervoor in aanmerking komen;
Overwegende dat overeenkomstig het op 05 februari 2015 goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) “Zeedijk-Heist” het recreatie- en tenniscomplex “Chalet Suisse”gelegen is in een zone bestemd
voor indoor- en outdoor speel- en/of sportactiviteiten en bijhorende infrastructuren; dat de bijhorende
reca-functie dient gelinkt te blijven aan de sport- en speelactiviteiten en niet autonoom kan functioneren;
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Gelet op de motiveringsnota met betrekking tot het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak van deze
gronden;
Gelet op het onteigeningsplan;
BESLUIT:
Artikel 1.
Over te gaan tot het verwerven bij wijze van onteigening ten algemene nutte van de onroerende
goederen gelegen te Knokke-Heist, Elisabethlaan 321, kadastraal gekend onder 6de afdeling, sectie G,
nrs. 4d, 4e, 5a en 6b.
Art. 2.
Het onteigeningsplan voorlopig aan te nemen.
Art. 3.
De gemeente Knokke-Heist als onteigenende macht aan te stellen.
Art. 4.
Voornoemd onteigeningsplan aan het wettelijk voorgeschreven openbaar onderzoek te onderwerpen.
Art. 5.
Aan de Vlaamse minister, bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, onteigeningsmachtiging aan te
vragen om deze onteigening te kunnen benaarstigen op basis van de motivering omtrent het algemeen
nut en de onteigeningsnoodzaak zoals opgenomen in de motiveringsnota die bij dit besluit wordt gevoegd
en die hiervan integraal deel uitmaakt.
Art. 6.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavig besluit.
Aangenomen met 25 JA-stemmen bij 4 onthoudingen:
25 JA-stemmen: Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, K. Demeyere, P. Geerinckx, J. Morbee,
D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. VervarckePattyn, A. Vandenbussche, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O. Bodyn, A. Rappé, C. Trio, K.
Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele, G. Deman, F.
Bienstman-De Vreeze
4 ONTHOUDINGEN: C. Coudyser, L. Dieltiens, A. Maertens, F. Pottier
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

6.
Contractbeheer - Verkoop perceel grond gelegen tussen
Misthoorn 4 en 6 - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op artikel 43, § 2, 12° van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad
voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor
zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
Gelet op de vraag van notaris Deroose namens de buren van het graspad gelegen tussen Misthoorn 4 en
Misthoorn 6 inzake de mogelijke verkoop ervan;
Overwegende dat dit graspad werd aangelegd in het kader van de eerste fase van de verkaveling
Heulebrug maar uiteindelijke niet werd doorgetrokken in de tweede fase; dat het pad geen enkele functie
meer heeft en dood loopt;
Gelet op het schattingsverslag van 09 maart 2017 opgemaakt door Expertises Blaton, Jeruzalemstraat 35
te 8000 Brugge, waarbij de waarde van dit perceel wordt geschat op 6.525,00 EUR;
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Gelet op het metingsplan van 25 maart 2017 opgemaakt door Landmeters- en Studiebureau Vandromme
bvba;
Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door het kantoor van notaris Eric Deroose, Graaf d’Ursellaan 36 te
8301 Knokke-Heist;
BESLUIT:
Enig artikel.
Over te gaan tot de onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen Misthoorn, kadastraal bekend:
6de afdeling, sectie B, deel nr. 486B, met een oppervlakte van

68 m², zoals afgebeeld in groene kleur als lot 2 op het metingsplan van 25 maart 2017 opgemaakt
door Landmeters- en Studiebureau Vandromme, aan de heer Nicolas De Voogt en zijn echtgenote
mevrouw Kelly Oreel, Misthoorn 4 te 8301 Knokke-Heist, mits de prijs van 3.262,50 EUR


68 m², zoals afgebeeld in gele kleur als lot 1 op het metingsplan van 25 maart 2017 opgemaakt door
Landmeters- en Studiebureau Vandromme, aan de heer Bart Eecloo en zijn echtgenote mevrouw
Fanny Willemsens, Misthoorn 6 te 8301 Knokke-Heist, mits de prijs van 3.262,50 EUR
en onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerp-akte opgemaakt door het kantoor van notaris Eric
Deroose, Graaf d’Ursellaan 36 te 8301 Knokke-Heist.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7.
Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Knokke-Heist - Lening ten bedrage van 5.000.000 EUR –
Waarborgstelling - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 29, 42, 43 en Titel VII – “De Gemeentelijke Verzelfstandigde
Agentschappen” -, Hoofdstuk II “De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen”, en in het
bijzonder afdeling II, “Het autonoom Gemeentebedrijf”, inzonderheid artikel 243;
Gelet op het raadsbesluit van 29 maart 2007 houdende oprichting van AGSO Knokke-Heist, statuten
gewijzigd bij Raadbesluit van 27 januari 2011;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 22 juni 2007 houdende oprichting van AGSO Knokke-Heist en tot
goedkeuring van de statuten en op het Ministerieel Besluit van 5 mei 2011 tot goedkeuring van de
statutenwijziging;
Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2014 houdende de goedkeuring van de beheersovereenkomst
2014-2019 tussen de gemeente Knokke-Heist en AGSO Knokke-Heist, door partijen ondertekend op 3
februari 2015;
Gelet op het raadsbesluit van 26 oktober 2016 houdende goedkeuring van het addendum aan de
beheersovereenkomst 2014-2019 tussen de gemeente Knokke-Heist en AGSO Knokke-Heist, door
partijen ondertekend op 23 december 2016; waarbij art. 26 met betrekking tot de te waarborgen
leningsopname door AGSO Knokke-Heist voor de jaren 2015- 2019 als volgt werd gewijzigd :
2015
Afdeling Waterbedrijf – bedrijfstak riolering
Afdeling Stadsontwikkeling

5.700.000

2016

2017

2018

2019

2.000.000

5.000.000

1.250.000

1.250.000

3.200.000

1.250.000

Gelet op het Meerjarenplan 2014-2019 van AGSO Knokke-Heist, goedgekeurd in zitting van 18 december
2013 en voor het laatst aangepast in zitting van 23 november 2016;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het AGSO van 12 juni 2017 houdende goedkeuring van
het bestek AGSO/2017/FIN-096 (open offerteaanvraag) tot het – conform zijn meerjarenplan 2014-2019
– opnemen van een lening ten belope van 5.000.000 euro over 20 jaar tot financiering van het
investeringsbudget 2017 voor de bedrijfstak Waterbedrijf van AGSO Knokke-Heist;
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Gelet op het besluit van directiecomité van het AGSO van 16 augustus 2017 waarbij werd beslist om bij
Argenta Spaarbank NV een lening van 5.000.000 euro aan te gaan voor de financiering van
rioleringsprojecten, terug te betalen na 20 jaar;
Overwegend dat in het aangepast meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23
november 2016, is voorzien dat AGSO een lening kan opnemen ten belope van 5.000.000 euro. Deze
lening is pas afsluitbaar mits de gemeente deze waarborgt;
BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeente verklaart zich onherroepelijk en solidair borg te stellen t.o.v. Argenta Spaarbank NV wat
betreft zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van de door de lener afgesloten verrichting van
5.000.000,00 EURO met afstand van exceptie en subrogatie.
Machtigt Argenta Spaarbank NV op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag,
om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de lener en die door deze nog mochten
onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. De gemeente zal
hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de
ontlener.
Art. 2.
De gemeente verbindt zich ertoe:

Tot de eindvervaldatum van deze lening en haar eigen leningen bij Argenta Spaarbank NV alle nodige
maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze
maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van
de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of
Aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen,
alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geind door de staat), hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze
inkomsten. –

Aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist de nodige financiële
ondersteuning te geven zodat deze laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van
Argenta Spaarbank NV en ander derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane
kredieten.
De gemeenteraad machtigt Argenta Spaarbank NV ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van
de bedragen die door de lener, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente
aangerekend worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde bedragen die
aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Argenta Spaarbank NV
het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Verlenging van de duurtijd of andere wijzigingen aan de modaliteiten van de uitstaande kredietlijn
hebben geen invloed op de toepassingskracht van onderhavige waarborg. Bij gehele of gedeeltelijke
laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig het lastenboek, en dit
gedurende de periode van niet-betaling.
Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van
Argenta Spaarbank NV.
Art. 3.
AGSO Knokke-Heist dient zich ertoe te verbinden om de bedragen die afgenomen worden van de
financiële rekeningen van de gemeente onverwijld terug te betalen aan de Gemeente Knokke-Heist.
Het bedrag van de terugbetaling wordt verhoogd met verwijlinteresten berekend tegen de rentevoet in
overeenstemming met artikel 15 paragraaf 4 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 en dit
gedurende de periode van niet betaling.
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8.
Openbaar Domein - Nieuwe scholencampus - Grondverwerving Aankoopakte - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2, 12°;
Gelet op de vraag van de consoorten Stroo om over te gaan tot de aankoop van het resterende stuk
grond gelegen in Den Toplaert ter hoogte van de nieuwe scholencampus ‘De Pluim’ kadastraal gekend:
Knokke-Heist 3 AFD/KNOKKE, sectie I, perceelnummer 802/A P0000 met een totale oppervlakte volgens
kadaster van 7a 33ca;
Gelet op het collegebesluit van 17 december 2015 om de Afdeling Vastgoedtransacties aan te stellen voor
het voeren van de onderhandelingen met de betrokken eigenaars, het opstellen van de nodige
ontwerpakten, het verlijden van deze akten en het vervullen van alle verdere formaliteiten;
Gelet op de onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad verleden akte van aankoop
onroerend goed met betrekking tot het perceel kadastraal gekend: Knokke-Heist 3 AFD/KNOKKE, sectie
I, perceelnummer 802/A P0000 opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties;
Overwegende dat deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor
de afwatering van de nieuwe scholencampus ‘De Pluim’;
Overwegend dat de uitgave voor deze aankoop voorzien is in het investeringsbudget van 2017, onder
enveloppe 12 (actieplan B.10.3 – actie B.10.3.1);
Overwegende dat een visum vereist is en dat de financieel beheerder visum nr. 2017/9 verleende op
01/08/2017;
BESLUIT:
Artikel 1.
De onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad verleden akte van aankoop van 7a 33ca
grond gelegen Den Tolpaert, kadastraal gekend Knokke-Heist 3 AFD/KNOKKE, sectie I, perceelnummer
802/A P0000, mits de prijs van 9.165,00 EURO, en onder de voorwaarden zoals vermeld in de akte
opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid goed te keuren.
Art. 2.
De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting tot ambtshalve inschrijving.
Art. 3.
De gemeente Knokke-Heist zal vertegenwoordigd worden door de instrumenterende ambtenaar.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9.
Openbaar Domein - Ruil percelen grond gelegen in de Hoekestraat
- Ontwerpakte ruiling - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2, 12°;
Gelet op de ontwerpakte ruiling openbaar nut opgemaakt de Afdeling Vastgoedtransacties met betrekking
tot de percelen kadastraal gekend 10de afdeling Westkapelle, Sectie E perceelnummer 448 C aangeduid
op het opmetingsplan met referentie 218172, opgemaakt op 25 juli 2016 door het landmeetkundig
bureau Daeninck-Audenaert &C° en perceelnummer 450 L;
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Overwegende dat deze ruiling geschiedt om reden van openbaar nut;
BESLUIT:
Artikel 1.
Over te gaan tot ruiling van
enerzijds
een perceel grond gelegen Hoekestraat, kadastraal bekend: 10de afdeling Westkapelle, sectie E
perceelnummer 448 C, 77 ca groot, zoals aangeduid op het opmetingsplan met referentie 218172,
opgemaakt op 25 juli 2016 door het landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert &C° toebehorende aan
Imewo,
en anderzijds
een perceel grond gelegen Hoekestraat, kadastraal bekend: 10de afdeling Westkapelle, sectie E
perceelnummer 450 L, 49 ca groot toebehorende aan de gemeente Knokke-Heist,
zonder opleg en onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte opgemaakt door de afdeling
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.
Art. 2.
De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting tot ambtshalve inschrijving.
Art. 3.
De gemeente Knokke-Heist zal vertegenwoordigd worden door de instrumenterende ambtenaar.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. Ruimtelijke ordening - Aanwijzing waarnemend
stedenbouwkundig ambtenaar – Collegebesluit van 28 juli 2017 Bekrachtiging.
De gemeenteraad in open zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op de artikels 57 § 3 2°, 103, 104 en 105;
Gelet op het Omgevingsdecreet, in het bijzonder artikel 397§4 dat stelt dat ‘aanvragen, meldingen,
verzoeken of initiatieven, vermeld in dit decreet, ingediend of opgestart vanaf 1 juni 2017 tot en met 31
december 2017, worden van rechtswege behandeld op grond van de procedureregels die geldig waren op
22 februari 2017’, en dit indien de gemeente nog niet is ingestapt in de omgevingsvergunning.
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder op artikel 1.4.6 §2 dat stelt dat elk
lokaal bestuur dient te beschikken over minstens één stedenbouwkundig ambtenaar en artikel 1.4.6 §3
dat stelt dat de gemeenteraad bij verhindering van één van de stedenbouwkundige ambtenaren of bij
vacature, een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aanstelt. In dringende gevallen stelt het
college van burgemeester en schepenen een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan en
bekrachtigt de gemeenteraad de aanstelling in zijn volgende vergadering;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2017 betreffende het Omgevingsvergunningendecreet;
Gelet op het collegebesluit van 28 juli 2017 betreffende aanduiding waarnemend stedenbouwkundig
ambtenaar;
BESLUIT:
Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing van 28 juli 2017.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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11. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Hotels 3de fase - Voorlopige
vaststelling.
Voorzitter: In het RUP staan de namen Golfhotel en Duc de Bourgogne. Deze zijn niet meer correct. De
juiste benaming is nu Le Beau.
Raadslid Coudyser: Er staan soms een aantal tegenstijdigheden in. Men verwijst naar het strategisch
beleidsplan van toerisme van 2005-2015 en naar dat van Westtoer maar we zijn 2017. Er zal nu toch wel
al een nieuw beleidsplan zijn? In dat beleidsplan van 10 jaar geleden werd er inderdaad gezocht naar
oplossingen om de kleinschalige hotels die over de gehele kust aan het verdwijnen waren te helpen. Maar
in die 10 a 15 jaar zijn er nu natuurlijk ook nieuwe inzichten gekomen. Men moet nu toch ook een
bepaald volume aan kamers hebben om zowel tijdens de zomermaanden als de wintermaanden rendabel
te zijn. Hier geven we mogelijkheden voor een nieuw hotel maar wel een kleinschalig. Ik stel me vragen
bij de rentabiliteit daarvan en of die investeerder en uitbater dit zal kunnen blijven volhouden. Ik kijken
dan ook in dezelfde omgeving naar de hotels en er staan daar toch al een paar hotels een aantal jaren
leeg? In die afgelopen 10 jaar kunnen we eigenlijk ook vaststellen dat de hotellogies gedaald zijn in
Knokke-Heist maar er steeds meer verschillende vormen van logies zijn bijgekomen: B&B,
vakantiewoningen, camping, Glamping, … dus zo kunnen we vaststellen dat het logiesaanbod eigenlijk
stabiel blijft. Er zijn ook steeds meer 2de verblijvers de laatste jaren. Ik stel ook vast op pagina 9 dat
kleinschalige hotels de kans gingen krijgen om uit te breiden. Ik denk dat we hier ook moeten vaststellen
dat dat niet echt gelukt is. 1 hotel heeft een rokersruimte geïnstalleerd en een ander hotel heeft in het
dak een aantal kamers bijgemaakt maar of dit nu een boost zal geven aan de hotels betwijfel ik. Ik denk
dat we toch eens goed moeten nadenken over de oorzaken en dat we dat als gemeente beter moeten
aanpakken. Ik lees hier ook wel, en dat verwondert mij nu toch dat er voor 1967 sprake was van een
woning, een villa met wat horeca functies maar in 1967 zijn ze dan overgestapt naar een hotelfunctie
maar in al die jaren, 50 jaar ondertussen is dat nooit naar bestemming toe aangepast. Dat is dus al 50
jaar zone vreemd. Gelukkig dat we het nu zien en aanpassen maar ik snap niet dat het beleid dat nooit
gewijzigd heeft. De toekomstplannen zijn om er ook een restaurant of bar in te vestigen maar hier vrees
is echt voor parkeerproblemen. Als ik nu in de Zoutelaan rij in de weekends en vakantieperiodes staat nu
alles al vol geparkeerd langs beide kanten. Als we daar nu nog een extra restaurant bij krijgen denk ik
toch echt dat we in de problemen gaan komen qua parking. Misschien moeten we dit toch nog een beter
bekijken.
Tussen de voorlopige vaststelling nu en de definitieve vaststelling in de toekomst, blijft de N-VA ook
aandringen om een totaalplan op te maken voor de logies in Knokke-Heist. Waar zitten alle logies, waar
zitten de knelpunten, hebben we nog behoefte aan meer hotels, logies?
Ik denk dat we daar beter eens werk van maken in plaats van dit hier zomaar weer goed te keuren.

11. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Hotels 3de fase - Voorlopige
vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 43;
Gelet op de Vlaamse Codex in het bijzonder art. 2.2.14;
Overwegende dat op 21 december 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;
Gelet op het ontwerp RUP “Hotels Fase 3” opgemaakt door het gemeentebestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Het ontwerp RUP “Hotels Fase 3”, opgemaakt door het gemeentebestuur, voorlopig vast te stellen.
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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.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

12. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Ravelingen 3.0 - Voorlopige
vaststelling.
Voorzitter: We zullen een andere naam zoeken voor het community house . Gemeenschapshuis is ook
niet goed want dit doet me te veel denken aan een oude seniorie.
Raadslid Bodyn: Er wordt verteld dat de oude Ravelingen die er nu staat zou worden afgebroken na de
krokusvakantie?
Schepen Demeyere: Dat zal in overleg gebeuren met diegenen die het dossier in handen hebben. We
zullen er natuurlijk voor kijken om alternatieve locaties aan te bieden zodat de verschillende organisaties
verder kunnen.
Raadslid Bodyn: Er is geen mogelijkheid om de oude Ravelingen te laten staan tot het nieuwe gebouw
klaar is?
Schepen Demeyere: We gaan dat met de aannemer overleggen en hij zal dat zo lang mogelijk laten
staan, zolang het bouwtechnisch mogelijk is.
Raadslid Bodyn: Zijn er al alternatieven?
Schepen Demeyere: Er zijn verschillende alternatieven en deze zullen zo snel mogelijk besproken
worden in een volgende gemeenteraad.
Raadslid Coudyser: Het is inderdaad zo dat we nood hebben aan een nieuwe feestzaal en die kunnen
we niet bouwen zolang we het RUP niet hebben. Maar haast en spoed is zelden goed zeggen ze wel eens.
We zien dat door de hoge tijdsdruk voor de feestzaal het toch duidelijk is dat andere delen van het RUP
nog niet concreet zijn. We kunnen ons wel vinden als we met de restruimte een nieuwe stadspark kunnen
maken dat zou zeker een opwaardering zijn voor Knokke-Heist. Een beetje groen in een stedelijke
omgeving is absoluut noodzakelijk. Ik vraag mij wel af of we voor dit RUP ook niet beter een postzegel
RUP hadden gemaakt? Als we dan meer concrete plannen van de omgeving hebben kunnen we die dan
verwerken in een tweede RUP. Nu wordt het station en het boerenhof er uitgehaald, het wordt naar de
toekomst toe zeer verwarrend en onduidelijk. Ik wil me ook aansluiten bij de aandachtspunten die door
de verschillende adviserende partijen werd gegeven. Infrabel die vraagt naar voldoende buffergebied, dat
er aandacht besteed wordt aan de hoogte van de daken, nood aan voldoende parking, nood aan degelijke
fietsstallingen, … maar de belangrijkste is de plannen die er zijn voor de N300 en de Van
Nieuwenhuysenlaan dat die kunnen aangetakt worden aan onze plannen.
Voorzitter: We zijn bijna klaar met het RUP Heist die dan daarop zal aangesloten worden. Dit zal
besproken worden in een van de volgende gemeenteraden en dan zult u zien dat alles mooi aansluit en
een mooi geheel vormt.
Raadslid Coudyser: Ik ben zeer benieuwd.

12. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Ravelingen 3.0 - Voorlopige
vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 43;
Gelet op de Vlaamse Codex in het bijzonder art. 2.2.14;
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Overwegende dat op 8 maart 2017 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;
Gelet op het ontwerp RUP “Ravelingen 3.0” opgemaakt door het gemeentebestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Het ontwerp RUP “Ravelingen 3.0”, opgemaakt door het gemeentebestuur 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.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

13. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Wijk Stadhuis - 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2012 tot opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Wijk Stadhuis” ter vervanging van het bestaande BPA Wijk Stadhuis;
Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 30 juni 2016;
Gelet op de MERscreeningsnota, opgemaakt door de WVI;
Gelet op het besluit van de dienst MER van 8 november 2016 waarin gesteld wordt dat voor het ontwerp
RUP “Wijk Stadhuis” geen planMER dient opgemaakt te worden;
Gelet op het raadsbesluit van 26 januari 2017 waarbij werd beslist om:
o

Het ontwerp RUP “Wijk Stadhuis” opgemaakt door de WVI 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 PV van openen van het openbaar onderzoek van 7 maart 2017;
Gelet op de verklaring van openbaarmaking van het openbaar onderzoek van 7 maart 2017;
Gelet op het PV van sluiten van het openbaar onderzoek van 5 mei 2017;
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Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek, gehouden van 7 maart 2017 tot en met 5 mei 2017,
er 4 bezwaarschriften/opmerkingen werden ingediend;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie van 23 maart 2017;
Gelet op het advies van het departement Omgeving van 28 april 2017;
Gelet op het verslag van de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
GECORO van 13 juni 2017;
Gelet op de brief van 8 augustus 2017 van de GECORO, houdende:
o

Toezending van het verslag van de vergadering van de GECORO van 13 juni 2017

o

Voorstel om het ontwerp RUP aan te passen overeenkomstig de tijdens het openbaar onderzoek
ingediende gegronde bezwaren, opmerkingen en adviezen

Gelet op het ontwerp RUP “Wijk Stadhuis”, opgemaakt door de WVI;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Het ontwerp RUP “Wijk Stadhuis”, opgemaakt door de WVI aan te passen en definitief vast te stellen.
Art. 2.
Het onder artikel 1 vermeld ontwerp RUP te betekenen aan de Deputatie van West-Vlaanderen en de
bevoegde gewestelijke planologisch ambtenaar van departement Omgeving inzake het uitoefenen van
hun schorsingsrecht.
Art. 3.
Indien geen schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de Deputatie of de bevoegde gewestelijke
Planologisch Ambtenaar binnen de 30 dagen, 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 - Oprichting Gemeentelijke landbouwraad Goedkeuring.
Raadslid Coudyser: Elk overleg met een middenveldorganisatie is voor ons belangrijk. Het is ook een
van de prioritaire doelstellingen van deze beleidsperiode. We zijn nu in het laatste jaar van deze
legislatuur en eindelijk is er een eerst nota om een landbouwraad op te richten. Hoe meer
overlegorganen er zijn hoe beter het is voor ons maar ik moet toegeven dat we van deze nota niet echt
overtuigd zijn. We zoeken naar efficiëntie en meerwaarde en dat vinden we hier niet echt in terug. Ik had
verwacht dat er iets meer in ging staan. Bijvoorbeeld een lijst met alle landbouwers in Knokke-Heist met
een verduidelijking van het type bedrijf, de grote, welke activiteiten ze doen, zijn ze eigenaar of pachten
ze de grond, een oplijsting wat nu juist de problemen zijn van de landbouwers. Men is ook te rade
gegaan bij Beernem maar dat is niet te vergelijken met Knokke-Heist natuurlijk. Beernem is een
landbouwgemeente die landbouw als economische motor heeft, Knokke-Heist heeft toerisme als motor.
Wat absoluut niet wil zeggen dat de landbouwers niet belangrijk zijn in Knokke-Heist. Maar ik denk dat
de periode waarin de landbouwraad echt nodig was, bij het begin van de aanleg van de A11 nu voorbij is.
Ik heb ook enkele vragen rond de samenstelling. Men spreekt van eenmalige sprekers maar ik
veronderstel dat je toch zal werken met een vaste groep? Er staat ook een vertegenwoordiger van de
Vlaamse overheid? Ik weet niet of de verschillende overheden in elkaars adviesraden mogen zitten. Ik
heb ook niet alle antwoorden maar dat verbaasde mij toch. Ze zouden ook de korte keten bespreken.
Maar het lijkt mij beter om dit te doen in de raad voor lokale economie. Zaken over milieu en natuur
kunnen we bespreken in de milieuraad. Waarom moet alles nu ineens zo snel toegepast worden? In het
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verslag van het managementteam lees ik dat een globale oefening wordt gemaakt rond de adviesraden
en de vzw’s waarom wachten we hier niet op om een landbouwraad te installeren?
Raadslid Deman: Voor ons was de oprichting van de landbouwraad geen verrassing want het stond in
het meerjarenplan. Wat korte keten en landbouw betreft zijn de landbouwers zelf vragende partij dus ik
zie daar geen nadeel in.

14. Milieu - Natuur - Oprichting Gemeentelijke landbouwraad Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 42, artikel
43 §2. 14°;
Overwegende dat de installatie van de landbouwraad is voorzien in het Meerjarenplan 2014-2019 onder
actie B.15.1.2. “Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad”;
Overwegende dat uit infomomenten (infoavond op 4 mei 2016 en een demonamiddag op 22 juni 2017)
voor de lokale landbouwers is gebleken dat er vanuit de landbouwmiddens grote interesse is voor de
installatie van een landbouwraad in Knokke-Heist;
Overwegende dat het installeren van een landbouwraad een meerwaarde betekent voor de verschillende
problematieken waarmee de landbouwers in Knokke-Heist te kampen hebben;
Overwegende dat de landbouwraad een klankbord vormt voor de lokale landbouwers, wat kan leiden toen
een positieve samenwerking met de gemeente Knokke-Heist;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1. Benaming
De opgerichte raad wordt de “gemeentelijke landbouwraad Knokke-Heist” genoemd.
Art.2. Zetel
De zetel is gevestigd in het gemeentehuis in het Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist bij de
gemeentelijke dienst Milieu & Natuur.
Art.3. Doel
De landbouwraad is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad. De raad bezit de
bevoegdheid, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief adviezen uit te
brengen betreffende problemen, die verband houden met de land- en tuinbouwbelangen in Knokke-Heist.
Art.4.
De landbouwraad wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art.5. Leden
De leden die aangeduid zijn of afgevaardigd zijn door de organisaties, zetelen niet ter persoonlijke titel,
maar in het algemeen belang van de landbouw.
Art. 6. Samenstelling
De landbouwraad bestaat bij voorkeur uit:
1.
Eén vertegenwoordiger uit elke organisatie, die voldoet aan de voorwaarden vermeld onder
artikel 7;
2.
De schepen van landbouw, lid van ambtswege, niet stemgerechtigd;
3.
De schepen van milieu & natuur, lid van ambtswege, niet stemgerechtigd;
4.
Eén afgevaardigde uit het landbouwonderwijs;
5.
Eén afgevaardigde van de gemeentelijke schattingscommissie;
6.
Eén vertegenwoordiger van het departement landbouw en visserij van de Vlaamse overheid;
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7.
8.

Eén imker;
2 landbouwers die onafhankelijk zijn van een organisatie, bijvoorbeeld een producent van
hoeveproducten, een uitbater van hoevetoerisme, een fruit –of bloementeler, een CSA-uitbater
(CSA = Community Supported Agriculture) of een vertegenwoordiger van een andere nieuwe
vorm van landbouwbedrijfsvoering;
9.
Een vertegenwoordiger met inzet en positieve interesse voor land- en tuinbouw, aangeduid door
elke fractie die deel uitmaakt van de gemeenteraad. Deze vertegenwoordigers zijn niet
stemgerechtigd;
10.
Mogelijk gecoöpteerde leden, aangeduid omwille van hun speciale bevoegdheid.
Art.7. Voorwaarden tot deelneming
De organisaties moeten volgens hun doelstellingen georiënteerd zijn op het behartigen van de
landbouwbelangen of een specifieke werking voor de landelijke bevolking ontplooien. De aangeduide
afgevaardigden moeten in Knokke-Heist gedomicilieerd zijn.
Art. 8. Deskundigen
De raad kan voor bepaalde aangelegenheden en voor bepaalde duur beroep doen op deskundigen, al dan
niet uit de gemeente Knokke-Heist. Zij zijn niet stemgerechtigd gezien het consultatief karakter en zijn
enkel aanwezig op de vergaderingen waarin advies van hen gewenst is.
Art. 9. Mandaat
Het mandaat van de leden geldt voor de duur van de legislatuur van de gemeenteraad en wordt na de
installatie van de nieuwe gemeenteraad telkens hernieuwd. De verenigingen moeten worden
aangeschreven, om hun afgevaardigden te melden. Binnen de maand na ontvangst van deze uitnodiging
dienen zij hun vertegenwoordiger mee te delen.
Art.10. Werkverdeling
De raad kiest een voorzitter en één ondervoorzitter. De raad wordt bijgestaan voor de administratie en
verslaggeving door een medewerker van de dienst milieu & natuur. Deze persoon bekleedt de functie van
secretaris, maar heeft geen stemrecht.
Bij de eerste stemronde is elke kandidaat-voorzitter aanwezig. Wanneer een kandidaat in de eerste
stemronde de gewone meerderheid van al de geldig uitgebrachte stemmen behaalt, is hij/ zij de
voorzitter. Indien niemand in de eerste stemronde een meerderheid behaalt, zal gekozen worden tussen
de kandidaten die de meeste stemmen haalden in de eerste ronde tot een kandidaat de meerderheid
haalt, die dan voorzitter wordt. Voor de taak van ondervoorzitter wordt dezelfde procedure gevolgd.
Art.11. Voorzitter en ondervoorzitter
Elk van deze functies is onverenigbaar met het vervullen van een gemeentelijk politiek mandaat.
Art. 12. Dagelijks bestuur
Ter afhandeling van de besluiten van de vorige zitting en ter voorbereiding van het dossier van de
volgende zitting van de raad zal een “dagelijks bestuur” fungeren. Het bestaat uit de voorzitter, de
ondervoorzitter, de secretaris, de schepen van landbouw en drie leden uit de raad, aangeduid bij gewone
meerderheid.
Art.13. Bekrachtiging van de benoemingen
De installatie van de landbouwraad, zijn samenstelling, de eventuele wijzigingen en uitbreiding, de
benoemingen voor de functies, vermeld in de artikels 11 en 12 worden ter kennisname aan het college
van burgemeester en schepenen meegedeeld en bekrachtigd door de gemeenteraad.
Art. 14. Vergaderingen
Behalve in spoedeisende gevallen, wordt de raad digitaal uitgenodigd ten minste 8 dagen voor de dag
van de vergadering. De uitnodiging vermeldt de plaats, de datum, het uur, alsook de agenda. Elk voorstel
buiten de agenda, moet uiterlijk twee dagen voor de vergadering, schriftelijk aan de voorzitter worden
meegedeeld.
Art. 15. Aantal vergaderingen
De landbouwraad komt minstens twee maal per jaar samen. Dat aantal geldt eveneens voor het dagelijks
bestuur die de vergadering voorbereidt. Bijkomende vergaderingen worden door de voorzitter
samengeroepen op verzoek van het dagelijks bestuur, of op verzoek van minstens 1/3 leden van de raad.
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Art. 16. Stemrecht
Ieder aanwezig stemgerechtigd lid beschikt over één stem. De stemming gebeurt bij naamafroeping,
tenzij het over personen gaat. In dat geval gebeurt de stemming schriftelijk en geheim. Indien het gaat
over benoeming of voordracht van kandidaten, over voorstellen of projecten moet er steeds een
meerderheid zijn. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter bepalend.
Art. 17. Verslag
Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt. Als eerste agendapunt van iedere
vergadering wordt het verslag van voorgaande vergadering goedgekeurd. Uittreksels en
achtergrondinformatie worden aan derden bekendgemaakt mits goedkeuring van de raad.
Het verslag wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
Art.18. Plaatsvervanging
Plaatsvervanging is enkel voorzien in geval van ontslag, overlijden of intrekking van het mandaat door de
betreffende organisatie.
Art. 19. Wijziging der statuten
Hierover kan slechts geldig beraadslaagd worden wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:
 Als het voorwerp daarvan uitdrukkelijk vermeld wordt in de uitnodiging voor de vergadering als
één van de agendapunten,
 Als 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig is,
 Als 2/3 van de uitgebrachte stemmen de wijziging aanvaarden.
Is 2/3 van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan zal een tweede vergadering
samengeroepen worden. Deze kan geldig beraadslagen en stemmen, wat het aantal van de aanwezigen
ook is, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het hier een tweede oproeping betreft voor de
wijziging van de statuten.
Art. 20.
Afgevaardigden van de organisaties dienen zich bij noodgedwongen afwezigheid op een vergadering van
de raad, vooraf te verontschuldigen. Drie afwezigheden zonder verontschuldiging betekent uitsluiting. Dat
betekent niet schrapping van de vereniging maar van de nalatige afgevaardigde.
Aangenomen met 25 JA-stemmen bij 4 NEEN-stemmen:
25 JA-stemmen: Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, K. Demeyere, P. Geerinckx, J. Morbee,
D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. VervarckePattyn, A. Vandenbussche, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O. Bodyn, A. Rappé, C. Trio, K.
Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele, G. Deman, F.
Bienstman-De Vreeze
4 NEEN-stemmen: C. Coudyser, L. Dieltiens, A. Maertens, F. Pottier
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

15. Vrijetijd - Financiën - Samenwerkingsovereenkomst Cultureel
Jeugd Paspoort vzw 2017 - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2016 betreffende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst 2016 met de vzw Cultureel Jongeren Paspoort;
Overwegende dat CJP vzw een mailing richt naar alle jongeren tussen 12 en 26 jaar die informatie bevat
over de diensten van CJP, nl. de registratie bij Bill en de gratis European Youth Card. De mailing bevat
ook een brief met een unieke activatiecode, een link naar de App en een link naar de Bill-website;
Overwegende dat CJP gedurende de maanden september, oktober, november en december 2017 extra
aandacht besteedt aan de mogelijkheid tot registratie in diverse communicaties;
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Overwegende dat de geactiveerde jongeren de mogelijkheid krijgen tot onbeperkte deelname aan alle
wedstrijden op www.BILL.be;
Overwegende dat deze jongeren zich gratis kunnen inschrijven op de digitale nieuwsbrief;
Overwegende dat deze jongeren een European Youth Card ontvangen;
Overwegende dat BILL 2x per academiejaar langs komt in de middelbare scholen van Knokke-Heist;
Overwegende dat de Gemeente voor deze service max. 14.000 euro BTW inclusief betaalt aan vzw CJP
voor de lidmaatschappen zonder een maximale beperking;
Overwegende dat ongeveer 4.100 jongeren binnen het grondgebied van Knokke-Heist een CJP-pas
kunnen aanvragen bij CJP;
Overwegende dat op het budget van 2017, in de lijst met nominatief toegekende subsidies onder het
beleidsdomein van Vrije Tijd € 14.000 staat begroot voor de volledige CJP pakketten met portkosten
ervan;
BESLUIT :
Artikel 1.
Voor de jongeren van Knokke-Heist (van leeftijd 12 tot en met 25 jaar) wordt voor het schooljaar
2016-2017 een gratis CJP-pas en pakket ter beschikking gesteld van de jongeren die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
Ondergrens is 12 jaar
Bovengrens is 26 jaar
Art. 2.
De samenwerkingsovereenkomst wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Samenwerkingsovereenkomst 2017-2018
TUSSEN
Gemeente Knokke-Heist, geldig vertegenwoordigd door Jan Morbee, gemachtigde schepen en Miet Gobert,
gemeentesecretaris, hierna Knokke-Heist genoemd
EN
Cultureel Jeugd Paspoort vzw, geldig vertegenwoordigd door Ilse Delmeire, Sainctelettesquare 19, 1000
Brussel, hierna BILL genoemd
Wordt het volgende overeengekomen:
BILL verzorgt onderstaand aanbod voor de jongeren van Knokke-Heist:
INFORMEREN OVER KUNST- EN CULTUURAANBOD (voor en door jongeren)
1. Maandelijkse nieuwsbrief BILL-Update
We prikkelen jongeren met culturele items verzameld door de BILL-jongerenredactie: boeiende
verhalen van jonge creatieve talenten en cultuurnieuws. Daarnaast komen de communicatie rond
onze sensibiliseringcampagnes en de European Youth Card-voordelen hier aan bod.
2. Bill.be en social media
De BILL-redactie gaat continu op zoek naar inspirerende verhalen en selecteert het strafste
cultuuraanbod in Brussel en Vlaanderen.
STIMULEREN VAN TALENT LOKALE JONGEREN
 Coachen van maximum 3 lokale jongeren als BILL-reporter
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Een aantal lokale jongeren worden door de BILL-redactie begeleid in een persoonlijk groeitraject als
lokale cultuurreporter. Hun items worden als volwaardige BILL-items door BILL gecommuniceerd en
geven bovendien aan de stedenpartner een interessante insteek over het lokale cultuuraanbod.
Workshops rond cultuurreportages
BILL organiseert jaarlijks minstens 1 workshop rond fotografie, videoreportages of online
journalistiek voor lokale jongeren, liefst gekoppeld aan een lokale cultuurpartner. De communicatie
rond de workshops gebeurt door beide partners.

SENSIBILISEREN VAN CULTUUR
 Sensibiliseringscampagnes
2x per jaar vraagt CJP expliciet aandacht voor kunst & cultuur in alle secundaire scholen van
Knokke en speelt bij de campagnes in op de leefwereld van jongeren. De campagnes kunnen
verschillende vormen aannemen, zoals een scholenactie, affichagecampagne of pop-up concept.
CJP zorgt telkens voor creatie, logistiek, materiaal en personeel en spreekt mediapartners aan.
BIEDEN VAN TALRIJKE VOORDELEN IN BINNEN- EN BUITENLAND
 BILL & EYCA-app
CJP maakt deel uit van het internationaal netwerk European Youth Card Association, een nonprofitorganisatie die 40 organisaties, verspreid over 38 landen, vertegenwoordigt.
Op vertoon van de BILL & EYCA-app genieten jongeren van talrijke culturele kortingen in eigen land
en niet minder dan 60.000 voordelen (cultuur, mobiliteit, lifestyle, reizen, …) in het buitenland.
Aan alle 12- tot 16-jarigen wordt een fysieke kaart en de app aangeboden.
Alle 16- tot en met 26-jarigen ontvangen enkel de activatiecode voor de app. Wanneer gewenst
kunnen jongeren rechtstreeks een kaart bij BILL aanvragen.
BILL biedt volgende kansen aan de Gemeente Knokke-Heist:
3. ONDERZOEKEN VAN CULTUURBELEVING VAN JONGEREN
CJP bevraagt jongeren uit haar database. De stedenpartner krijgt een periodiek vergelijkend rapport
met een benchmark waarbij de vergelijking gemaakt wordt met resultaten uit andere steden of
regio’s, afhankelijk van de beschikbare data. Bovendien wordt er over de verschillende periodes
heen een evolutie in kaart gebracht.
4. DEEL UITMAKEN VAN LEREND NETWERK CJP
Vanaf 2018 gaat CJP een sector overschrijdend platform oprichten om kennis en expertise
over jongeren en cultuur en communiceren met jongeren uit te wisselen. Via een lerend netwerk kan
er snel ingespeeld worden op bepaalde vragen en noden van partners binnen het netwerk én
efficiënt naar oplossingen gezocht worden. Het lerend netwerk zal bestaan uit organisaties uit
onderwijsinstellingen, cultuurhuizen, jeugdverenigingen, jeugddiensten, …
Praktische afspraken
In de maand september bezorgt Knokke-Heist aan CJP de gegevens (naam, adres, geslacht,
geboortedatum) van de inwoners van 12 tot 26 jaar en CJP linkt hieraan activatiecodes. CJP zorgt voor de
opmaak en verzending van brieven met unieke activatiecodes en info over de BILL & EYCA-app en het
redactionele aanbod. Na activatie op BILL.be krijgen de geregistreerde inwoners een bevestigingsmail met
downloadinstructies en inloggegevens voor de app.
De 12- tot 16-jarigen krijgen bovendien automatisch een fysieke kaart toegestuurd.
Ook 16- tot en met 26-jarigen zullen de optie hebben om een kaart te ontvangen wanneer zij geen toegang
hebben tot de app. De jongeren worden hierover duidelijk geïnformeerd in de gepersonaliseerde brief.
Financiële condities
De volgende financiële ondersteuning wordt bijgedragen door de stedenpartner: €14.000 (inclusief BTW).
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AANBOD

PRIJS

- 2 sensibiliseringscampagnes per schooljaar (alle secundaire
scholen van Knokke)
- 1 maandelijkse BILL-update (12 in totaal)
- Periodiek vergelijkend rapport met benchmark
- Toegang tot lerend netwerk
- Toegang tot het European Youth Card voordelennetwerk en BILL
voordelen in Vlaanderen en Brussel via app en/of kaart
- Coachen van maximum 3 lokale jongeren als BILL-reporter
- Workshop rond cultuurreportages

€8.490,57 (excl. 6 % BTW)
= €9.000,00 (incl. BTW)

- kosten postmailing

€4.132,24 (excl. 21% BTW)
= €5.000,00 (incl. BTW)

De facturatie gebeurt eenmalig en ten laatste in december 2017.
Duur van een overeenkomst
Contracten worden opgemaakt voor minstens één jaar. Deze periode (levenscyclus) wordt jaarlijks
automatisch met een jaar verlengd tenzij de overeenkomst wordt opgezegd door één van beide partijen. In
het laatste geval neemt het contract een einde wanneer het laatste jaar van de laatst gestarte levenscyclus
is verstreken.
Eventuele geschillen
Elk eventueel geschil met betrekking op onderhavige overeenkomst zal uitsluitend onder de bevoegdheid
van de Rechtbanken van Brussel ressorteren.
Opgemaakt te Brussel op / /2017 in tweevoud, waarvan iedere partij erkent een exemplaar te hebben
ontvangen.
Voor gemeente Knokke-Heist,

Voor CJP,

Jan Morbee
Gemachtigde schepen

Ilse Delmeire
Directeur

Miet Gobert
Gemeentessecretaris
BIJLAGE : Eenmalige overdracht adressen
OVEREENKOMST
TUSSEN
Knokke, geldig vertegenwoordigd door Jan Morbee, gemachtigde schepen,
EN
Cultureel Jeugd Paspoort vzw, geldig vertegenwoordigd door Ilse Delmeire, Directeur, Sainctelettesquare
19, 1000 Brussel.
ARTIKEL 1
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Binnen het samenwerkingsverband tussen BILL en Knokke waarbij beide organisaties de krachten bundelen
teneinde de jongeren van de stad aan te zetten tot cultuurparticipatie, wordt een mailingsactie per post naar
de jongeren gepland. CJP/BILL zorgt voor de gepersonaliseerde verzending van de brieven.
ARTIKEL 2
De adressen mogen door BILL niet aangewend worden voor doelstellingen anders dan vermeld in artikel 1.
Enkel in onderling overleg en met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Knokke kan hiervan
afgeweken worden. BILL slaat de aangeleverde adressen niet op voor eigen gebruik.
Het adressenbestand zal enkel geleverd worden voor gebruik binnen deze actie. Het zal enkel worden
gebruikt overeenkomstig de bepalingen in deze overeenkomst, d.i. met het doel de jongeren van Knokke te
informeren over hun recht op de BILL & EYCA-app of -kaart en richtlijnen hiertoe aan te leveren. Concreet
gaat het om een éénmalige mailing.
ARTIKEL 3
Elk eventueel geschil met betrekking op onderhavige overeenkomst zal uitsluitend onder de bevoegdheid
van de Rechtbanken van Brussel ressorteren.
Opgemaakt te Brussel op
ontvangen.

/ /2017 in tweevoud, waarvan iedere partij erkent een exemplaar te hebben

Voor gemeente Knokke-Heist,

Voor CJP,

Jan Morbee
Gemachtigde schepen

Ilse Delmeire
Directeur

Miet Gobert
Gemeentessecretaris

16. Cultuur - Beeldende Kunsten - Cartoonwedstrijden Grote Prijs
Knokke-Heist - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 en artikel 43 §1;
Gelet op artikel 90 KB/WIB 92 prijzen tot en met 3.910 EUR zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting;
Gelet op artikel 53 §2 KB/WIB 92 en artikel 275 KB/WIB 92 prijzen die de gemeenten toekennen aan
kunstenaars niet-belastbare inkomsten zijn en er daardoor ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is;
Overwegende dat het Internationaal Cartoonfestival in 2018 aan zijn 57ste editie toe is;
Overwegende dat deze wedstrijd loopt gedurende het jaar 2017 en start vanaf de openingsdatum van het
56ste Cartoonfestival op 01/07/2017;
Overwegende dat het Internationaal Cartoonfestival georganiseerd wordt door de Gemeente KnokkeHeist, de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist en Ants BVBA en dat het reglement dient goedgekeurd te
worden;
Overwegende dat op de financiële nota van het budget 2018 een krediet voorzien wordt van 2 maal
5.000 EUR voor respectievelijk Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed en Grote Prijs Knokke-Heist Press
Cartoon Belgium(PCB);
Overwegende dat op de begroting 2018 van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist voor Grote Prijs
Knokke-Heist Zilveren Hoed, 2e prijs PCB , Prijs van het Publiek, Prijs Bronzen Hoed, 3de prijs PCB de
respectieve kredieten van 2.000 EUR (2 maal), 500 EUR en 2 maal 1.000 EUR voorzien worden onder de
post ‘ Beeldende Kunsten/Tentoonstellingen’;
Overwegende dat de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist de selectie en de jurering van de cartoons die in
aanmerking komen voor de tentoonstelling en de prijsuitreiking in het kader van de wedstrijd Grote Prijs
Knokke-Heist Gouden Hoed organiseert;
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Overwegende dat Ants BVBA, vertegenwoordigd door Frank Anthierens, Eugène Ysayelaan 45 – 1070
Brussel, de selectie en de jurering van de cartoons die in aanmerking komen voor de tentoonstelling en
de prijsuitreiking in het kader van de wedstrijd Grote prijs Knokke-Heist Press Cartoon Belgium (PCB)
organiseert en instaat voor de organisatie, goede werking en alle kosten die gepaard gaan met de
jurering van PCB/PCE. Ants BVBA is en blijft eigenaar van de concepten Press Cartoon Belgium. Het
Cultuurcentrum Knokke-Heist krijgt de première van de tentoonstellingen op basis van de PCB selecties;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Art.1.
Er wordt in samenwerking met de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist en Ants BVBA, vertegenwoordigd
door Frank Anthierens, Eugène Ysayelaan 45 – 1070 Brussel, een wedstrijd voor het Internationaal
Cartoonfestival Knokke-Heist 2018 georganiseerd.
Art. 2.
Het reglement voor de Internationale Cartoonwedstrijd Knokke-Heist 2018 wordt als volgt goedgekeurd:
1. DEELNEMING
Alle personen met de leeftijd van minstens 18 jaar kunnen aan deze internationale wedstrijd deelnemen.
Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het
reglement en de beslissingen van de jury. De Belgische wetgeving inzake bedrijfsvoorheffing
op prijzen, gewonnen door buitenlandse deelnemers, is van kracht.
De deelname is gratis. Deadline 31.12.2017.
2. DEFINITIE
Een cartoon is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld een karikatuur van een bekend
persoon, een persiflage van een actuele situatie of simpelweg een afbeelding van een komische situatie
zijn. Deze cartoon kan bestaan uit één beeld of de vorm aannemen van een korte strip. Er worden géén
bewegende beelden toegelaten.
3. THEMA
De deelnemers bepalen zelf het onderwerp van de inzendingen.
4. Deelname
a. Voorwaarden voor deelname
Maximum 5 inzendingen per persoon, zwart-wit of kleur. De cartoons mogen niet van tekst voorzien zijn.
Tekeningen mogen ook digitaal gemaakt worden. Zij moeten vlak en niet geplooid verpakt zijn.
Werken onder glas, ingekaderd of andere materialen worden niet in aanmerking genomen.
De cartoons mogen nog niet in België tentoongesteld zijn of in het buitenland bekroond zijn.
b. Inzendingen
U kan zowel per post of digitaal inzenden.
U dient het inschrijvingsformulier in te vullen via de website www.cartoonfestival.be.
Digitale inzendingen
Kan u doorsturen na het invullen van het formulier op de website en het toevoegen van uw cartoons. De
benaming van uw cartoons bevatten: naam, voornaam, titel. De cartoons mogen de maximale afmeting
van een A4 formaat (21 x 30 cm) hebben, op een resolutie van 300 dpi, in JPEG en TIFF formaat. Er
moet een witrand zijn van 2 cm.
Inzendingen per post
Zijn enkel mogelijk na het invullen van het formulier op de website en het formulier bij de zending te
steken. Beeldafmetingen (min. 21 x 30 cm) of (max. 30 x 42 cm). Er moet een witrand zijn van 2 cm.
Op de achterzijde van elke cartoon moet vermeld worden: naam, voornaam en adres
Uw deelname is ENKEL GELDIG indien wij uw formulier volledig ingevuld ontvangen.
De inzendingen gebeuren op kosten van de deelnemers. De geselecteerde cartoons worden voor de
tentoonstelling ingekaderd met een passe-partout.
5. ORIGINALITEIT VAN DE WERKEN
De inzender blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn werken. Discussies en eventuele
vorderingen met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de inzender.
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6. PATRIMONIALE RECHTEN
Door het feit van hun deelneming geven de deelnemers het recht aan de inrichtende vereniging om de
inzendingen te gebruiken als promotie voor het “Internationaal Cartoonfestival” en de badstad KnokkeHeist (bv. cartoonboek, catalogus, publiciteit in de pers en andere media, afzonderlijk drukwerk zoals
affiches, folders, enz... relatiegeschenk gemeentebestuur en/of organisatie cartoonfestival, kalender...).
7. JURY
Een professionele jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie voor de tentoonstelling en duidt
de prijswinnaars aan.
8. EIGENDOM INRICHTENDE VERENIGING
Alle geprinte werken worden eigendom van de inrichtende vereniging in relatie tot het Cartoonfestival.
De werken kunnen op aanvraag, op eigen kosten terug gezonden worden.
9. CARTOONBOEK
In samenwerking met het “Davidsfonds” Leuven wordt een cartoonboek uitgegeven rekening houdende
met de budgettaire en technische mogelijkheden. Geselecteerde deelnemers hebben recht op één
exemplaar.
10. Prijzen
Gouden Hoed : 5.000 €
Zilveren Hoed : 2.000 €
Bronzen Hoed : 1.000 €
Prijs van het Publiek : 500 €
Press Cartoon Belgium : 5.000 €
Press Cartoon Belgium 2de prijs: 2.000 €
Press Cartoon Belgium 3de prijs: 1.000 €
Art.3
Er wordt kennis genomen van het feit dat de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist de volgende prijzen
toekent en uitbetaalt:
Zilveren Hoed : 2.000 €
Bronzen Hoed : 1.000 €
Prijs van het Publiek : 500 €
2de Press Cartoon Belgium : 2.000 €
3de Press Cartoon Belgium : 1.000 €
Art. 4.
Het College van Burgemeester en Schepenen voert dit besluit uit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

INTERNATIONALE CARTOONWEDSTRIJD
1. DEELNEMING
Alle personen met de leeftijd van minstens 18 jaar kunnen aan deze internationale wedstrijd deelnemen. Wie
deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het reglement
en de beslissingen van de jury. De Belgische wetgeving inzake bedrijfsvoorheffing
op prijzen, gewonnen door buitenlandse deelnemers, is van kracht.
De deelname is gratis. Deadline 31.12.2017.
2. DEFINITIE
Een cartoon is een humoristische tekening. Dit kan een persiflage van een actuele situatie of simpelweg
een afbeelding van een komische situatie zijn. Deze cartoon kan bestaan uit één beeld of de vorm
aannemen van een korte strip. Er worden géén bewegende beelden toegelaten.
3. THEMA
De deelnemers bepalen zelf het onderwerp van de inzendingen.
4. INZENDINGEN
a. Reglement

25
(Gemeenteraad van 30 augustus 2017 )

Maximum 5 inzendingen per persoon, zwart-wit of kleur. De cartoons mogen niet van tekst voorzien zijn.
Tekeningen mogen ook digitaal gemaakt worden. Zij moeten vlak en niet geplooid verpakt zijn.
Werken onder glas, ingekaderd of andere materialen worden niet in aanmerking genomen.
De cartoons mogen nog niet in België tentoongesteld zijn of in het buitenland bekroond zijn.
b. Inzendingen
Digitale inzendingen
Kan u doorsturen na het invullen van het formulier op de website www.cartoonfestival.be en het toevoegen van
uw cartoons. De benaming van uw cartoons bevatten: naam, voornaam, titel. De cartoons mogen de
maximale afmeting van een A4 formaat (21 x 30 cm) hebben, op een resolutie van 300 dpi, in JPEG en TIFF
formaat.
Inzendingen per post
Zijn enkel mogelijk na het invullen van het formulier op de website en het formulier bij de zending te steken.
Beeldafmetingen (min. 21 x 30 cm) of (max. 30 x 42 cm). Op de achterzijde van elke cartoon moet vermeld
worden: naam, voornaam en adres.
Uw deelname is ENKEL GELDIG indien wij uw formulier volledig ingevuld ontvangen.
De inzendingen gebeuren op kosten van de deelnemers. De geselecteerde cartoons worden voor de
tentoonstelling ingekaderd met een passe-partout.
5. ORIGINALITEIT VAN DE WERKEN
De inzender blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn werken. Discussies en eventuele vorderingen
met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de inzender.
6. PATRIMONIALE RECHTEN
Door het feit van hun deelneming geven de deelnemers het recht aan de inrichtende vereniging om de
inzendingen te gebruiken als promotie voor het “Internationaal Cartoonfestival” en de badstad Knokke-Heist
(bv. cartoonboek, catalogus, beeldarchief, publiciteit in de pers en andere media, afzonderlijk drukwerk zoals
affiches, folders, enz... relatiegeschenk gemeentebestuur en/of organisatie cartoonfestival, kalender...).
7. JURY
Een professionele jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie voor de tentoonstelling en duidt de
prijswinnaars aan.
8. EIGENDOM INRICHTENDE VERENIGING
Alle geprinte werken worden eigendom van de inrichtende vereniging in relatie tot het
Cartoonfestival.
De werken kunnen op aanvraag, op eigen kosten terug gezonden worden.
9. CARTOONBOEK
In samenwerking met het “Davidsfonds” Leuven wordt een cartoonboek uitgegeven rekening houdende met
de budgettaire en technische mogelijkheden. Geselecteerde deelnemers hebben recht op één exemplaar.
D E TENTOONSTELLING
EXPOSITION
EXHIBITION
AUSSTELLUNG

juli/augustus/september 2018

DEADLINE: 31.12.2017

2018
57ste internationaal
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cartoonfestival
Knokke-Heist België
Prijzen - Prix - Preise - Prizes
Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed - Chapeau d’Or 5.000 € *
Goldener Hut - Golden Hat
Grote Prijs Knokke-Heist Zilveren Hoed - Chapeau d’Argent 2.000 € *
Silberne Hut - Silver Hat
Grote Prijs Knokke-Heist Bronzen Hoed - Chapeau de bronze 1.000 € *
Bronze Hut - Bronze Hat
Prijs van het Publiek 500 €
Prix du Public - Preis des Publikums
Publics Prize
+ reis en verblijf in Knokke-Heist (max. 2 personen)
tijdens het opening weekend (1 nacht)
+ voyage et le séjour à Knokke-Heist pendant le weekend
d’ouverture (une nuit)
+ Reise und Hotel in Knokke-Heist während
Eröffnungswochenend (eine nacht)
+ flight and hotelaccommodation in Knokke-Heist during
openingsweekend (one night)
Productie :
Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw
Maxim Willemspad 1 , B-8300 Knokke-Heist
Tel: 00-32-50-630.430 Fax:00-32-50-630.429

16/ 1.

Interpellatie - Drinkwater fonteintjes

Raadslid Deman: De gemeente Knokke-Heist gaat de komende jaren fors in sportinfrastructuur
investeren waaronder ook de herinrichting van het Stadion Olivier. Toch is één van de meest gebruikte
sportbanen onze eigen zeedijk. Waar op jaarbasis zonder twijfel duizenden sporters gebruik van maken.
Ondanks een zee van sportmogelijkheden in onze badstad ontbreekt het op alle sportlocaties in KnokkeHeist aan drinkwater-fonteintjes. Elke sporter weet dat regelmatig water drinken belangrijk is voor een
goede conditie. Dit past ook in het promoten van “kraantjeswater” door het VVSG. Het voordeel daarvan
is dat deze ook gesubsidieerd worden en dat is toch ook aardig meegenomen.
Voorzitter: We gaan dit bekijken in het masterplan strand en dijk. We gaan dat onderzoeken maar ze
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen als vorstvrij zijn, vandalismevrij,… We kijken wat realistisch
is.

16/ 1.

Interpellatie - Drinkwater fonteintjes

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

16/ 2.

Interpellatie - Zwaar verkeer

Raadslid Deman: De opening van de A11 zal hopelijk al een hele verbetering zijn voor het zwaar
verkeer. Bent u van plan om terug een reglement in te voeren zodat het zwaar verkeer gemeden wordt
uit ons stadscentrum?
Voorzitter: Dat zijn we zeker van plan. Nu was vooral de instellingen van de gps een probleem. Mensen
vonden de weg niet en gingen dus gewoon rechtdoor. Deze instellingen zullen nu een update krijgen door
de nieuwe A11 en zo zal er hopelijk al veel minder zwaar verkeer Knokke binnenrijden. We zullen ook
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extra borden plaatsen. Het zal natuurlijk niet evident worden om al het zwaar verkeer te mijden. Grote
winkelketens als Delhaize, GB, Colruyt moeten bevoorraad worden. We gaan een grote inspanning doen
samen met de politie om zoveel mogelijk zwaar verkeer te vermijden in Knokke-Heist.
Raadslid Deman: Dus jullie gaan onderzoeken doen en eventueel het gewicht beperken.
Voorzitter: Ja dat gaan we doen. We zijn daar samen met de politie en de verkeerscommissie mee
bezig.

16/ 2.

Interpellatie - Zwaar verkeer

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

16/ 3.

Interpellatie – Bouwwerven

Raadslid Bodyn: De zomervakantie zit er terug op en in de gemeente starten op vele plaatsen de
bouwwerken opnieuw in de toeristische zones en uiteraard blijven ze actief bezig in de zones waar ze
deze zomer mochten verder werken. Het werkverkeer schiet terug in gang en ook de kinderen gaan terug
naar school wat dus zorgt voor een druk verkeer. Ik merk op dat er in Knokke Heist redelijk wat grote
werken aan de gang zijn zie bv verkaveling Leenstraat, werken Knokkestraat,… Bij die werken zijn ze ook
bezig op de hoeken van de aanpalende straten of toch heel dicht er tegen. Gevolg hiervan is vaak dat
mensen die dan uit de straat gereden komen, het verkeer die van rechts komt zeer slecht of zelfs
helemaal niet zien en dat zorgt uiteraard voor gevaarlijke situaties. Mijn vraag is of er mogelijkheid is om
in de voorschriften bij de ingebruikname van de openbare weg bij bouwwerken een regel te voorzien dat
ze een dodehoekspiegel plaatsen indien ze de werken uitvoeren op minder dan bv 10 m van de hoek. Op
die manier kan het verkeer wel zien wat er op komst is en kunnen zij veiliger oversteken. Misschien zijn
er nog andere alternatieven?
Voorzitter: Met een dodehoekspiegel moeten we altijd een beetje oppassen want dat creëert een vals
gevoel van veiligheid. Deze morgen hebben we in het politiecollege een veiligheidscharter ondertekend
samen met alle scholen. In de omgeving van de scholen zullen een aantal aanpassingen gebeuren. De
politie zal ook meer controles uitvoeren en zij moeten erop toekijken dat alle veiligheidsaspecten bij de
bouwwerven in orde zijn. Is dat niet het geval dan zullen zij de bouwwerken kunnen stilleggen en dat
gaan we ook doen. Als jullie gevaarlijke situaties zien alstublieft meld dit dan, de politie ziet natuurlijk
ook niet alles.

16/ 3.

Interpellatie - Bouwwerven

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

16/ 4.

Interpellatie - Sasstraat

Raadslid Pottier: In de Sasstraat hebben we er een bloeiende horecazaak bijgekregen en dat is
natuurlijk een meerwaarde voor Ramskapelle maar dat wil niet zeggen dat we geen aandacht moeten
hebben voor het bijkomende verkeer. We zouden willen vragen om metingen uit te voeren en aan de
hand van die metingen dan eventuele maatregelen te nemen. Verkeersdrempels, graag traag borden, …
Voorzitter: We zullen dat doen en na de metingen dan eventueel bepaalde maatregelen nemen.

16/ 4.

Interpellatie - Sasstraat

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

16/ 5.

Interpellatie - Schriftelijke vragen en antwoorden

Raadslid Coudyser: Ik denk dat het belangrijk is dat de burgers kunnen volgen wat de
gemeenteraadsleden achter de schermen doen om hun dossiers op te bouwen. Het zou misschien een tip
kunnen zijn om de gemeenteraad te livestreamen. Los daarvan stellen gemeenteraadsleden schriftelijke
vragen aan het college via knokke-heist@knokke-heist.be . Daarna wordt er een antwoord geformuleerd
door de administratie en het antwoord wordt gevalideerd door het college. Zo creëren we formele vragen
en antwoorden en daarom mijn vraag om deze schriftelijke vragen en antwoorden openbaar te maken. Ik
denk dat er mogelijkheden genoeg zijn om dit te doen en zo kan de burger zien welk gemeenteraadslid
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welke vraag heeft gesteld.
Voorzitter: We gaan dat doen.

16/ 5.

Interpellatie - Schriftelijke vragen en antwoorden

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d.
donderdag, 29 juni 2017 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 20.30 uur.

Secretaris,

De voorzitter,

