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

Afwezig :

Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, A. Wittesaele, J. Morbee, D. Despiegelaere, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, A. Vervarcke-Pattyn, F. Naert, I.
Goeminne, O. Bodyn, 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
Graaf L. Lippens, Burgemeester afwezig voor agendapunt 28;
M. Rombout, Raadslid afwezig voor agendapunt 18;
A. Rappé, Raadslid afwezig voor agendapunt 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, A/ 1, A/ 2, A/ 3, A/ 4
I. Goeminne afwezig voor punt 1,
K. Demeyere, Schepen;
D. De Vlamynck, L. Lierman, P. Geerinckx, V. Engelrelst, C. Coudyser,
Raadsleden

Openbaar
Stadsadministratie - Secretarie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend raadslid - Kennisname.
Stadsadministratie - Secretarie - Installatie raadslid A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.
Stadsadministratie - Secretarie - Ranglijst gemeenteraadsleden volgens dienstanciënniteit Hervasstelling.
Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - Buitengewone Algemene vergadering van vrijdag 22
december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
Stadsadministratie - Secretarie - Cultuurcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
B/ Raad van Bestuur - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Stadsadministratie - Secretarie - Sportcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling;
B/ Raad van Bestuur - Waarnemer - Aanstelling.
Stadsadministratie - Secretarie - Toerisme vzw A/ Vertegenwoordiger - Algemene vergadering - Aanstelling;
B/ Waarnemer - Raad van Bestuur -Aanstelling;
Stadsadministratie - Secretarie - Autonome Vereniging Het Dak A/ Ontslagname beheerder - Kennisname;
B/ Vervanger - Voordracht.
Stadsadministratie - Secretarie - t' Heist Best c.v. A/ Ontslagname bestuurder en lid algemene vergadering - Kennisname;
B/ Vervanger - Voordracht.
Stadsadministratie - Secretarie - Sincfala vzw A/ Vertegenwoordiger - Algemene Vergadering - Aanstelling;
B/ Waarnemer - Raad van Bestuur - Aanstelling;
Stadsadministratie - Secretarie - Interlokale vereniging Wijk-up A/ Oprichting en participatie - Goedkeuring;
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12.

13.
14.

B/ Beheersovereenkomst - Goedkeuring;
C/ Gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger - Aanstelling.
Stadsadministratie - Secretarie - West-Vlaamse Intercommunales (WVI) - Buitengewone
algemene vergadering op donderdag 21 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
Stadsadministratie - Secretarie - Halfjaarlijkse informatienota Imewo - 2017 - Kennisname.
Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) Algemene Vergadering op woensdag 20 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.

Begroting en Uitgaven
15.
16.
17.
18.
19.

Begroting en Uitgaven - Centraal Kerkbestuur Knokke-Heist - Budgetten 2018 - Kerkfabrieken H.
Familie, Heilig Hart van Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, Sint-Antonius Abt,
St.-Vincentius en St.-Niklaas - Aktename.
Begroting en Uitgaven - Saint George's Anglican Church - Budget 2018 - Aktename.
Begroting en Uitgaven - Politiezone Damme/Knokke-Heist - Dotatie 2018 - Wijziging dotatie 2017
- Goedkeuring.
Begroting en Uitgaven - Meerjarenplan, Budgetwijziging 2017-2, Budget 2018, - Vaststelling.
Begroting en Uitgaven - OCMW Knokke-Heist A/ Aangepast Meerjarenplan 2014-2020 - Goedkeuring;
B/ Budgetwijziging 2017/1 – Kennisname;
C/ Budget 2018 – Kennisname.

Ontvangsten
20.

Ontvangsten - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - Hervaststelling.

Onderwijs - deKunstAcademie
21.

Onderwijs - deKunstAcademie - Nieuwe naam deKunstAcademie en de Vonk - Goedkeuring.

Personeelszaken-Werving&bevordering
22.

Personeelszaken-Werving&bevordering - Zomerpersoneel - Reglement zomerpersoneel Actualisering

Preventiedienst
23.

Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2018 goedkeuring.

Contractbeheer
24.
25.
26.
27.

Contractbeheer - Samenwerkingsovereenkomst techniekacademie schooljaar 2017-2018 Goedkeuring.
Contractbeheer - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGSO
Knokke-Heist “Voetbalstadion Olivier” - Goedkeuring.
Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist - Meerjarenplan
2014-2019 - Aanpassing - Goedkeuring.
Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist - Budget 2018 Goedkeuring.

Ruimtelijke ordening
28.
29.

Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Zuidelijke rand Westkapelle. - Voorlopige vaststelling
Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP 2de golf en stadsrandbos. - Voorlopige vaststelling.

Vrijetijd - Financiën
30.
31.
32.
33.

Vrijetijd
Vrijetijd
Vrijetijd
Vrijetijd

-

Financiën
Financiën
Financiën
Financiën

-

Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
Sincfala Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
Sportcentrum Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
Toerisme Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 – Goedkeuring
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De voorzitter opent de vergadering om 19u30 uur.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter: K. Demeyere, Schepen;
D. De Vlamynck, L. Lierman, P. Geerinckx, V. Engelrelst, C. Coudyser, Raadsleden
Volgende punten wordt aan de dagorde toegevoegd ingevolge artikel 22 van het Gemeentedecreet op
voorstel van :
Raadslid Potter:
33/ 1. Interpellatie - Verkeersveiligheid Ramskapelle.
Raadslid Dieltiens:
33/ 2. Interpellatie - Policy grensoverschrijdend gedrag.
33/ 3. Interpellatie - Economische kaart POM West-Vlaanderen.
Raadslid Bodyn:
33/ 4. Interpellatie - Parkeerkaarten.
Deze punten zullen behandeld worden nà punt 33 van de gewone dagorde.
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

Gemeenteraad
Openbaar

1.
Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend raadslid
- Kennisname.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 15;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 waarbij Julie Verbouw haar eed heeft afgelegd als
gemeenteraadslid 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 het ontslag van raadslid Verbouw per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
NEEMT AKTE:
Enig Artikel.
Er wordt akte genomen van het ontslag en de kennisname van het ontslag door de voorzitter van de
gemeenteraad van Julie Verbouw als titelvoerend gemeenteraadslid van de gemeente Knokke-Heist.

4
(Gemeenteraad van )

2.
Stadsadministratie - Secretarie - Installatie raadslid A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.
Raadslid Dieltiens: We begrijpen niet zo goed dat raadslid Julie Verbouw in haar ontslagbrief aanhaalt
dat ze volgend jaar niet meer zal deelnemen aan de nieuwe verkiezingen maar wel nu al ontslag neemt.
Ze kan toch wachten tot het einde van de legislatuur. Dit is weer een wissel van postjes om de
verkiezingen voor te bereiden. Wij als N-VA zullen onze taak als oppositie gewoon verder zetten en zijn
niet bezig met postjes.
We wensen raadslid Goeminne veel succes toe maar een jaar is kort om iets te verwezenlijken.
Voorzitter: Je moet nooit interpreteren waarom beslissingen genomen worden. Ik kan niet in haar plaats
antwoorden dus als je het wil weten moet je haar maar een brief sturen.

2.
Stadsadministratie - Secretarie - Installatie raadslid A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 5, 7, 9 en 11;
Gelet op de Gemeentekieswet, in het bijzonder op de artikels 65, 74, 75 en 76;
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 de geldigverklaring van de
verkiezingen door de Raad voor Verkiezingsbetwisting;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Overwegende dat mevrouw Isabelle Goeminne de eerstvolgende opvolger is;
Overwegende dat de geloofsbrief van Isabelle Goeminne door de gemeenteraad werd onderzocht;
Overwegende dat Isabelle Goeminne de eed heeft afgelegd;
BESLUIT:
Artikel 1.
De geloofsbrief van Isabelle Goeminne wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Er wordt kennis genomen van de eedaflegging “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen” van Isabelle Goeminne als raadslid, in handen van de voorzitter.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.
Stadsadministratie - Secretarie - Ranglijst gemeenteraadsleden
volgens dienstanciënniteit - Hervasstelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op het artikel 8 §4 2de lid en artikel 50;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2007 betreffende de aanstelling van Isabelle
Goeminne als gemeenteraadslid;
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 betreffende het hervaststellen van de ranglijst van
de gemeenteraadsleden volgens dienstanciënniteit;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Overwegende dat mevrouw Isabelle Goeminne de eerst volgende opvolger is en de eed als raadslid heeft
afgelegd;
BESLUIT:
Enig artikel.
De volgorde van de titelvoerende raadsleden volgens dienstanciënniteit als volgt vast te stellen:
Nr
.

Naam

Dienst
anciënniteit

Naamstemmen

Lijst

1

Lippens , Graaf Leopold

46

6404

Gemeentebelangen

2

Reubens , Ingrid

34

2153

Gemeentebelangen

3

Rombout , Marianne

31

826

Gemeentebelangen

4

De Vlamynck , Daniël

28

1755

Gemeentebelangen

5

van der Hooft , Kathleen

28

1343

Gemeentebelangen

6

De Plecker , Hugo

23

1000

Gemeentebelangen

7

Despiegelaere , Danny

22

1352

Gemeentebelangen

8

Lierman , Luc

22

1192

Gemeentebelangen

9

Vervarcke-Pattyn , Anne

21

1051

Gemeentebelangen

10

Geerinckx , Paul

16

1438

Gemeentebelangen

11

Vandenbussche , Annie

16

1407

Gemeentebelangen

12

Naert , Frank

16

794

Gemeentebelangen

13

De Groote , Piet

10

2113

Gemeentebelangen

14

Demeyere , Kris

10

1535

Gemeentebelangen

15

Vlietinck , Philippe

10

1178

Gemeentebelangen

16

Engelrelst , Veronique

10

1107

Gemeentebelangen

17

Goeminne, Isabelle

5

799

Gemeentebelangen

18

Bodyn , Olivier

5

686

N-VA

19

Wittesaele , Anthony

4

1728

Gemeentebelangen

20

Coudyser , Cathy

4

1599

N-VA

21

Morbee , Jan

4

1484

Gemeentebelangen

22

Rappé , Aagje

4

1241

Gemeentebelangen

23

Trio , Christoph

4

1062

Gemeentebelangen

24

Lanckriet - Van Steen ,
Katleen
De Brabandere , Bert

4

1030

Gemeentebelangen

4

986

Gemeentebelangen

4

951

Gemeentebelangen

27

Vandierendonck - Van
de Sompele , Sabine
Dieltiens , Luc

4

517

N-VA

28

Maertens , Anne

4

494

N-VA

25
26
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29

Deman , Geert

4

484

N-VA

30

Pottier , Fabienne

4

445

N-VA

31

Bienstman – De Vreeze ,
Françoise

4

405

N-VA

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4.
Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - Buitengewone
Algemene vergadering van vrijdag 22 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 24°;
Gelet op de bepalingen van de Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en in het
bijzonder artikel 9§2;
Gelet op het Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013 waarin:
1. Schepenen Anthony Wittesaele, Daniël De Vlamynck, Kris Demeyere en raadslid Frank Naert
werden aangeduid als vertegenwoordigers in de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van de TMVW.
2. Schepen Piet De Groote en raadsleden Bert De Brabandere, Philippe Vlietinck en Hugo De Plecker
werden aangeduid als plaatsvervangend-vertegenwoordigers;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 waarin raadslid Luc Lierman en schepen Jan Morbee
werden aangeduid als respectievelijk extra vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet op de statuten van TMVW;
Gelet op het aangetekend schrijven van dd. 21 september 2017 van TMVW betreffende de uitnodiging
voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW dd. 22 december 2017 om 15 uur in
Flanders, Maaltekouter 1, 9051 St. Denijs-Westrem;
Gelet op de agenda die als volgt werd samengesteld:
1.

Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het
overlegorgaan houdende:
a) omstandige motiveringsnota;
b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke
organisatie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
d) een ontwerp van statuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement;
e) de presentatie “Oprichting TMVS”.

2.

Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter
gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.

3.

Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.

4.

Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel
395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het
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decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.
5.

Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek
van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten
door TMVW in TMVS.

6.

Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter
gelegenheid van diens oprichting.

7.

Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.

8.

Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21
van de statuten.

9.

Goedkeuring van terugname van A-aandelen.

10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten:
a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS;
b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met
betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een
scheidingsaandeel.
12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van Aaandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel.
13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen
ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een
scheidingsaandeel.
14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen.
15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK-aandelen en de toekenning van een
scheidingsaandeel.
16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TK- en DKaandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel.
18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413
van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel.
19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake
de wijziging van het statutair doel.
20. Beslissing tot doelswijziging.
21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij
de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet
van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen
met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72
en 73 van de statuten van TMVW.
23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW.
24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW.
25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen.
26. Benoeming adviescomités TMVW.
27. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
28. Machtiging administratieve formaliteiten.
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Gelet op het feit dat de Financieel Beheerder, Stein Moyersons geen opmerkingen heeft;
BESLUIT :
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22
december 2017.
Art. 2.
Aan de vertegenwoordigers wordt de toestemming gegeven om akkoord te gaan met alle punten van de
agenda, tenzij er naar aanleiding van een discussie in de vergadering anders wordt beslist. In dat geval
zal de raad ingelicht worden.
Art. 3.
De gemeentelijke mandatarissen die een mandaat in een intercommunale of een andere vereniging
bekleden dienen de ontvangen documentatie over te maken aan het college van burgemeester en
schepenen.
Art. 4.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de TMVW en aan de vertegenwoordigers in twee originele
exemplaren.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5.
Stadsadministratie - Secretarie - Cultuurcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
B/ Raad van Bestuur - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Raadslid Maertens: Ik zou even de tekst willen lezen waarbij u de kandidatuurstelling van raadslid
Geert Deman bekent gemaakt hebt. “Hierbij dragen wij onze kandidatuur voor, voor de aanstelling van
een lid van de fractie gemeentebelangen als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en Raad
van Bestuur.
Voorzitter: Raadslid Deman is een onafhankelijk raadslid maar wordt voorgedragen namens de fractie
gemeentebelangen. We kunnen gelijk wie aanduiden. Het moet niet iemand van de fractie
gemeentebelangen zijn.
Raadslid Maertens: Ik zie ook dat u naast Burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad
fractievoorzitter bent van de gemeentebelangen? Ik dacht dat dat mevrouw Vervarcke – Patyn was?
Voorzitter: Ik teken namens de gemeentebelangen niet voor de gemeentebelangen.
Raadslid Maertens: Kan het zomaar dat iemand tijdens de legislatuur van fractie verandert? Hebben
jullie dan zelf geen volwaardige kandidaten om voor te dragen?
Voorzitter: Wij mogen als fractie kiezen welk raadslid we voordragen.
Raadslid Deman: We hadden gevraagd om bij de N-VA postjes te blijven zitten maar aangezien de NVA daar niet mee akkoord was wil ik toch graag de fractie gemeentebelangen bedanken om ons wel die
kans te geven.

5.
Stadsadministratie - Secretarie - Cultuurcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
B/ Raad van Bestuur - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42 houdende de volheid van bevoegdheid en
artikels 225 en 226 houdende gemeentelijke externe verzelfstandiging en artikels 245, houdende de
oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk en 246 betreffende de vertegenwoordiging in de
vereniging;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, in het bijzonder art. 9b.;
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Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad
in zitting van 28 maart 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017 betreffende de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw als gemeenteraadslid per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Gelet op de ingediende kandidatuur namens de fractie Gemeentebelangen waarbij Raadslid Geert Deman
wordt voorgedragen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Raadslid Geert Deman wordt aangeduid als nieuwe vertegenwoordiger van de fractie Gemeentebelangen
op de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist.
Art. 2.
De samenstelling van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de gebruikers van de vzw
Cultuurcentrum Knokke-Heist ziet er bijgevolg als volgt uit:
Vertegenwoordigers Algemene Vergadering van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist
Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vertegenwoordigers
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Jan Morbee
Raadslid Marianne Rombout
Raadslid Anne Vervarcke-Pattyn
Schepen Annie Vandenbussche
Raadslid Geert Deman
Schepen Philippe Vlietinck
Raadslid Veronique Engelrelst
Raadslid Aagje Rappé

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4

Waarnemers (zonder stemrecht)
Danny Lannoy
Carine Pauwaert
Luc Faillie
Niels Devinck

Namens N-VA
1
2
3

Vertegenwoordigers
Raadslid Cathy Coudyser
Raadslid Luc Dieltiens
Raadslid Fabienne Pottier

1

waarnemer (zonder stemrecht)
Filip De Vlieghere

Namens N-VA

Vertegenwoordigers Raad van Bestuur van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist
Namens Gemeentebelangen
1
2

Vertegenwoordigers
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Jan Morbee
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3
4
5
6
7
8

Raadslid Anne Vervarcke – Pattyn
Raadslid Geert Deman
Danny Lannoy
Carine Pauwaert
Luc Faillie
Niels Devinck

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4
5

Waarnemers (zonder stemrecht)
Raadslid Marianne Rombout
Schepen Annie Vandenbussche
Schepen Philippe Vlietinck
Raadslid Veronique Engelrelst
Raadslid Aagje Rappé

Namens N-VA
1
2
3

Vertegenwoordigers
Filip De Vlieghere
Raadslid Cathy Coudyser
Raadslid Luc Dieltiens

1

Waarnemer (zonder stemrecht)
Raadslid Fabienne Pottier

Namens N-VA

Gebruikers op de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur van vzw Cultuurcentrum
Knokke-Heist
Namens de gebruikers
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertegenwoordigers
Yvan Hazebrouck
Dirk Overstraete
Danny Jones
Christine Daeninck
Katrien Anteunis
Annelie Ingelbrecht
André Breckx
Wim Van Kerckvoorde

Afgevaardigd namens
Cultuurraad
Cultuurraad
Cultuurraad
Cultuurraad
Cultuurraad
Jeugdraad
Seniorenraad
Afgevaardigde uit
scholengemeenschap

Art. 3.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017 betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist, wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6.
Stadsadministratie - Secretarie - Sportcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling;
B/ Raad van Bestuur - Waarnemer - Aanstelling.
Raadslid Dieltiens: Ik heb hier een informatieve vraag. Kan Tine Gobert aangesteld worden ook als ze
geen gemeenteraadslid is om een raadslid te vervangen?
Voorzitter: Ja dat is geen probleem we hebben dat onderzocht.
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6.
Stadsadministratie - Secretarie - Sportcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling;
B/ Raad van Bestuur - Waarnemer - Aanstelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale
vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikel 42 houdende de volheid van bevoegdheid en
artikels 225 en 226 houdende gemeentelijke externe verzelfstandiging en artikels 245, houdende de
oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk en 246 betreffende de vertegenwoordiging in de
vereniging;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 betreffende het lokaal sportbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013 betreffende de statutenwijziging van vzw
Sportcentrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017 betreffende de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum Knokke-Heist;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Gelet op de ingediende kandidatuur van de fractie Gemeentebelangen, waarbij Tine Gobert wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering en als waarnemer (zonder stemrecht)
van de Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum Knokke-Heist;
BESLUIT:
Artikel 1.
Tine Gobert wordt door de fractie Gemeentebelangen aangeduid als vertegenwoordiger op de Algemene
Vergadering en als waarnemer (zonder stemrecht) van de Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum
Knokke-Heist.
Art. 2.
De leden die worden aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering, de
raad van bestuur en de gebruikers van vzw Sportcentrum Knokke-Heist beslist bij gemeenteraadsbesluit
van 28 september 2017, wordt als volgt gewijzigd:
Vertegenwoordigers Algemene Vergadering vzw Sportcentrum Knokke-Heist
Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Namens gemeentebelangen
1
2

Vertegenwoordigers
Raadslid Daniël De Vlamynck
Schepen Piet De Groote
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Jan Morbee
Raadslid Christophe Trio
Tine Gobert
Raadslid Aagje Rappé
Raadslid Sabine Vandierendonck – Van de
Sompele
Raadslid Hugo De Plecker
Waarnemers (zonder stemrecht)
Philip Van Eeghem
Ignace Devreese
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3
4

Sylvie Devlieger
Thomas Devriendt

1
2
3

Vertegenwoordigers
Raadslid Fabienne Pottier
Raadslid Anne Maertens
Raadslid Luc Dieltiens

1

waarnemer (zonder stemrecht)
Leen Goossens

Namens N-VA

Namens N-VA

Vertegenwoordigers Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum Knokke-Heist:
Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertegenwoordigers
Raadslid Daniël De Vlamynck
Schepen Piet De Groote
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Jan Morbee
Philip Van Eeghem
Ignace Devreese
Sylvie Devlieger
Thomas Devriendt

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4
5

Waarnemers (zonder stemrecht)
Raadslid Christophe Trio
Tine Gobert
Raadslid Aagje Rappé
Raadslid Sabine Vandierendonck – Van de
Sompele
Raadslid Hugo De Plecker

1
2
3

Vertegenwoordigers
Raadslid Fabienne Pottier
Leen Goossens
Raadslid Luc Dieltiens

1

Waarnemer (zonder stemrecht)
Raadslid Anne Maertens

Namens N-VA

Namens N-VA

Gebruikers op de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum
Knokke-Heist.
Namens de gebruikers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vertegenwoordigers
De Knock Dirk
Impens Freddy
Vilein Philippe
Duysburgh Christophe
De Savoye Annick
De Vocht Peter
Boerjan Frank
Dael Dirk

Afgevaardigd namens
Sportraad
Sportraad
Sportraad
Sportraad
Sportraad
Sportraad
Sportraad
Sportraad

Art. 3.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017 betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur van Sportcentrum Knokke-Heist vzw wordt opgeheven
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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7.
Stadsadministratie - Secretarie - Toerisme vzw A/ Vertegenwoordiger - Algemene vergadering - Aanstelling;
B/ Waarnemer - Raad van Bestuur -Aanstelling;
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42 houdende de volheid van bevoegdheid en
artikels 225 en 226 houdende gemeentelijke externe verzelfstandiging en artikels 245, houdende de
oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk en 246 betreffende de vertegenwoordiging in de
vereniging;
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002;
Gelet op de statuten van vzw Toerisme Knokke-Heist zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017 betreffende de samenstelling van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van vzw Toerisme Knokke-Heist;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw als gemeenteraadslid per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Gelet op de ingediende kandidatuur namens de fractie Gemeentebelangen waarbij Raadslid Olivier Bodyn
wordt voorgedragen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Raadslid Olivier Bodyn wordt voorgedragen als nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger op de Algemene
Vergadering en als waarnemer (zonder stemrecht) voor de Raad van Bestuur van de vzw Toerisme
Knokke-Heist.
Art. 2.
De samenstelling van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de gebruikers van de vzw
Toerisme Knokke-Heist ziet er bijgevolg als volgt uit:
Vertegenwoordigers Algemene Vergadering van vzw Toerisme Knokke-Heist
Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vertegenwoordigers
Graaf Leopold Lippens
Schepen Anthony Wittesaele
Raadslid Paul Geerinckx
Schepen Jan Morbee
Schepen Kathleen van der Hooft
Schepen Danny Despiegelaere
Raadslid Anne Vervarcke-Pattyn
Raadslid Olivier Bodyn
Raadslid Bert De Brabandere

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4

Waarnemers (zonder stemrecht)
Patrick Demeestere
Lucas Vandenbussche
Marc Schluter
Raadslid Christophe Trio

Namens N-VA

Vertegenwoordigers
(Gemeenteraadsleden)
Raadslid Cathy Coudyser

1
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2
3

Raadslid Luc Dieltiens
Raadslid Anne Maertens

1

waarnemer (zonder stemrecht)
Danny Bossaert

Namens N-VA

Vertegenwoordigers Raad van Bestuur van vzw Toerisme Knokke-Heist
Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertegenwoordigers
Graaf Leopold Lippens
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Jan Morbee
Schepen Danny Despiegelaere
Raadslid Christoph Trio
Patrick Demeestere
Lucas Vandenbussche
Marc Schluter

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4
5

Waarnemers (zonder stemrecht)
Raadslid Paul Geerinckx
Schepen Kathleen van der Hooft
Raadslid Anne Vervarcke-Pattyn
Raadslid Olivier Bodyn
Raadslid Bert De Brabandere

Namens N-VA
1
2
3

Vertegenwoordigers
Raadslid Cathy Coudyser
Raadslid Luc Dieltiens
Danny Bossaert

1

Waarnemer (zonder stemrecht)
Raadslid Anne Maertens

Namens N-VA

Gebruikers op de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur van vzw Toerisme
Knokke-Heist
Namens de gebruikers
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertegenwoordigers
Ivan De Backer
Bernard van Hoorebeke
Danny Jones
Martin Van de Broucke
Guy Demeestere
Robin Schluter
Stefaan Van Hollebeke
Chris Muylle

Art. 3.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017 betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Toerisme, wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8.
Stadsadministratie - Secretarie - Autonome Vereniging Het Dak A/ Ontslagname beheerder - Kennisname;
B/ Vervanger - Voordracht.
De gemeenteraad in openbare zitting,
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Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 5°;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 betreffende de verkiezing van de leden van de
Algemene Vergadering van de Autonome Vereniging het Dak;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2014 betreffende de goedkeuring van de statuten
van de autonome vereniging Het Dak en in het bijzonder op artikel 31 van de statuten van de ‘Autonome
Vereniging het Dak’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 betreffende de goedkeuring van de
samenstelling van de raad van beheer van de Autonome Vereniging het Dak;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw als gemeenteraadslid per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Gelet op de ingediende kandidatuur namen de factie Gemeentebelangen waarbij raadslid Bienstman Devreeze wordt voorgedragen;
BESLUIT :
Artikel 1.
Raadslid Bert De Brabandere is beheerder van de raad van beheer van de Autonome Vereniging Het Dak.
Art. 2.
Raadslid Bienstman - Devreeze wordt voorgedragen als lid voor de raad van beheer van de Autonome
Vereniging Het Dak ter vervanging van raadslid Verbouw.
Art. 3.
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 betreffende de samenstelling van de raad van beheer
van de Autonome Vereniging het Dak wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9.
Stadsadministratie - Secretarie - t' Heist Best c.v. A/ Ontslagname bestuurder en lid algemene vergadering - Kennisname;
B/ Vervanger - Voordracht.
de gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet in het bijzonder op artikel 43, §2 5°;
Gelet op de statuten van t’Heist Best;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 betreffende de samenstelling van de
Algemene Vergadering van t’ Heist Best;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2017 betreffende de voordracht ivm de samenstelling
van de Raad van Bestuur van t’ Heist Best;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Gelet op de ingediende kandidatuur van de fractie gemeentebelangen, waarbij Schepen Piet De Groote
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur
van t’ Heist Best cv.
BESLUIT:
Artikel 1.
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Schepen Piet De Groote wordt voorgedragen als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering en voor
de Raad van Bestuur van t’ Heist Best cv.
Art. 2.
De politieke samenstelling ziet er bijgevolg zo uit:
Algemene Vergadering
Schepen Piet De Groote
Schepen Philippe Vlietinck
Raad van Bestuur
Schepen Piet De Groote
Schepen Philippe Vlietinck
Art. 3.
De gemeentelijke mandatarissen die een mandaat in een intercommunale of een andere vereniging
bekleden dienen de ontvangen documentatie en documenten aan het college van burgemeester en
schepenen over te maken.
Art. 4.
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering van t’ Heist Best en het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2017 betreffende de
samenstelling van de Raad van Bestuur van t’ Heist Best cv. worden opgeheven.
Art. 5.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
t’Heist Best cv, Kraainestplein 1 bus 4, 8300 Knokke-Heist
Voorgedragen bestuurders
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. Stadsadministratie - Secretarie - Sincfala vzw A/ Vertegenwoordiger - Algemene Vergadering - Aanstelling;
B/ Waarnemer - Raad van Bestuur - Aanstelling;
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42 houdende de volheid van bevoegdheid en
artikels 225 en 226 houdende gemeentelijke externe verzelfstandiging en artikels 245, houdende de
oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk en 246 betreffende de vertegenwoordiging in de
vereniging;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het erfgoeddecreet;
Gelet op de statuten van vzw Sincfala Knokke-Heist zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad in zitting
van 28 maart 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2017 betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Sincfala Knokke-Heist;
Gelet op het ontslag van raadslid Verbouw per mail op 16 oktober 2017;
Gelet op de brief van 25 oktober 2017 van de voorzitter van de gemeenteraad betreffende de
kennisname van het ontslag van raadslid Verbouw;
Gelet op de ingediende kandidatuur namen de factie Gemeentebelangen waarbij Raadslid Olivier Bodyn
wordt voorgedragen;
BESLUIT:
Artikel 1.
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Raadslid Olivier Bodyn wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en als
waarnemer (zonder stemrecht) voor de Raad van Bestuur van vzw Sincfala.
Art. 2.
De samenstelling van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de gebruikers van de vzw
Sincfala Knokke-Heist ziet er bijgevolg als volgt uit:
Vertegenwoordigers Algemene Vergadering van vzw Sincfala Knokke-Heist

Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vertegenwoordigers
Schepen Piet De Groote
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Annie Vandenbussche
Raadslid Frank Naert
Raadslid Olivier Bodyn
Schepen Philippe Vlietinck
Raadslid Aagje Rappé
Raadslid Katleen Lanckriet-Van Steen
Raadslid Bert De Brabandere

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4

Waarnemers (zonder stemrecht)
Frieda Devinck
Ronny Engelrelst
Lucas Vandenbussche
Raadslid Marianne Rombout

Namens N-VA
1
2
3

Vertegenwoordigers (gemeenteraadsleden)
Raadslid Anne Maertens
Raadslid Fabienne Pottier
Raadslid Cathy Coudyser

1

waarnemer (zonder stemrecht)
Mark De Kempe

Namens N-VA

Vertegenwoordigers Raad van Bestuur van vzw Sincfala Knokke-Heist
Namens Gemeentebelangen
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertegenwoordigers
Schepen Anthony Wittesaele
Schepen Annie Vandebussche
Raadslid Frank Naert
Raadslid Bert De Brabandere
Raadslid Marianne Rombout
Frieda Devinck
Lucas Vandenbussche
Ronny Engelrelst

Namens gemeentebelangen
1
2
3
4
5

Waarnemers (zonder stemrecht)
Schepen Piet De Groote
Raadslid Olivier Bodyn
Schepen Philippe Vlietinck
Raadslid Aagje Rappé
Raadslid Katleen Lanckriet-Van Steen

Namens N-VA

Vertegenwoordigers
Raadslid Anne Maertens
Raadslid Cathy Coudyser

1
2
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3
Namens N-VA
1

Mark De Kempe
Waarnemer (zonder stemrecht)
Fabienne Pottier

Gebruikers op de Algemene Vergadering en voor de Raad van Bestuur van vzw Sincfala
Knokke-Heist
Namens de gebruikers
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertegenwoordigers
Dirk Overstraete
Danny Lannoy
Dirk Valcke
André Desmidt
Eric Huys
Jan Tilleman
Danny Jones
Freddy Jones

Art. 3.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2017 betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuurd van vzw Sincfala, wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

11. Stadsadministratie - Secretarie - Interlokale vereniging Wijk-up A/ Oprichting en participatie - Goedkeuring;
B/ Beheersovereenkomst - Goedkeuring;
C/ Gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende
vertegenwoordiger - Aanstelling.
Raadslid Pottier: Dit ligt 100% in de lijn van de N-VA . Wij hopen dan ook dat we hier jaarlijks het
verslag van zullen zien tijdens de gemeenteraad.
Voorzitter: Ja zeker.

11. Stadsadministratie - Secretarie - Interlokale vereniging Wijk-up A/ Oprichting en participatie - Goedkeuring;
B/ Beheersovereenkomst - Goedkeuring;
C/ Gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende
vertegenwoordiger - Aanstelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op artikel 42 §1 van het gemeentedecreet;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van de van de Vlaamse regering van 29 september 2017 omtrent wijkwerken;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken;
Gelet op het overleg met vertegenwoordigers van de 10 lokale besturen regio Brugge van 6 oktober 2017
waar tot een consensus is gekomen: voor de organisatie van wijk-werken zal een interlokale vereniging
opgericht worden waarbij Stad Brugge zal optreden als beherende gemeente;
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Gelet op de mail van 27 oktober van de regisseur sociale economie regio Brugge waarin volgende wordt
gevraagd:
 Om akkoord te gaan met de beslissing om in het kader van wijk-werken samen te werken en in
dit kader de aansluiting bij de nieuwe interlokale vereniging Wijk-Up met zetel in Burg 12, 8000
Brugge te bevestigen;
 Zich akkoord te verklaren om de opdracht ‘organisatie wijk-werken’ toe te kennen aan de
interlokale vereniging Wijk-Up vanaf 01/01/2018;



Om akkoord te gaan met de voorliggende beheersovereenkomst met statutaire draagkracht van
de interlokale vereniging Wijk-Up om bovenvermelde te realiseren;



Om een vertegenwoordiger uit het college van burgemeester en schepenen aan te duiden voor
het beheerscomité, en zijn/haar vervanger.

BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad van Knokke-Heist gaat akkoord met de oprichting van de interlokale vereniging WijkUp in het kader van de organisatie van wijk-werken en bevestigt in dat kader de aansluiting bij Wijk-Up.
Art. 2.
De gemeenteraad van Knokke-Heist gaat akkoord om de opdracht ‘organisatie wijk-werken’ vanaf
01/01/2018 toe te kennen aan de interlokale vereniging Wijk-Up met de zetel in Burg 12, 8000 Brugge.
Art. 3.
De gemeenteraad van Knokke-Heist gaat akkoord met de voorliggende beheersovereenkomst van de
interlokale vereniging Wijk-Up met als doelstelling wijk-werken te organiseren.
Beheersovereenkomst met statutaire draagkracht : Interlokale Vereniging “ Wijk-Up “
Onderhavige overeenkomst tussen de hierna vermelde lokale overheden wordt afgesloten ter
oprichting van een interlokale vereniging . Zij wordt beheerst door de toepasselijke bepalingen van
het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals meermaals
gewijzigd en het decreet van 07.07.2017 betreffende wijk-werken.
De gemeente Beernem met zetel te Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Johan De Rycke, burgemeester en Dhr. Jan Claeys,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 16/11/2017;
De stad Blankenberge met zetel te J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge alhier
vertegenwoordigd door Dhr. Ivan De Clerck, burgemeester en Dhr. Peter Verheyden,
stadssecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 14/11/2017;
De Stad Brugge met zetel te Burg 12, 8000 Brugge alhier vertegenwoordigd door Dhr. Renaat
Landuyt, burgemeester en Dhr. Johan Coens stadssecretaris, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2017;
De stad Damme met zetel te Vissersstraat 2a, 8340 Damme alhier vertegenwoordigd door Dhr.
Joachim Coens, burgemeester en Dhr. Kristof Schotsmans, stadssecretaris, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van 23/11/2017;
De gemeente Jabbeke met zetel te Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Daniël Vanhessche, burgemeester en Dhr. Gabriël Acke,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 06/11/2017;
De gemeente Knokke-Heist met zetel te Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
alhier vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens, burgemeester en Mevr. Miet Gobert,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2017;
De gemeente Oostkamp met zetel te Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Jan de Keyser, burgemeester en Dhr. Jan Compernol,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 16/11/2017;
De stad Torhout met zetel te Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Kristof Audenaert, waarnemend burgemeester en Dhr. Tom
Vandenberghe, stadssecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 20/11/2017;
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De gemeente Zedelgem met zetel te Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem
alhier vertegenwoordigd door Mevr. Annick Vermeulen, burgemeester en Mevr. Sabine Vermeire,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 23/11/2017;
De gemeente Zuienkerke met zetel te Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Alain De Vlieghe, burgemeester en Dhr. Franky Goethals,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 30/11/2017;
Voormelde partijen hebben de inhoud van de beheersovereenkomst met statutaire draagkracht
vastgesteld als volgt:
HOOFDSTUK 1. Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
- Beherende gemeente: de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die de
financiële coördinatie van wijk-werken op zich neemt.
- Interlokale vereniging: een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid tussen verschillende gemeenten , zoals bedoeld in het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij zonder beheersoverdracht
welbepaalde projecten van gemeentelijk en/of bovengemeentelijk belang kunnen worden
uitgevoerd.
- Beheerscomité: de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten belast met het beheer
van de interlokale vereniging.
- Effectieve leden: maken deel uit van de interlokale vereniging en hebben stemrecht. Ze kunnen
door een plaatsvervanger vervangen worden die hetzelfde mandaat heeft.
- Gewone meerderheid: de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezigen,
hetzij in persoon, hetzij via plaatsvervanging, hetzij per volmacht en waarbij onthoudingen niet in
rekening worden gebracht.
- Bijzondere meerderheid: 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de
aanwezigen, hetzij in persoon, hetzij via plaatsvervanging, hetzij per volmacht en waarbij
onthoudingen niet in rekening worden gebracht.
HOOFDSTUK 2.
Naam, beherende gemeente en zetel, werkingsgebied, doel, duur en lidmaatschap
Artikel 1. Naam van de interlokale vereniging.
De interlokale vereniging draagt de naam “Wijk-Up”. De term interlokale vereniging zal steeds aan
de naam of de afkorting worden toegevoegd.
Artikel 2. Beherende gemeente en zetel
Stad Brugge wordt aangeduid als beherende gemeente tot uitvoering van de beslissingen van het
beheerscomité en treedt in die zin op namens de vereniging en haar leden.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8000 Brugge, Burg 12.
Artikel 3. Werkingsgebied
Het werkingsgebied van de interlokale vereniging is geografisch beperkt tot de 10 gemeenten uit
het arrondissement Brugge, zijnde Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, KnokkeHeist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
Artikel 4. Doel
De vereniging heeft tot doel zich te organiseren als een wijk-werkorganisator zoals beschreven in
het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken.
In het kader van deze doelstelling zal de interlokale vereniging ondermeer volgende activiteiten
organiseren, zoals beschreven in het decreet betreffende wijk-werken:
- De vraag van de gebruiker matchen met een beschikbare wijk-werker die de activiteit kan
uitvoeren in het kader van zijn traject naar werk;
- De competenties van de wijk-werker en de gegevens die relevant zijn voor zijn traject naar werk,
registreren in het systeem van de VDAB, vermeld in hoofdstuk VI, afdeling 3, van het decreet van
7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”;
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- Gebruikers zoeken en in een voldoende aanbod van activiteiten in het kader van wijk-werken
voorzien;
- Het platform gebruiken;
- Het verloop van de uitvoering van de activiteiten door de wijk-werker opvolgen, met inbegrip van
het registreren van de activiteiten in het platform;
- Administratieve taken vervullen, met inbegrip van de verwerking van de wijk-werkcheques;
- Gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het gebruik van het platform ondersteunen;
- Informatie verlenen over wijk-werken;
- Het jaarlijks informeren van de gemeente over de uitvoering van het wijk-werken in de betrokken
gemeente.
- Deze lijst is niet limitatief.
Artikel 5. Duur van de vereniging
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, ingaand op 1/1/2018.
Drie jaar na de oprichting worden de vorm, inhoud en werking van de vereniging grondig
geëvalueerd door het beheerscomité.
Artikel 6. Het lidmaatschap
De leden van de interlokale vereniging zijn de gemeenten die het lidmaatschap met een
gemeenteraadsbeslissing hebben vastgelegd en deze overeenkomst hebben ondertekend.
Nieuwe gemeenten en andere publieke en private rechtspersonen die werkzaam zijn binnen het
doel van de vereniging kunnen lid worden van de bestaande vereniging na een gemotiveerde
aanvraag gericht aan de voorzitter van het beheerscomité en enkel bij een positieve beslissing met
bijzondere meerderheid van het beheerscomité.
HOOFDSTUK 3. Het beheerscomité
Artikel 7. De samenstelling van het beheerscomité
Het beheerscomité is samengesteld uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Enkel
natuurlijke personen kunnen een deelnemende gemeente vertegenwoordigen.
Elke vertegenwoordiger wordt door de gemeenteraad aangewezen onder het college van
burgemeester en schepenen van desbetreffende gemeente. Voor iedere vertegenwoordiger kan een
plaatsvervanger uit desbetreffende gemeente aangeduid worden.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur
onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden om het mandaat van hun vertegenwoordiger
in te trekken en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aan te duiden.
Alle beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat,
uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval
duiden de deelnemende gemeenten in de loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de
verkiezingen de nieuwe beheerders aan. Zij treden aan ten laatste op de 1ste werkdag van april
daaropvolgend. Bij algehele vernieuwing blijven de leden van het beheerscomité in functie tot
nieuwe leden werden aangesteld.
Een vertegenwoordiger van VDAB maakt deel uit van het beheerscomité in de hoedanigheid van
extern adviseur. Hij/zij kan deelnemen aan de vergaderingen, maar kan geen functie opnemen en
heeft ook geen stem.
Van zodra een coördinator wordt aangeduid, neemt hij/zij deel aan elke vergadering en maakt de
notulen op. Hij/zij heeft geen stem.
Artikel 8. De bevoegdheden van het beheerscomité
Het beheerscomité bestuurt de vereniging.
Tot de bevoegdheden van het beheerscomité behoren, op niet-limitatieve wijze:
- De algemene coördinatie van de interlokale vereniging;
- Het overleggen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd;
- Het organiseren van het toezicht op het bereiken van de doelstellingen van de vereniging;
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- Het opmaken en vaststellen van een huishoudelijk reglement, waarin bepalingen rond de
organisatie en de werkzaamheden van de vereniging worden opgenomen en waarin de trekkersrol
van de beherende gemeente, het voorzitterschap en de financiële verrekening tussen de leden van
de vereniging nader omschreven worden;
- Het vastleggen van financiële regelingen met betrekking tot de kosten van de inzet van het
personeel.
- Het maken van afspraken m.b.t. financiële regelingen met andere partners;
- Het voorbereiden en opmaken van een jaarprogramma en het vaststellen van de begroting;
- Het voorleggen van de begroting ter goedkeuring aan de deelnemende gemeenten;
- Het opmaken van het jaarverslag en het vaststellen van de jaarrekening;
- Het voorleggen van de rekeningen en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raden van de
deelnemende gemeenten;
- Het formuleren van voorstellen voor het wijzigen van de overeenkomst met statutaire
draagkracht;
- Het wijzigen van de zetel van de vereniging;
- Het formuleren van voorstellen over mogelijke addenda;
- Het samenstellen van een commissie of adviesraad of stuurgroep indien gewenst;
- De communicatie met de deelnemende besturen;
- Het vastleggen van de beraadslagingen van het beheerscomité in notulen die ondertekend
worden door de voorzitter. Deze notulen worden in een register verzameld en liggen ter inzage op
het secretariaat van de interlokale vereniging.
Artikel 9. Voorzitter, ondervoorzitter
Het beheerscomité kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Beide personen
zijn gemandateerd door een verschillende gemeente. De voorzitter en ondervoorzitter worden
benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur.
De voorzitter zit de vergaderingen van het beheerscomité voor en opent en sluit de vergaderingen.
De voorzitter ondertekent de briefwisseling van de vereniging en de verslagen van de overleg
organen. Hij/zij is bevoegd voor de protocollaire vertegenwoordiging van de vereniging. De
voorzitter kan geen daden van beheer of beschikking stellen.
De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter.
Artikel 10. Werkwijze en quorum van het beheerscomité
Het beheerscomité vergadert minimum vier keer per jaar, na oproeping door de voorzitter,
minstens 14 dagen voor de vergadering per e-mail. De uitnodiging omvat de agenda, tijdstip en
locatie (bij voorkeur telkens in een andere deelnemende gemeente). Minstens twee deelnemende
leden van het beheerscomité kunnen samen schriftelijk de voorzitter verzoeken om het
beheerscomité bijeen te roepen.
Het beheerscomité kan slechts rechtsgeldig vergaderen en beslissen indien de helft plus één van de
leden vertegenwoordigd is, hetzij in persoon, hetzij via plaatsvervanging, hetzij per volmacht.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die een tweede maal op
de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
vertegenwoordigers. Er wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand, waarbij in de
uitnodiging uitdrukkelijk gewezen wordt op het feit dat het beheerscomité over de punten die voor
een tweede maal op de agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het
aantal aanwezige vertegenwoordigers, plaatsvervangers of volmachten.
Elke vertegenwoordiger heeft één stem. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de
beslissende stem.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
met uitzondering van de beslissingen waarvoor volgens deze beheersovereenkomst een bijzondere
meerderheid vereist is.
Een wijziging van huidige overeenkomst met statutaire draagkracht kan enkel met een bijzondere
meerderheid. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Het
voorstel is aanvaard indien een bijzondere meerderheid van de deelnemende besturen instemmen
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met de wijziging. Indien een gemeente niet reageert binnen de 60 dagen is de statutenwijziging
door deze gemeente als goedgekeurd te beschouwen.
De organisatie van zijn werkzaamheden legt het beheerscomité vast in een huishoudelijk
reglement dat gevoegd wordt bij deze overeenkomst zonder er deel van uit te maken.
Artikel 11. Extern advies
Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig acht uitnodigen tot het bijwonen
van de vergaderingen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. Deze personen hebben
geen stemrecht en kunnen geen bindende adviezen geven.
HOOFDSTUK 4. Personeel
Artikel 12. Inzet van gemeentepersoneel.
De beherende gemeente werft/duidt het personeel aan dat door de beherende gemeente wordt
ingezet ten behoeve van de interlokale vereniging in het kader van de organisatie van wijk-werken.
De aansturing en het functioneringsbeleid wordt door de beherende gemeente opgenomen. In
functie van de evaluatie van het personeel kan het beheerscomité een advies verlenen aan de
beherende gemeente.
Artikel 13. Bijdragen in de kosten voor inzet van personeel
De kosten voor de inzet van personeel voor de organisatie van wijk-werken komen deels ten laste
van de beherende gemeente, deels ten laste van de interlokale en deels ten laste van VDAB.
Het beheerscomité legt de effectieve verdeling van de kosten voor de inzet van het personeel in
functie van de organisatie van wijk-werken voor de deelnemende gemeenten vast in een
addendum aan deze overeenkomst, dat deel zal uitmaken van de beheersovereenkomst.
HOOFDSTUK 5. Financieel beheer
Artikel 14. Inbreng van financiële middelen
Vanuit de voormalige PWA vzw’s worden middelen ingebracht. De aanwending van de ingebrachte
middelen zal door het beheerscomité bepaald worden bij de start van de vereniging en in een
addendum dat deel zal uitmaken van deze overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 15. Het beheer van de rekening
De beherende gemeente beheert de rekening van de interlokale vereniging en belast haar
financieel beheerder met alle financiële verrichtingen. De beherende gemeente legt bij elke
bijeenkomst een nota voor met een stand van zaken van de rekeningen.
Artikel 16. Het financieel verslag en bestemming van het resultaat
Elk jaar stelt het beheerscomité de rekening van het afgelopen jaar en het jaarverslag op, die ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het burgemeestersoverleg. Deze documenten kunnen nadien
ook worden voorgelegd aan de colleges of gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Deze rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken worden binnen het eerste kwartaal na
afsluiting van het voorafgaande werkjaar overgemaakt. Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31
december. Het eventueel positieve resultaat van de rekening blijft in de vereniging om te worden
aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
Artikel 17. Toezicht op de boekhouding
Elk lid heeft het recht de boekhouding en de rekening van de vereniging te controleren of hiertoe
een persoon aan te duiden.
HOOFDSTUK 6. Informatieverstrekking aan de deelnemers, jaarlijkse evaluatie door de
gemeenteraden.
Artikel 18. Informatieverstrekking aan de deelnemers
Alle beslissingen, alsook de verslagen van de vergaderingen van het Beheerscomité, worden binnen
de veertien dagen aan de leden van het beheerscomité per mail toegestuurd.
Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter beschikking
gesteld.
HOOFDSTUK 7. Uittreding uit de vereniging en vereffening
Artikel 19. Opzeg De leden kunnen ten vroegste uittreden per 1 januari 2021.
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De opzeg gebeurt ten laatste op 1 juli 2020.
Na 1 januari 2021 kan pas om de drie jaar uitgetreden worden, mits een opzeg van 6 maanden.
Deze opzeg wordt per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het
beheerscomité op de zetel van de interlokale vereniging.
De uittredende partij heeft geen recht op recuperatie van de ingebrachte financiële
middelen en roerende of onroerende goederen.
Artikel 20. Einde van de vereniging
Indien de meerderheid van de leden het zinvol acht kan het beheerscomité met bijzondere
meerderheid beslissen tot opheffing van de vereniging. Deze beslissing bevat de verdeelsleutel tot
de verrekening van het saldo van de gelden die ter beschikking waren van de vereniging.
Bij ontbinding van de interlokale vereniging wordt door de deelnemers in gezamenlijk akkoord één
of meerdere vereffenaars aangesteld.
Na vereffening worden de resterende baten of schulden onder de deelnemende gemeenten
verdeeld.
Bij het einde van de vereniging eindigt ook het inzetten van gemeentepersoneel van de beherende
gemeente ten behoeve van de vereniging.
HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen
Artikel 21. Overige.
Voor alles wat niet door deze overeenkomst of het huishoudelijk reglement is geregeld, zijn het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het decreet van 7 juli
2017 betreffende wijk-werken van toepassing. In voorkomend geval, of bij andere
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden, neemt het Beheerscomité hierover een gemotiveerde
beslissing.
Aldus gedaan te Brugge, op 01/12/2017, in 10 exemplaren waarvan elk van de voornoemde
partijen één exemplaar heeft ontvangen.
De ondertekenaars:
Voor de gemeente Beernem,
Dhr. Johan De Rycke Dhr. Jan Claeys
burgemeester secretaris
Voor stad Blankenberge,
Dhr. Ivan De Clerck Dhr. Peter Verheyden
burgemeester secretaris
Voor stad Brugge,
Dhr. Renaat Landuyt Dhr. Johan Coens
burgemeester secretaris
Voor stad Damme,
Dhr. Joachim Coens Dhr. Kristof Schotsmans
burgemeester secretaris
Voor gemeente Jabbeke,
Dhr. Daniël Vanhessche Dhr. Gabriël Acke
burgemeester secretaris
Voor gemeente Knokke-Heist,
Graaf Leopold Lippens Mevr. Miet Gobert
burgemeester secretaris
Voor gemeente Oostkamp,
Dhr. Jan de Keyser Dhr. Jan Compernol
burgemeester secretaris
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Voor stad Torhout,
Dhr. Kristof Audenaert Dhr. Tom Vandenberghe
waarnemend burgemeester secretaris
Voor gemeente Zedelgem,
Mevr. Annick Vermeulen Mevr. Sabine Vermeire
burgemeester secretaris
Voor gemeente Zuienkerke,
Dhr. Alain De Vlieghe Dhr. Franky Goethals
burgemeester secretaris
Art. 4.
De gemeenteraad van Knokke-Heist benoemt schepen van der Hooft uit het college van Burgmeester en
Schepenen als vertegenwoordiger in het beheerscomité en schepen De Groote als haar plaatsvervanger.
Art. 5
De gemeenteraad van Knokke-Heist beslist dat er wordt overgegaan tot een afwijking van de
minimumprijs van € 5,95 per wijk-werkcheque voor hun grondgebied en legt hierbij de prijs van € 7,45
per cheque vast.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

12. Stadsadministratie - Secretarie - West-Vlaamse Intercommunales
(WVI) - Buitengewone algemene vergadering op donderdag 21
december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op de artikel 43 §2 24°;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 houdende de benoeming van Schepen Jan Morbee
als vertegenwoordiger en Schepen Kris Demeyere als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
legislatuur 2013-2018 tot het bijwonen van alle buitengewone algemene vergaderingen van WVI.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 2016 waarbij kennis werd genomen van de
ontslagname van Schepen Jan Morbee als vertegenwoordiger en de aanduiding van Schepen Kathleen
van der Hooft als vertegenwoordiger voor de rest van de legislatuur 2013-2018 tot het bijwonen van alle
buitengewone - en algemene vergaderingen van WVI;
Gelet op de statuten van de West-Vlaamse Intercommunale, in het bijzonder op de artikelen 12 en 13;
Gelet op de aangetekende brief van WVI van 23 oktober 2017 houdende de uitnodiging met de agenda
voor de buitengewone algemene vergadering op donderdag 21 december 2017 om 18.30u in De
Klokkenput, Bruggestraat 104A, 8480 Eernegem (Ichtegem);
Gelet op het feit dat de Financieel Beheerder, Stein Moyersons geen opmerkingen heeft;

BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op
donderdag 21 december 2017.
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Agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs Goderis
(Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe (Izegem) regionaal
comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof Devos
(Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen
Art. 2.
Aan de vertegenwoordigers wordt de toestemming gegeven om akkoord te gaan met alle punten van de
agenda, tenzij er naar aanleiding van een discussie in de vergadering anders wordt beslist. In dat geval
zal de raad ingelicht worden.
Art. 3.
De gemeentelijke mandatarissen die een mandaat in een intercommunale of een andere vereniging
bekleden dienen de ontvangen documentatie en documenten over te maken aan het college van
Burgemeester en Schepenen.
Art. 4.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI);
2. De betrokkenen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

13. Stadsadministratie - Secretarie - Halfjaarlijkse informatienota
Imewo - 2017 - Kennisname.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 24°;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en zijn wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 waarin werden voorgedragen voor de ganse
legislatuur conform artikel 44, 3de alinea van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking: Raadslid Luc
Lierman als vertegenwoordiger en Philippe Vlietinck als plaatsvervangende vertegenwoordiger;
Gelet op de e-mail van 11 oktober 2017 aan het Gemeentebestuur houdende de halfjaarlijkse
informatienota 2017;
Gelet op het feit dat de Financieel Beheerder, Stein Moyersons geen opmerkingen heeft;
Overwegende dat de gemeenteraad dient kennis te nemen van deze informatienota 2017;
KENNISNAME:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de informatienota voor het jaar 2017 van IMEWO.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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14. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) - Algemene Vergadering
op woensdag 20 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
Raadslid Pottier: Men blijft de middelen vanuit de provincie en Vlaanderen in vraag stellen. Voor
Vlaanderen is dat niet nodig want zij nemen hun verantwoordelijkheid net zoals de lokale besturen en zij
betalen mee aan de werkingskosten en aan de personeelskosten van de redders. De provincie stelt de
bijdrage nog altijd in vraag. Het is niet omdat je niet in een raad van bestuur zetelt dat je niet kunt
subsidiëren. Mag ik dan ook vragen aan Knokke-Heist om die boodschap daar over te brengen.
Voorzitter: Wij hebben aan de provincie gevraagd dat zij hun verantwoordelijkheid zullen opnemen op
financieel vlak.

14. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) - Algemene Vergadering
op woensdag 20 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 5°;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen
in het bijzonder op de artikelen 44, 48 en 57;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 februari 1982 houdende de toetreding, de goedkeuring van de
statuten en de beslissing tot inschrijving op het maatschappelijk kapitaal bij de Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV);
Gelet op de statuten van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV), in het
bijzonder de artikelen 16, 17 en 29.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij schepen Daniël Despiegelaere werd
aangeduid als vertegenwoordiger en schepen Jan Morbee als plaatsvervangende vertegenwoordiger van
de gemeente voor de legislatuur 2013-2018 op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen
van IKWV;
Gelet op de brief van 31 oktober 2017 van IKWV met de oproeping voor de Algemene Vergadering van
woensdag 20 december 2017 om 20u30 bij te wonen op het secretariaat van IKWV te 8434 Westende,
Strandlaan 3;
Gelet op het advies van financieel beheerder, Stein Moyersons: “De bijdrage van onze gemeente zou
volgens de ontwerpbegroting stijgen van 13 697 euro naar 20 273 euro. De verhoogde gemeentelijke
bijdrage zou hoofdzakelijk gebruikt worden voor de nodige investeringen in groot materieel (boten en
motoren). Op voorstel van het schepencollege wordt de verhoogde bijdrage ingeschreven in het budget
2018 van de gemeente.
De subsidie vanuit de provincie West-Vlaanderen voor een bedrag van 250 000 euro staat nog in de
begroting 2018 maar is onzeker. De provincies zouden verplicht worden om uit de intercommunales te
stappen. Als in de toekomst noch de provinciale noch de Vlaamse overheid over de brug komen zal de
impact om de gemeentelijke bijdrage groot zijn.”
Gelet op het dossier met de documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de gemeente overgemaakt werd.
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BESLUIT :
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van IKWV van woensdag
20 december 2017.
Agenda:
1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2018.
2. Rondvraag.
Art. 2.
Aan de vertegenwoordigers wordt de toestemming gegeven om akkoord te gaan met alle punten van de
agenda, tenzij er naar aanleiding van een discussie in de vergadering anders wordt beslist. In dat geval
zal de raad ingelicht worden.
Art. 3.
De gemeentelijke mandatarissen die een mandaat in een intercommunale of een andere vereniging
bekleden dienen de ontvangen documentatie en documenten over te maken aan het college van
Burgemeester en schepenen.
Art. 4.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1. De intercommunale IKWV;
2. De betrokkenen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

15. Begroting en Uitgaven - Centraal Kerkbestuur Knokke-Heist Budgetten 2018 - Kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van Jezus,
Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, Sint-Antonius Abt, St.Vincentius en St.-Niklaas - Aktename.
Voorzitter: We hebben een goede vergadering gehad met de kerkfabriek en onze ontvanger. In het
meerjarenplan was er een bedrage voorzien van 1.100.000€ en nu zijn we aan 770.000€. Dus ze doen
een enorme inspanning.
Raadslid Maertens: Misschien nog eens aankaarten dat ze op tijd moeten zijn met het indienen van hun
documenten. Wij vragen ons vooral af hoe het nu zit met het kerkenbeleidsplan?
Voorzitter: We zijn daar mee bezig. We hebben al een aantal gesprekken gehad met de kerkfabriek en
enkele mensen. Dit zal in de komende jaren evolueren en zal zeker voorgelegd worden aan de
gemeenteraad.
Raadslid Maertens: Het is inderdaad dat wat we willen aankaarten. Er moet een ruim debat komen
tussen de kerk en de stakeholders. Voorzitter : dat gaat over mensen en ligt heel gevoelig. We moeten
daar voorzichtig mee zijn. We zijn hier voorzichtig mee bezig.

15. Begroting en Uitgaven - Centraal Kerkbestuur Knokke-Heist Budgetten 2018 - Kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van Jezus,
Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, Sint-Antonius Abt, St.Vincentius en St.-Niklaas - Aktename.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10°;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 - 49;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder artikel 47 waarin gestipuleerd wordt dat de budgetten na het advies van het
erkend representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend
worden door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
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Gelet op de door het Centraal Kerkbestuur gecoördineerde indiening van de budgetten 2018 van de
kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, SintAntonius Abt, St.-Vincentius en St.-Niklaas op 17/10/2017;
Overwegende dat door ontbrekende stukken de gecoördineerde indiening van de budgetten 2018 pas op
17/10/2017 is gebeurd;
NEEMT AKTE:
Artikel 1.
Er wordt akte genomen van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van Jezus,
Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, Sint-Antonius Abt, St.-Vincentius en St.-Niklaas
Art. 2.
De exploitatietoelage 2018 bedraagt volgens het gecoördineerd budget 2018:
H. Familie
2018

60.379,31

H. Hart
178.592,65

St.-Margareta
76.178,31

St.-Antonius

St.Vincentius

216.804,79

123.990,14

St.-Niklaas
55.758,66

16. Begroting en Uitgaven - Saint George's Anglican Church - Budget
2018 - Aktename.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10°;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 49 ;
Gelet op het door de Saint George’s Anglican Church ingediend budget 2017 op 6 november 2017;
NEEMT AKTE:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van het budget 2018 ingediend op 6 november 2017 van de Saint George’s
Anglican Church dat sluit als volgt:
Ontvangsten
Exploitatie zonder financiering
Overschot/tekort exploitatie N-2

750,00

Uitgaven
7.415,00

Overschot/tekort
-6.665,00
19.344,30

Exploitatietoelage

0,00

Investeringen

0,00

Overschot/tekort investeringen N-2

1.830,74

17. Begroting en Uitgaven - Politiezone Damme/Knokke-Heist Dotatie 2018 - Wijziging dotatie 2017 - Goedkeuring.
Raadslid Dieltiens: de dotatie voor 2018 kan verminderd worden en dat is goed nieuws. Voor 2018
vraagt de politiezone 11.400.000 € werkingsmiddelen dus 400.000€ voor camerabewaking en ook een
extra dotatie voor personeel van 2%. Dat is een afspraak die bij het begin van de legislatuur gemaakt is
met de politiezone en daar staan wij dus ook achter. Op de informatievergadering hebben we gehoord
dat die automatische verhoging met 2% toch best nog eens opnieuw bekeken wordt. Wat de dotatie
betreft blijkt dat dit in geen enkele Vlaamse gemeente zo hoog is als in Knokke-Heist. Begrijp ons niet
verkeerd we juichen dit alleen maar toe want zoals u weet zijn orde en veiligheid zeer belangrijk voor
ons. Iedere euro die uitgegeven wordt moet wel gericht zijn op het verbeteren van de efficiëntie en
verhogen van de veiligheid van de politie.
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17. Begroting en Uitgaven - Politiezone Damme/Knokke-Heist Dotatie 2018 - Wijziging dotatie 2017 - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op het artikel 43§2 10°;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder op het artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2016 waarbij de dotatie 2017 aan de Politiezone
Damme/Knokke-Heist wordt goedgekeurd;
Overwegende dat bij de opmaak van de politiebegroting 2018 rekening wordt gehouden met de
verdeelsleutel zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente
politiezone;
Gelet op het schrijven van de politiezone Damme Knokke-Heist van 11 oktober 2017 waarin enerzijds
wordt meegedeeld dat de dotatie voor 2017 verlaagd kan worden met 1.142.804 EUR naar 10.090.999
EUR en waarin anderzijds de dotatie voor 2018 als volgt wordt opgegeven:
Gewone dotatie:
11.431.168 EUR
aanvullende dotatie personeel:
383.981 EUR
aanvullende dotatie camerabewaking:
297.741 EUR
gewone investeringstoelage:
227.600 EUR
aanvullende investeringstoelage
187.550 EUR;
Overwegende dat op de ontwerp budgetwijziging 2 2017 de gewone dotatie werd verlaagd met
1.142.804 EUR naar 10.090.999 EUR en dat de aanvullende dotatie voor personeel en voor
camerabewaking gelijk blijven;
Overwegende dat op het ontwerp budget 2018 volgende bedragen staan ingeschreven:
6491180/040000:
6640000/040000:

12.112.890 EUR
415.150 EUR;
BESLUIT:

Artikel 1.
De bijdrage van de gemeente Knokke-Heist in de politiebegroting 2018 ten bedrage van 11.431.168 EUR
wordt goedgekeurd aan de politiezone Damme/Knokke-Heist.
Art. 2.
De aanvullende bijdrage van de gemeente Knokke-Heist in de politiebegroting 2018 voor de patronale
meerkost op de inconveniënten ten bedrage van 383.981 EUR wordt goedgekeurd aan de politiezone
Damme/Knokke-Heist.
Deze aanvullende toelage betreft de jaarlijkse kosten voor de strandbewaking in de zomerperiode en de
extra kosten ten gevolge van de overname van het gescocontingent door de politiezone.
Art. 3.
De dotatie voor de camerabewaking 2018 wordt goedgekeurd aan de politiezone Damme/Knokke-Heist
voor een maximaal bedrag van 297.741 EUR.
De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de afrekening met alle bewijsstukken.
Art. 4.
De gewone investeringstoelage 2018 wordt goedgekeurd aan de politiezone Damme/Knokke-Heist voor
een maximaal bedrag van 227.600 EUR.
De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de afrekening met alle bewijsstukken.
Art. 5.
De aanvullende investeringstoelage 2018 voor de verdere uitbereiding van het cameraproject wordt
goedgekeurd aan de politiezone Damme/Knokke-Heist voor een maximaal bedrag van 187.550 EUR.
De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de afrekening met alle bewijsstukken.

31
(Gemeenteraad van )

Art. 6.
De verlaging van de gewone dotatie 2017 aan de Politiezone Damme/Knokke-Heist met 1.142.804 EUR
tot 10.090.999 EUR wordt goedgekeurd.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

18. Begroting en Uitgaven - Meerjarenplan, Budgetwijziging 2017-2,
Budget 2018, - Vaststelling.
Voorzitter: In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern
en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de
financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
Een positief resultaat op kasbasis betekent dat het bestuur nog middelen overhoudt nadat alle voorziene
uitgaven gedekt zijn door alle ontvangsten. Het meerjarenplan eindigt in 2020 met een positief resultaat
van 1 521 751 euro. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het gemeentelijk budget
structureel in evenwicht is. Het is het bedrag dat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van de
exploitatie-uitgaven en exploitatie-ontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Het budget
2018 sluit met een positieve autofinancieringsmarge van 9.173.540 euro dat is ruimschoots de normen
die opgesteld zijn. Een budgetwijziging bestaat uit 2 onderdelen: Een verklarende nota met een
motivering van de wijzigingen, wijzigingen aan de doelstellingennota, doelstellingenbudget, financiële
toestand , investeringslijst en lijst met nominatieve subsidies. Een financiële nota met de wijzigingen aan
het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget. Resultaat op kasbasis en
autofinancieringsmarge: Het resultaat op kasbasis bedraagt na de budgetwijziging 17.483.671 euro. De
autofinancieringsmarge bedraagt 5.578.006 euro. We zijn daar heel fier op om de eenvoudige reden dat
er heel veel projecten in de pipeline zitten en we de middelen hebben om ze uit te voeren.
Raadslid Bienstman – Devreeze: We hebben dit eens met ons drie samen bekeken en we willen de
administratie bedanken voor het vele werk dat ze er in gestoken hebben. We zijn tot het besluit gekomen
dat dit inderdaad een mooi meerjarenplan is met wat wijzigingen waarvan we natuurlijk hopen dat ze
gerealiseerd worden. Het enige waar we graag wat uitleg rond willen is Knokke-Hippique. Zij krijgen een
bepaald bedrag van de gemeente maar waarvoor wordt dit bedrag gebruikt?
Voorzitter: Ze hebben ons vorig jaar om steun gevraagd. We zijn daar op ingegaan omdat dit
evenement wel een meerwaarde betekent voor Knokke-Heist.
Raadslid Bienstman – Devreeze: Het is dus eigenlijk vooral om reclame te maken voor Knokke-Heist.
Raadslid Dieltiens: Wij hebben toch een aantal opmerkingen en bedenkingen bij het meerjarenplan.
Wat wel positief is, is dat er geanticipeerd wordt op de integratie van gemeente en OCMW. Zo krijgen we
een geïntegreerde kijk op de volledige groep Knokke-Heist. Als we kijken naar de exploitatie uitgaven
dan zien we dat een aantal zaken stijgen zoals ICT en Lokale Economie. Eindelijk zou ik zeggen maar als
we zien waar het budget aan uitgegeven wordt hebben we toch onze bedenkingen of deze diensten daar
beter zullen van worden. Ook de personeelsdienst ontvangt een mooi budget door het nieuwe
organogram en daar kunnen we inkomen. Maar een goed beleid is voor ons meer doen met minder en
dat is hier niet het geval. Er zijn zeker domeinen waar nog op bespaard kan worden. Voor veiligheid, bij
de politie kunnen nog efficiëntie winsten geboekt worden. Het domein vrije tijd: dit is het domein waar
volgens ons het meeste kan op bespaard worden. We stellen voor om dit domein eens grondig te
evalueren en waar nodig de tering naar de nering te zetten. Als je kijkt naar de exploitatie
ontvangsten deze stijgen ook. In Knokke-Heist is dit vooral door de concessie van het casino. Eenmalig
wordt er een vergoeding van 6.600.000€ betaald in 2018 en ook nog eens jaarlijks 1.055.000€. Dit was
bedoeld om de twee hoekgebouwen te kopen maar dit blijkt nu niet voldoende te zijn want deze kosten
8.000.000€ en dan reken ik nog niet de 1.000.000€ die betaald werd voor de dading. De meer
ontvangsten volstaan dus niet om de extra kosten te dekken.
Wat de investeringen betreft werd er de afgelopen jaren maar altijd slecht 30% uitgevoerd van wat u
had voorgesteld. Nu zien we het budgettair resultaat van deze plannen en we zien dat er tussen 2017 en
2020 voor 94.000.000€ zal geïnvesteerd worden. En we gaan dit betalen door onze reserve van
45.000.000€ op te gebruiken en dan nog eens 50.000.000€ te lenen of leningen toe te staan. De schuld
afbouw van de laatste 5 jaar waar u zo trots op was wordt nu teniet gedaan. De grootste brok uit dit
budget is het Community House en de nieuwe Ravelingen 3.0. U hebt ons en de bevolking nochtans altijd
voorgehouden dat het Community House de gemeente geen euro ging kosten en de privé dat ging
financieren. Door die belofte zijn wij destijds als N-VA ook akkoord gegaan. Het Community House zal
10.700.000€ kosten en de Ravelingen 5.500.000€ . Dat zal waarschijnlijk een fuifzaal worden met
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gouden klinken.
We hebben straks heel veel infrastructuur en er komt nog heel veel bij dus de vraag is kunnen we dat
wel nog efficiënt inzetten? We moeten daar nu al voor lenen. We zullen dat ook moeten onderhouden,
exploiteren. Er zullen herstellingswerken komen. Onze kinderen en kleinkinderen zullen die kosten
moeten dragen. Jullie schieten in het wilde weg en pas bij de uitvoering denken jullie na over hoeveel het
zal kosten. Ook voor de sportinfrastructuur vragen wij ons af of al die investeringen wel nodig zijn. We
beschikken over schitterende atletiek pistes ,over de beste voetbalpleinen van het land , niemand in
België heeft zoveel tennisterreinen als wij, binnenkort hebben we twee golf terreinen ,we heb een ruim
aanbod watersporten en we hebben dus al top infrastructuur en top manifestaties. Zijn die werken nog
wel op maat van Knokke-Heist?
Sincfala die begon als een renovatie en refter voor school is nu al een project van meer dan 1.000.000€.
We kopen zelf de site van Chalet Suisse terwijl we hetzelfde effect genereren als we de toeristische
ondernemers zelf laten investeren. Het masterplan ruimte voor spelen is begonnen met het wegnemen
van toestellen voor de veiligheid maar dit eindigt nu in grote sier van 1.100.000€ . In welk gemeente
doen ze dat? We gooien het geld zonder visie de deuren uit. We zijn een gemeente van brood en spelen.
We zouden beter investeren in het Casino want daar hebben we nood aan. Andere projecten vallen
duurder uit dan gedacht of worden uitgesteld. Wat betreft de jeugdraad treden wij de financieel
beheerder bij wanneer hij zegt geen subsidies meer uit te keren zolang de boekhouding niet in orde is.
Evenementen als Knokke Hippique, Zoute Grand Prix mogen een subsidie krijgen maar dan vragen wij
wel dat ze jaarlijks een werkingsverslag opmaken zodat we zien wat ze met de subsidies gedaan hebben.
Voorzitter: We hebben kennisgenomen van uw opmerkingen en delen uw mening natuurlijk niet. We
zijn zeer tevreden met de investeringen die zullen gebeuren.

18. Begroting en Uitgaven - Meerjarenplan, Budgetwijziging 2017-2,
Budget 2018, - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 augustus 2008 betreffende de gemeenten die de beleids-en
beheerscyclus willen toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de Omzendbrief BB 2017/3 betreffende de meerjarenplannen en budgetten 2018;
Gelet op de vaststelling van het budget 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in de
gemeenteraad van 23 november 2016;
Gelet op de vaststelling van de eerste budgetwijziging in de gemeenteraad van 31 mei 2017;
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 19 oktober 2017;

33
(Gemeenteraad van )

BESLUIT :
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2014-2020 vast.
Art. 2.
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2017/2 vast.
Art. 3.
De gemeenteraad stelt het budget 2018 vast.
Aangenomen met 21 JA stemmen bij 3 NEEN stemmen:
21 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, A. Wittesaele, J. Morbee, D. Despiegelaere, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, I. Reubens, H. De Plecker, A. Vervarcke-Pattyn, F. Naert,
I. Goeminne, O. Bodyn, A. Rappé, C. Trio, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S.
Vandierendonck - Van De Sompele, G. Deman, F. Bienstman-De Vreeze
3 NEEN-stemmen L. Dieltiens, A. Maertens, F. Pottier
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

19. Begroting en Uitgaven - OCMW Knokke-Heist A/ Aangepast Meerjarenplan 2014-2020 - Goedkeuring;
B/ Budgetwijziging 2017/1 – Kennisname;
C/ Budget 2018 – Kennisname.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op het artikel 43 §2 10°;
Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
19 december 2008, in het bijzonder de artikelen 148, 149,150, 156 en 270 § 1,1°;
Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
19 december 2008, in het bijzonder het artikel 272 houdende de wijzigingsbepalingen betreffende de
organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 augustus 2008 betreffende de gemeenten die de beleids- en
beheerscyclus willen toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief 2017/1 betreffende de meerjarenplanning en het budget 2018;
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 oktober
2017;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van Knokke-Heist van 8 november 2017, waarbij het
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aangepast meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en budgetwijziging 2017/1 werd vastgesteld;
Gelet op de financiële nota van het gemeentelijk budget 2018 waarbij onder domein Welzijn, zorg en
opvang BI 090000 een werkingssubsidie aan het OCMW is voorzien van 4 100 000 euro.
Overwegend dat het budget 2018 binnen de grenzen van het aangepast meerjarenplan 2014-2020 blijft;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2017 niet wijzigt ingevolge de budgetwijziging 2017/1 van
het OCMW Knokke-Heist;
BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Knokke-Heist goed.
Art. 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2017/1 van het OCMW Knokke-Heist.
Art. 3.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van het OCMW Knokke-Heist.
Art. 4.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

20. Ontvangsten - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing - Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 170§4;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder op de bepalingen van artikel
298 en artikel 464, 1°;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder op de bepalingen
van artikel 42§3, artikel 43§2,15° en artikel 253§1,3°;
Gelet op het decreet van 13 december 2013, en latere wijzigingen, houdende de Vlaamse Codex
Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincie;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende vaststelling voor de aanslagjaren
2014 tot en met 2019 van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB2011/1 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van
2,5% naar 3.97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2,§2,2e lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere
gemeente van het Vlaams Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst
van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen
ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;
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Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het
aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588;
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing van 28 november 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 : belastbaar feit en tarief
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven ten voordele van de gemeente Knokke-Heist vastgesteld op DUIZEND
HONDERDZESENNEGENTIG (1196).
Art. 2 : invordering
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van de Vlaamse
Overheid.
Art. 3 : algemene bepalingen
Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende vaststelling voor de aanslagjaren 2014 tot
en met 2019 van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt opgeheven vanaf 1
januari 2018;
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

21. Onderwijs - deKunstAcademie - Nieuwe naam deKunstAcademie
en de Vonk - Goedkeuring.
Raadslid Pottier: Nieuwe naam met nieuwe huisstijl is mooi en origineel, kortom goed gekozen. Het is
belangrijk om deze site verder als kunstensite uit te bouwen. Deze site zou eventueel ook nog verder
uitgebouwd kunnen worden tot het huis van cultuureducatie en cultuurparticipatie in de gemeente om
nog beter te werken tussen jeugd en volwassen. Alle onderzoek wijst uit dat hoe vroeger je kinderen
betrekt bij cultuur en kunst hoe beter ze er op latere leeftijd betrokken blijven zowel actief als passief.

21. Onderwijs - deKunstAcademie - Nieuwe naam deKunstAcademie
en de Vonk - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs,
studierichtingen Muziek, Woord, Dans en Beeldende kunsten van 31 juli 1990;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 1998 betreffende de toekenning van de naam
deKunstAcademie;
Gelet op het ontwerp van Skinn Branding Agency;
BESLUIT:
Artikel 1.
De nieuwe naam MAAK voor de kunstensite (gebouw deKunstAcademie en de Vonk), zoals voorgesteld in
het ontwerp in bijlage, wordt goedgekeurd.
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Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Art. 3.
Punt 3, artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit dd 27/08/1998 betreffende de goedkeuring van de
naamwijziging van de Academie voor Muziek en Woord naar deKunstAcademie wordt opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

22. Personeelszaken-Werving&bevordering - Zomerpersoneel Reglement zomerpersoneel - Actualisering
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, en in het bijzonder op art. 105, art. 28 §1 en art. 42 §3;
Gelet op de Wet van 3 juli 1978 en de latere wijzigingen betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Gelet op de Wet van 28 juli 2011 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een
solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van
sociale zekerheid;
Gelet op de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen
arbeiders en bedienden;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en de 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 de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 betreffende het reglement op het
zomerpersoneel;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2017 houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentebestuur Knokke-Heist in het bijzonder artikels 28 tem 38;
Gelet op het protocol van de vergadering van 8 november 2017 van het Bijzonder
Onderhandelingscomité voor de personeelsleden van het gemeentebestuur en het O.C.M.W. van KnokkeHeist, 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;
BESLUIT:
Enig artikel.
Het reglement op het zomerpersoneel wordt als volgt geactualiseerd en vastgesteld:
DEEL 1. Toepassingsgebied
Artikel 1.
§1. Dit reglement omvat de bijzondere bepalingen voor de rechtspositieregeling van de volgende
personeelscategorieën :
zomermedewerkers
speelpleinpersoneel
eerstehulpverleners
redders (met uitzondering van de (adjunct) hoofdredder)
§2. De bepalingen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zijn van aanvullende
toepassing op deze specifieke regelingen voor het zomerpersoneel, met uitzondering van volgende
onderdelen:
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-

-

-

Titel 2,
Hoofdstuk IX en X (evaluatie), XII (adm. anciënniteit), XIV (bevordering) en XV
(personeelsmobiliteit)
Titel 3 (opdrachthouderschap)
Titel 4 (ambtshalve herplaatsing)
Titel 5 (verlies hoedanigheid statutair personeelslid en definitieve ambtsneerlegging)
Titel 6,
Hoofdstuk I (salaris), II (toekenning periodiek salarisverhoging door opbouw geldelijke
anciënniteit) en III (bijzondere bepalingen)
Titel 7,
Hoofdstuk III, afdeling 1 (zaterdag-, zondag-, feestdag- en nachtprestaties), IV (andere
toelagen), VI, afdeling 1 en 2 (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering) en VII (vergoeding
van de conciërge)
Titel 8,
Hoofdstuk I (algemeen), II (jaarlijkse vakantiedagen), VI (bevallings- en opvangverlof), VII
(verlof deeltijdse prestaties), VIII (verlof voor opdracht), XI (loopbaanonderbreking), XII
(politiek) en XIV (dienstvrijstellingen)
Titel 9 (slotbepalingen)

DEEL 2. De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
1. Algemene toelatingsvoorwaarden
Artikel 2.
§1. De kandidaten moeten aan volgende algemene voorwaarden voldoen :
1.
2.
3.
4.

een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren.
de burgerlijke en politieke rechten genieten.
medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
Minimumleeftijd :

voor de zomermedewerkers, eerstehulpverleners en de reddingsdienst 18 jaar zijn op datum van
de indiensttreding, d.w.z. uiterlijk vóór de aanvang van de eerstvolgende nuttige
tewerkstellingsperiode.

voor het speelpleinpersoneel 16 jaar zijn op datum van de indiensttreding, d.w.z. uiterlijk vóór de
aanvang van de eerstvolgende nuttige tewerkstellingsperiode.

§2. De medische geschiktheid van de kandidaat wordt afgetoetst op grond van art. 27 van het KB
28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid.
Conform bovenstaande bepalingen dienen :

zomermedewerkers, speelpleinpersoneel en eerstehulpverleners geen doktersattest af te leveren
of een aannemingsonderzoek te ondergaan.
Uitzondering:
- een zomermedewerker “Onderhoud” dient een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen
tetanus.
- een eerstehulpverlener dient wel een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen tetanus en
hepatitis B.

redders geen doktersattest af te leveren maar wel voorafgaandelijk aan de tewerkstelling een
aannemingsonderzoek te ondergaan.
§3. Het passend gedrag wordt afgetoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop
een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting
voorleggen.
2. Aanwervingsvoorwaarden
ZOMERMEDEWERKER
Artikel 3.
§1 Voor alle zomermedewerkers wordt voorkeur gegeven aan studenten van het hoger onderwijs van
het korte type, van het hoger onderwijs van het lange type of van het hoger universitair onderwijs.
§2 Voor de zomermedewerker informatica dient de kandidaat student te zijn in de richting van
informatica en voldoende kennis hebben van officetoepassingen en Windows. Beschikt bij voorkeur over
basiskennis van PHP, Mysql, linux en dreamweaver.
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§3 Voor de zomermedewerker vakantieplus-sport (chauffeur) dient de kandidaat bij voorkeur
student te zijn in de richting lichamelijke opvoeding. De houder van een diploma sporthumaniora komt
eveneens in aanmerking. Bijkomend moet de kandidaat beschikken over een geldig rijbewijs B en een
rijgeschiktheidsattest bekomen bij de arbeidsgeneesheer.
§4 Voor de zomermedewerker vakantieplus-jeugd (chauffeur) moet de kandidaat beschikken over
een geldig rijbewijs B en een rijgeschiktheidsattest bekomen bij de arbeidsgeneesheer.
SPEELPLEINPERSONEEL
Artikel 4.
§1. De monitor moet:
1. Een attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke hebben, toegekend door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (Bestuur voor sociaal-cultureel werk- dienst jeugdwerk), en ten minste 16 jaar
zijn op datum van de indiensttreding.;
OF
2. tenminste 20 jaar zijn op de dag van de tewerkstelling en 2 jaar ervaring hebben als begeleider
binnen het erkend jeugdwerk
OF
3. Een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs hebben dat tenminste
60 uur pedagogische en / of psychologische vorming omvat, of ten minste één jaar van deze opleiding
met vrucht hebben afgelegd, ten minste 16 jaar zijn op datum van de indiensttreding en met goed
gevolg een onbezoldigde stage van tenminste 70 uren hebben doorlopen, overeenkomstig de
bepalingen van het attest basisvorming jeugdverantwoordelijke.
§2. De kandidaten mogen deelnemen aan het sollicitatiegesprek zodra zij aan de voorwaarden van §1.
voldoen of zodra zij de kadervormingssessie van tenminste 60 uren voor het attest Basisvorming
Jeugdverantwoordelijke gevolgd hebben en tenminste 16 jaar zijn op datum van de indiensttreding.
§3. De pleinverantwoordelijke moet voldoen aan:
- de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden als monitor
- EN minimum 18 jaar zijn op datum van de indiensttreding.
- EN minimum 2 jaar ervaring hebben m.b.t. de speelpleinwerking van ons bestuur
- EN een diploma van minstens Hoger Secundair onderwijs hebben.
Het brevet van hoofdanimator geeft de kandidaat voorrang.
§4. De pedagogisch consulent moet voldoen aan:
-

de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden als monitor
EN het brevet van hoofdanimator bezitten
EN minimum 21 jaar zijn op datum van de indiensttreding.
EN minimum 4 jaar ervaring hebben m.b.t. de speelpleinwerking van ons bestuur
EN een diploma van minstens Hoger Secundair onderwijs hebben.

§5. De hoofdverantwoordelijke speelpleinwerking moet voldoen aan:
- de aanwervingsvoorwaarden als monitor
- EN het brevet van hoofdanimator bezitten
- EN minimum 21 jaar zijn op datum van de indiensttreding.
- EN minimum 4 jaar ervaring hebben m.b.t. de speelpleinwerking van ons bestuur
- EN een diploma van minstens Hoger Secundair onderwijs hebben
- een rijbewijs B bezitten
Het brevet van instructeur geeft de kandidaat voorrang.
EERSTEHULPVERLENER
Artikel 5.
De eerstehulpverlener moet:
- medische of paramedische studies volgen of beëindigd hebben
- OF een geldig brevet van ambulancier hebben
REDDINGSDIENST
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Artikel 6.
§1. De redder moet:
1. houder zijn van het West-Vlaams Hoger Reddersbrevet
OF
2. houder zijn van het brevet “Redder aan Zee” uitgereikt door de vzw Wobra (West-Vlaams
Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten)
OF
3. houder zijn van het attest uitgereikt door de vzw Wobra waaruit blijkt dat men geslaagd is in de
proeven (met uitzondering van de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet “Redder aan Zee”
(dit brevet is slechts 1 jaar geldig). Na het slagen voor de zeezwemproef wordt aan de houder van
voormeld attest het brevet van “Redder aan Zee” uitgereikt.
§2. De redders moeten houder zijn van het bijscholingsattest afgeleverd door de vzw Wobra, indien één
van onder §1 opgenoemde brevetten reeds méér dan 3 jaar geleden werd uitgereikt. Het
bijscholingsattest heeft een geldigheidsduur van drie jaar.
Artikel 7.
§1. De redder moet
- voldoen aan de vereiste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
§2. De eerste redder (postoverste) moet
- voldoen aan de vereiste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden van redder
- EN houder zijn van het specialisatiegetuigschrift “Postoverste” uitgereikt door de vzw Wobra
- EN minimum 4 maanden dienstervaring hebben bij ons gemeentebestuur.
3 Bewijsdocumenten
Artikel 8.
§1. Het uittreksel uit het strafregister en de overige attesten/brevetten in functie van de tewerkstelling
dienen ten laatste 10 dagen voor de effectieve tewerkstelling aanvangt ingediend te worden bij de
dienst personeelszaken.
§2. Wanneer de bewijsdocumenten, zoals vermeld in §1 en §2 niet tijdig worden ingediend, kan het
College beslissen om de aanstelling te annuleren.
4 Voorrangsregeling invulling vacante functies
Artikel 9.
§1. Invulling via de werfreserve (= personen die reeds slaagden voor selectiegesprekken, tewerkgesteld
werden en een gunstige beoordeling ontvingen)
De kandidaten opgenomen in de werfreserve krijgen voorrang om de vacature in te vullen, mits ze aan
alle voorwaarden voor de vacature voldoen.
§2. Invulling via het sollicitantenbestand met nieuwe kandidaten die slagen voor de
selectiegesprekken.
In tweede orde kan de invulling gebeuren op basis van de reservelijsten die worden aangelegd met
nieuwe geslaagde kandidaten uit het sollicitantenbestand.
§3. Invulling via het sollicitantenbestand met nieuwe kandidaten die niet deelgenomen hebben
aan de selectiegesprekken.
In derde orde kan de invulling gebeuren met nieuwe kandidaten, enkel waar geen mogelijkheid tot een
gesprek meer is wegens dringendheid van de invulling.
5 Bekendmaking
Artikel 10.
De vacatures worden ten minste bekendgemaakt via ofwel een regionale of lokale krant of tijdschrift,
ofwel via de VDAB of andere organisaties voor de begeleiding van werkzoekenden.
Ter vervanging kan het vrijwillig sollicitantenbestand van het bestuur aangesproken worden; in
voorkomend geval bevat het vacaturebericht de algemene en specifieke voorwaarden en het
functieprofiel.
DEEL 3. Selectieprogramma
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1 Organisatie
Artikel 11.
Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en tijdig solliciteren, worden tenminste 10 kalenderdagen
vóór het sollicitatiegesprek schriftelijk of via e-mail, op de hoogte gebracht van de datum en de plaats
waar het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden. Zij worden tegelijkertijd ingelicht omtrent het programma
van de selectie.
Artikel 12.
Kandidaten die te laat solliciteren kunnen niet meer deelnemen aan de selectiegesprekken.
Artikel 13.
De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen. De kandidaten
die niet worden toegelaten tot het examen, worden daarvan verwittigd met vermelding van de reden van
de weigering.
Artikel 14.
§1. Het selectieprogramma bestaat uit een sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek dient om de kennis
van de kandidaat op het vlak van hun specifieke functievoorkeur te beoordelen. De selectiecommissie
beoordeelt de kandidaten en stelt een rangschikking op.
Beoordelingscriteria :

Kennis van de functie

Algemene maturiteit voor de functie

Creativiteit en vaardigheden

Voor het speelpleinpersoneel en eerstehulpverleners wordt bijkomend een EHBO-proef
afgenomen.
§2. Het sollicitatiegesprek voor de hoofdverantwoordelijke speelpleinwerking omvat een gesprek om de
kennis van de kandidaat op vlak van de speelpleinwerking en EHBO te kunnen beoordelen. Het
sollicitatiegesprek kan aangevuld worden met een schriftelijke bekwaamheidsproef.
De selectiecommissie beoordeelt de kandidaten en stelt een rangschikking op.
Beoordelingscriteria :

Leidinggeven en organisatie

Kennis van de speelpleinwerking en EHBO

Algemene maturiteit voor de functie
§3. Om de selectieprocedure beheersbaar te houden, kan het wenselijk zijn een preselectie te houden.
De preselectie moet uitgevoerd worden op basis van duidelijke criteria die vooraf vastgesteld worden
door het College alsook gepubliceerd worden in de oproep, en met behulp van een betrouwbare
selectietechniek.
Artikel 15.
§1. Elk selectie-interview resulteert in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden
kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores.
§2. De kandidaten worden schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht van het eindresultaat.
Artikel
§1. Bij
-

16.
de aanduiding van kandidaten wordt rekening gehouden met:
de beschikbaarheid van de kandidaten
wordt voorrang verleend aan de kandidaten die zich voor een lange periode beschikbaar stellen
en frequent tewerkgesteld worden
er wordt gestreefd naar een combinatie van ervaren kandidaten en nieuwe kandidaten
in de mate van het mogelijke worden jobstudenten tewerkgesteld in hun voorkeurfunctie en
tewerkgesteld op hun voorkeurlocatie.

§2. Bij de aanduiding van een pleinverantwoordelijke speelpleinwerking wordt rekening gehouden met de
aanwervingsvoorwaarden en onderstaande richtlijnen:
de nuttige ervaring op het desbetreffende plein
leeftijd en maturiteit van de kandidaat-pleinverantwoordelijke
de beschikbaarheid van de kandidaten
wordt voorrang verleend aan de kandidaten die zich voor een lange periode beschikbaar stellen
en frequent tewerkgesteld worden
2 Samenstelling van de selectiecommissie
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Artikel 17.
§1. De selectiecommissie wordt geleid door een voorzitter. De leden van de selectiecommissie worden
nominatief door de aanstellende overheid aangewezen. Indien de aanstellende overheid de voorzitter van
de selectiecommissie niet nominatief heeft aangewezen, duiden de leden van de selectiecommissie in hun
midden een voorzitter aan.
§2. De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie, die als volgt wordt samengesteld: de
selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; onder deskundig wordt verstaan dat de leden van
de selectiecommissie over de specifieke deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te
beoordelen op de voor de functie vastgestelde selectiecriteria.
Komen in aanmerking voor deelname aan een selectiecommissie:
a.

deskundigen op vlak van personeelsselectie;

b.

personen extern aan de gemeente, die daartoe wegens hun professionele activiteit en specialisatie
geschikt bevonden worden;

c.

personeelsleden van andere overheden, de toezichthoudende overheid uitgezonderd, en
personeelsleden van het eigen bestuur, met een graad die minstens van gelijke rang is als de
vacante functie;

§3. Elke selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden;
§4. De selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht;
§5. De gemeentelijke mandatarissen en de gemeentesecretaris als hij aanstellende overheid is kunnen
geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur;
§6. De gemeentelijke mandatarissen, de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties en de
vertegenwoordigers van de beheersorganen, mogen uitsluitend als waarnemer bij de selectie aanwezig
zijn. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de
selecties.
§7. Bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het eindresultaat en het
eindverslag van de kandidaten. De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de
leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.
DEEL 4. Wervingsreserve
Artikel 18.
§1. De kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve onder volgende voorwaarden:
- Deelname aan, en slagen voor de selectieproef, gevolgd door een tewerkstelling binnen het jaar
OF
- tewerkstelling binnen het jaar na sollicitatie zonder selectieproef, op voorwaarde dat de tewerkstelling
kadert binnen een dringende invulling van de openstaande functie waar geen selectieproef meer mogelijk
is
EN
- (in beide gevallen) een gunstige beoordeling krijgen na de tewerkstelling.
§2. Het College van Burgemeester en Schepenen duidt, in samenspraak met de betrokken
leidinggevenden, de vereiste kandidaten uit de wervingsreserve aan.
Artikel 19.
In afwijking van art. 36 van de rechtspositieregeling op het gemeentepersoneel Knokke-Heist is de duur
van de wervingsreserve onbeperkt.
Artikel 20.
De kandidaten worden uit de wervingsreserve geschrapt :
- indien ze zich gedurende twee opeenvolgende jaren voor geen enkele periode beschikbaar hebben
gesteld
- OF indien ze afstand doen van hun rechten in de wervingsreserve
- OF na een ongunstige beoordeling
DEEL 5. Beoordeling
Artikel 21.
De Gemeentesecretaris zorgt voor de interne organisatie van de beoordelingen.
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Artikel 22.
§1. De kandidaten worden éénmaal per jaar beoordeeld.
§2.

Deze beoordeling gebeurt objectief, waarbij de rechtstreekse chef zich eventueel kan
beroepen op verslagen en mededelingen van feiten tijdens de voorbije tewerkstellingsperiode.

§3.

De gunstige beoordeling is een voorwaarde om opnieuw aangesteld te kunnen worden.

Artikel 23.
De beoordeling gebeurt door de rechtstreekse chef en diens hogere chef en is gebaseerd op vooraf
vastgestelde beoordelingscriteria.
De beoordeling van de monitoren, pleinverantwoordelijken en pedagogisch consulent wordt specifiek
opgesteld door:
 De hoofdverantwoordelijke van de speelpleinwerking
 De jeugdconsulent
De beoordeling van de Hoofdverantwoordelijke speelpleinwerking wordt specifiek opgesteld door:
 De jeugdconsulent
 Het diensthoofd Personeel
De beoordeling van de redders wordt specifiek opgesteld door :
 de hoofdredder
 de adjunct-hoofdredder
 de eerste redder
De beoordeling van de eerste redders wordt specifiek opgesteld door :
 de hoofdredder
 de adjunct-hoofdredder
De beoordeling van de eerstehulpverleners wordt specifiek opgesteld door:
• de hoofdredder
• de adjunct-hoofdredder
Artikel 24.
De kandidaten kunnen, voorafgaand aan de beoordeling, voor een gesprek worden uitgenodigd bij de
beoordelaars.
Artikel 25..
De beoordeling is gunstig, gunstig met opmerkingen of ongunstig.
Artikel 26.
De kandidaten die een gunstige beoordeling gekregen hebben, blijven opgenomen in de wervingsreserve
en komen in aanmerking om tijdens de volgende tewerkstellingsperiode opnieuw aangesteld te worden.
Artikel 27.
§1. Indien de kandidaat een gunstige beoordeling met opmerkingen heeft gekregen, kan het College van
Burgemeester en Schepenen, op advies van de dienst, beslissen om ofwel de kandidaat op te nemen in
de wervingsreserve, ofwel om de betrokkene opnieuw te laten deelnemen aan het eerstvolgende
selectiegesprek. Het advies van de dienst dient steeds gestaafd te worden aan de hand van een interne
nota.
§2. Aan de betrokkenen wordt de kans geboden om zich vooraf schriftelijk en/of mondeling te
verdedigen.
§3. Tegen een gunstige beoordeling met opmerkingen van jobstudenten is geen interne
beroepsprocedure mogelijk. De betrokkene kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid
tegen het besluit van het gemeentebestuur.
Artikel 28.
§1. Indien de kandidaat een ongunstige beoordeling heeft gekregen, kan het College van Burgemeester
en Schepenen beslissen om de betrokkene ofwel uit de wervingsreserve te schrappen ofwel om de
betrokkene uit te nodigen voor het eerstvolgende sollicitatiegesprek.
§2. Aan de betrokkenen wordt de kans geboden om zich vooraf schriftelijk en/of mondeling te
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verdedigen.
§3. Tegen ongunstige beoordelingen van jobstudenten is geen interne beroepsprocedure mogelijk. De
betrokkene kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen het besluit van het
gemeentebestuur.
DEEL 6. De arbeidsovereenkomst
1 Vorm en aard
Artikel 29.
De tewerkstelling van jobstudenten wordt geregeld overeenkomstig de Wet van 3 juli 1978 op de
arbeidsovereenkomst en de latere wijzigingen en overeenkomstig de Wet van 21 maart 1995 betreffende
de studentenarbeid en de arbeid van jeugdige werknemers en de latere wijzigingen.
Artikel 30.
Voor elke periode van tewerkstelling wordt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst gesloten.
Artikel 31.
De overeenkomst waaronder een jobstudent wordt tewerkgesteld vermeldt de categorie
“zomerpersoneel” aangevuld met het soort contract,
OFWEL bediendenovereenkomst
OFWEL arbeidersovereenkomst (contractueel of gesubsidieerd)
OFWEL een studentenovereenkomst met volledige RSZ-afhouding
OFWEL een studentenovereenkomst met verminderde solidariteitsbijdrage
OFWEL een overeenkomst socio-cultureel voor studenten en bedienden (enkel geldig voor bepaalde
functies van jobstudenten – voornamelijk monitoren – binnen de socio-culturele sector)
Artikel 32.
Sinds 1 januari 2014 gelden bij een studentenovereenkomst de eerste 3 effectieve werkdagen
automatisch als proefperiode.
DEEL 7. De bezoldiging
Artikel 33.
§1. Het zomerpersoneel wordt bezoldigd aan de hand van een uurloon op basis van de
onderstaande weddeschalen:
Functie
Monitor speelpleinwerking
Pedagogisch consulent
Pleinverantwoordelijke
Hoofdverantwoordelijke speelpleinwerking
Zomermedewerkers
Eerstehulpverleners
Redder
Eerste redder

Salarisschaal
E1 (beginwedde)
D1 (beginwedde)
D1 (beginwedde)
C1 (met geldelijke anciënniteit)
E1 (beginwedde)
D1 (beginwedde)
D1 (beginwedde)
D1 (rekenkundig gemiddelde)

§2.

De bezoldiging wordt vermeerderd met een standplaats- of haardgeldtoelage.

§3.

De bezoldiging is gekoppeld aan de spilindex 138,01.

§4.

De toeslag voor zondagsprestaties bedraagt een toeslag van 100 % van het uursalaris per
gepresteerd uur.

§5.

De toeslag voor prestaties op een feestdag bedraagt een toeslag van 100 % van het
uursalaris per gepresteerd uur en aanvullend compensatieverlof per gepresteerd uur.

§6.

De betaling gebeurt maandelijks en na vervallen termijn.

§7.

Wie minder dan 15 dagen in dienst was heeft geen recht op betaalde feestdagen na de
dienstbetrekking.
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§8. Wie van 15 dagen tot één maand in dienst was zonder een onderbreking heeft recht op
de betaling van één feestdag die valt in de periode van 14 dagen na het einde van de
overeenkomst.
§9. Wie meer dan één maand in dienst was heeft recht op alle feestdagen die vallen in de
periode van 30 dagen die volgt op het einde van de overeenkomst.
DEEL 8. Opheffingsbepalingen
Artikel 34.
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 23.10.2014 en de latere wijzigingen houdende het reglement op het
zomerpersoneel (zomermedewerkers, speelpleinpersoneel, eerstehulpverleners, redders) wordt
opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

23. Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid
tijdens de carnavalsperiode 2018 - 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
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 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 25 oktober 2017 houdende de goedkeuring van het
karrenreglement Carnaval Heist 2018;
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;
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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 10 februari 2018 om 19.00u tot woensdag 14 februari 2018 om 12.00
uur.
Feestzone: afgebakende zone gedurende de carnavalsperiode, 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 erin 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.
Stoetenzone: afgebakende zone op zondag van 8:00 uur tot 24:00 uur en op dinsdag van 13:00 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.
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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 stoetenof feestzone 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 stoeten- of feestzone
verboden.
Artikel 4.
Het bij zich hebben van stroomgeneratoren, licht ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk brandbare
materialen is, tijdens de carnavalsperiode en binnen de stoeten- of feestzone, 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;
zij dienen zich verder te schikken naar de bepalingen van het “karrenreglement”:
o het vervoer van de brandstof dient te gebeuren in een metalen recipiënt (type “jerrycan”)
die goed dient te worden afgesloten;
o het bijvullen van het brandstofreservoir dient te gebeuren met behulp van een hulpstuk
dat aangepast moet zijn aan de vulopening;
o bij het vervoer en de manipulatie van de generator en de brandstof moet de grootste
voorzichtigheid in acht worden genomen.
Artikel 6.
Binnen de carnavalsperiode is het verboden om glazen drankrecipiënten en sterke drank te verkopen of
gratis aan te bieden in winkels en verkoopautomaten binnen de perimeter vastgesteld als volgt:
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;
van zaterdag 20.00 tot zondag 08.00 uur;
van zondag 13.00 tot maandag 08.00 uur;
van maandag 20.00 tot dinsdag 08.00 uur;
van 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 7.
§1. Tijdens de carnavalsperiode is het verboden om op de openbare weg in de stoeten- of feestzone:
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 stoeten- of feestzone tijdens de carnavalsperiode.
Artikel 8.
In de drankgelegenheden gelegen binnen de stoeten- of feestzone 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.
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Artikel 9.
Alle constructies, al dan niet op wielen, en personen met uitzondering van hulp- en veiligheidsdiensten en
de personen door hen aangeduid, zijn op dinsdag 13 februari 2018 verboden binnen de afgebakende
veiligheidsperimeter rond de popverbranding op het Maes en Boereboomplein.

2. Geluid
Artikel 10.
Alle vormen van geluidsversterking zijn verboden op het openbaar domein.
Artikel 11. Praalwagens
In afwijking van artikel 10 mogen ingeschreven praalwagens van de stoeten binnen de perimeter zoals
omschreven in de stoetenzone:
maximum 100dB(A) produceren op zondag van 13.00 tot 19.00 uur en op dinsdag van 18.30 tot
24.00 uur;
maximum 85dB(A) op zondag tussen 08.00 en 13.00 uur en 19.00 en 24.00 uur;
maximum 85dB(A) op dinsdag tussen 13.00 en 18.30 uur.
Alle karren dienen de stoetenzone te verlaten tegen 24.00 uur.
Artikel 12. Drankgelegenheden

§1. Drankgelegenheden gelegen in de feestzone mogen in afwijking van art. 9 van de politieverordening
geluid dd. 25 juni 2015, maximum 95 dB(A) geluid produceren op:
-

zaterdag vanaf 19:00 tot 05.00 uur;
zondag vanaf 17.00 tot 05.00 uur;
maandag vanaf 17.00 tot 05.00 uur;
dinsdag vanaf 17.00 tot 05.00 uur.

§2. Op deze dagen is het tussen 05.01 uur en 06.00 uur verboden meer dan 90 dB(A) geluid te produceren.
§3. Drankgelegenheden gelegen buiten de feestzone dienen een aparte muziektoelating aan te vragen
conform art. 9 van de politieverordening geluid dd. 25 juni 2015.

3.Maatregelen en sancties
Artikel 13.
§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 14.
§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
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
stoeten- of feestzone, kunnen de politieambtenaren deze in beslag nemen met het oog op hun
onmiddellijke vernietiging.
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Artikel 15.
Deze politieverordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan.
Artikel 16.
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.

24. Contractbeheer - Samenwerkingsovereenkomst techniekacademie
schooljaar 2017-2018 - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §2;
Gelet op het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018), meer bepaald de doelstelling “Organiseren contacten
plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven i.v.m. studierichtingen knelpuntberoepen en toekomstplannen voor
jongeren: hun technisch talent stimuleren en op een hoger niveau brengen”;
Overwegende dat VIVES aan jongeren tussen 10 en 12 jaar uit Knokke-Heist of die naar school in
Knokke-Heist komen, wil technologie bijbrengen via hun eigen leefwereld;
Overwegende dat het gemeentebestuur dergelijk initiatief wil stimuleren door :
een éénmalige bijdrage van € 750,00
leslokalen gratis ter beschikking te stellen voor 12 sessies van één klas van 20 leerlingen
een contactpersoon aan te stellen voor de opvolging van deze overeenkomst
verzorgen van de lokale communicatie (persconferentie en ruchtbaarheid van dit initiatief);
Overwegende dat de uitgave hiervoor voorzien is in het exploitatiebudget van 2018 op budgetcode
6155200/087900 (Onderwijs-Andere voordelen);
BESLUIT :
Artikel 1.
Vives zal de techniekacademie voor jongeren inrichten in het schooljaar 2017-2018.
Art. 2.
De samenwerkingsovereenkomst, zoals in bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
TUSSEN
Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Piet De
Groote, gemachtigde schepen en Miet Gobert, gemeentesecretaris en hierna “het bestuur” genoemd
en
Katholieke Hogeschool VIVES, Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Rik
Hostyn, Coördinator Techniekacademie en hierna VIVES genoemd
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1: Aard van de overeenkomst
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De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van 12 sessies techniekacademie voor leerlingen
van 5de en 6de leerjaar die in Knokke-Heist wonen of in Knokke-Heist school lopen.
Dit kadert in de filosofie van het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018), meer bepaald de doelstelling
“Organiseren contacten plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven i.v.m. studierichtingen knelpuntberoepen en
toekomstplannen voor jongeren - hun technisch talent stimuleren en op een hoger niveau brengen”.
De opleidingen zijn voorlopig vastgesteld op volgende data van 13:30 tot 15:30 uur.
17 januari 2018
7 februari 2018
7 maart 2018
28 maart 2018
24 januari 2018
21 februari 2018
14 maart 2018
25 april 2018
31 januari 2018
28 februari 2018
21 maart 2018
2 mei 2018
Deze data en het aantal sessies kunnen in gemeen overleg nog gewijzigd worden.
De overeenkomst eindigt op de dag waarop de betreffende opleidingen eindigen.
Artikel 2: Verplichtingen voor VIVES

zoekt gemotiveerde leerkrachten voor de lessen

zorgt voor de aanstelling en betaling van deze leerkrachten

zorgt voor een adequate opleiding van deze leerkrachten

zorgt voor de organisatie van 12 sessies (Kinderen via hun eigen leefwereld technologie bijbrengen
kunnen gedurende 2 uur op woensdagnamiddag), begeleiden van 6 eigentijdse technische projecten
die ze mogen meenemen naar huis, een actief bedrijfsbezoek, diploma-uitreiking, …)

zorgt voor de inschrijvingen van de leerlingen
inschrijvingsprijs is 70 euro voor het eerste kind en vanaf 2de kind 60 euro

zorgt voor het afleveren van belastingattesten (tot 45% recuperatie)

reclame- en ander drukwerk, aanschaf materialen en eventuele andere werkingskosten nodig voor de
inrichting van de techniekacademie

zoekt alle nodige extra subsidies

Artikel 3: Verplichtingen voor het bestuur

stelt gratis leslokalen ter beschikking, geschikt om les te geven aan 20 leerlingen

het gemeentebestuur zal de lokale communicatie verzorgen ( ruchtbaarheid van dit initiatief)
Artikel 4: Contactpersonen
Myriam De Krock, coördinator Schoolprogrammatie, wordt aangesteld als contactpersoon namens het
bestuur (myriam.dekrock@knokke-heist.be – tel. 050/630.464)
De contactpersoon zorgt voor de logistieke kant ter plaatse en bezorgt de gegevens van scholen en
mogelijke lokale bedrijfspartners door aan VIVES in functie van partnership aan dit initiatief.
Artikel 5: Eénmalige financiële tussenkomst
Het bestuur betaalt een éénmalige tussenkomst van 750 euro voor een groep van 20 kinderen die de
techniekacademie zullen volgen in het schooljaar 2017-2018. Dit bedrag zal betaald worden na ontvangst
van factuur.
Artikel 6: Omvang en duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het inrichten van een techniekacademie voor één klas van 20
leerlingen in het schooljaar 2017-2018.
Artikel 7: Geschillen
In geval van geschillen bij de interpretatie of bij de uitvoering van deze overeenkomst trachten de
partijen tot een minnelijke schikking te komen. In geval dit onmogelijk blijkt, zijn alleen de rechtbanken
te Brugge bevoegd.
Opgemaakt te Knokke-Heist, in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
Voor gemeente Knokke-Heist,
Miet Gobert
Secretaris,

Piet De Groote
Gemachtigde schepen,

Voor VIVES,
Rik Hostyn
Coördinator Techniekacademie
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25. Contractbeheer - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente en het AGSO Knokke-Heist “Voetbalstadion Olivier” Goedkeuring.
Raadslid Dieltiens: We begrijpen dat daarvoor een samenwerking met het AGSO wordt opgezet. Ik stel
mij enkel de vraag: de gemeente had voor deze samenwerkingsovereenkomst al bestekken
uitgeschreven is er een zekerheid dat dit juridische en fiscaal correct verloopt?
Voorzitter: Ja zeer zeker.
Raadslid Dieltiens: Nog een paar bedenkingen. Heel dit dossier is gestart met de vraag van KFC Knokke
voor de renovatie van de kleedkamers en het sanitair . Een terechte vraag. Maar dan stel je vast dat uit
het niks een volledige voetbaltempel wordt gebouwd. Ik ken de ambities van voetbalclub Knokke niet
maar als ze spelen zoal ze nu spelen en stoten door naar het profvoetbal dan blijkt de tribune die ze nu
gaan bouwen ook te klein.
Voorzitter: Dan gaan we hem veranderen.
Raadslid Dieltiens: Zou u dat dan niet van de eerst keer doen? Het zou jammer zijn dat je nu kosten
maakt voor een nieuwe tribune en dan binnen paar jaar terug mag vernieuwen. Anderzijds als de
prestaties van de voetbalclub achteruit gaan staat u daar met uw voetbaltempel met VIP tribunes en
lounges, dan is het weer te groot natuurlijk voor de club. Al die infrastructuur kost ook veel geld in
onderhoud, exploitatie, …. Hoe gaan we die ruimtes efficiënt inzetten? Het lijkt mij niet zo verstandig om
de exploitatie aan de sportdienst te geven. We moeten dit aan experts geven die organisaties aantrekken
om naar Knokke-Heist te komen. Dit is weer een voorbeeld van ondoordacht investeren.
Raadslid Deman: Wij zijn voorstander van het project. In die zin dat we hopen dat de infrastructuur niet
teruggeschroefd wordt maar eerder gerealiseerd wordt met zicht op de toekomst. We moeten weten dat
dergelijke wedstrijden in de toekomst zullen gestreamd worden via het internet en ook daarvoor moet
het stadion klaargemaakt worden. Ik weet ook dat de ruimtes die niet gebruikt worden voor de voetbal
kunnen gebruikt worden om te netwerken voor sommige bedrijven. Ik weet dat er nu al vragende
partijen zijn. Aan de andere kant vind ik dat er voor het voebalstadion van Heist ook wel een paar
behoeftes zijn.
Voorzitter: We zijn daar mee bezig.

25. Contractbeheer - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente en het AGSO Knokke-Heist “Voetbalstadion Olivier” Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet , inzonderheid Titel VII – “De Gemeentelijke Verzelfstandigde
Agentschappen” -, Hoofdstuk II “De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen”, en in het
bijzonder afdeling II, “Het autonoom Gemeentebedrijf”, inzonderheid artikel 235;
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
goedkeuring van de statuten en tot goedkeuring van de statutenwijziging van 5 mei 2011;
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, tussen partijen ondertekend op 3
februari 2015 en op het raadsbesluit van 26 oktober 2016 houdende goedkeuring van het addendum nr.
1 tot integrale wijziging van de artikels 26 en art 29 § 3;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur het AGSO Knokke-Heist van 8 mei 2017 tot het vaststellen
van een ontwerp van bijzondere samenwerkingsovereenkomst Ravelingen 3.0;
Overwegende dat art. 4, 1° juncto 4° van de statuten van AGSO Knokke-Heist de gemeente in de
mogelijkheid stelt om aan AGSO Knokke-Heist de uitvoering van stadsvernieuwing- en
stadsontwikkelingsprojecten op te dragen en in te staan voor het beheren en het exploiteren van het
openbaar en het privaat domein van de gemeente;
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Overwegende dat voor de sportinfrastructuur van het stadion Olivier een masterplan Olivier 3.0 werd
goedgekeurd dat uiteenvalt in diverse deelprojecten, in het bijzonder:

Realisatie eigentijdse hockeyinfrastructuur

Ombouw van de site tot een sportpark

Modernisering en (beperkte) uitbreiding sporthal De Stormmeeuw

Realisatie eigentijds hoofdgebouw met als primaire functie voetbal

Ombouw terrein A tot kunstgrasveld
Overwegende dat art. 6 van de beheersovereenkomst voorziet in het afsluiten van bijzondere
samenwerkingsovereenkomsten voor de realisatie door AGSO van specifieke projecten of bijzondere
opdrachten in opdracht van de Gemeente;
Overwegende dat het aangewezen is dat AGSO Knokke-Heist wordt belast met het herinrichten van het
voetbalstadion Olivier (deelprojecten voetbal en veld van het masterplan Olivier 3.0) om daarna deze
infrastructuur te exploiteren door deze verder te verhuren of ter beschikking te stellen van derdengebruikers met RFC Knokke als voornaamste gebruiker; dat hiertoe een ontwerp van bijzondere
samenwerkingsovereenkomst “Voetbalstadion Olivier” werd opgemaakt;
BESLUIT:
Enig artikel.
Het ontwerp van bijzondere samenwerkingsovereenkomst “Voetbalstadion Olivier”, zoals in bijlage aan
dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.
Aangenomen met 21 JA stemmen bij 3 onthoudingen:
21 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, A. Wittesaele, J. Morbee, D. Despiegelaere, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, A. VervarckePattyn, F. Naert, I. Goeminne, O. Bodyn, C. Trio, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S.
Vandierendonck - Van De Sompele, G. Deman, F. Bienstman-De Vreeze
3 ONTHOUDINGEN L. Dieltiens, A. Maertens, F. Pottier
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

1.1.

BIJZONDERE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE
GEMEENTE KNOKKE-HEIST EN AGSO KNOKKE-HEIST
1.2.

Voetbalstadion OLIVIER

projectcode: AGSO/2017/P19-097
goedgekeurd in zitting van de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist op
xx/xx/2017
goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 30/11/2017
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1.2.1.1.1. P
art Tussen enerzijds:
ije
n
1.
De gemeente Knokke-Heist, met zetel te A. Verweeplein 8300 KnokkeHeist, hier vertegenwoordigd door de heer Piet De Groote, Eerste
1.2.1.1.2.
schepen en mevrouw Miet Gobert, gemeentesecretaris,
hierna “de Gemeente” genoemd,
en anderzijds:
2.

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist,
met zetel te A. Verweeplein, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door
Graaf Leopold Lippens, voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer
Rudi Neirynck, secretaris-bestuurder van AGSO KNOKKE-HEIST,

hierna “AGSO” genoemd,
Gezamenlijk "Partijen" genoemd.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel
1.Preambule

Voetbalstadion OLIVIER
projectcode: AGSO/2017/P19-097
Voor de Sportinfrastructuur van het stadion Olivier werd een
masterplan Olivier 3.0 goedgekeurd dat uiteenvalt in diverse
deelprojecten, in het bijzonder:
Realisatie eigentijdse hockeyinfrastructuur
Ombouw van de site tot een sportpark
Modernisering en (beperkte) uitbreiding sporthal De
Stormmeeuw
Realisatie eigentijds hoofdgebouw met als primaire functie
voetbal
Ombouw terrein A tot kunstgrasveld
zoals hierna schematisch weergegeven:
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Fig. 1: overzicht deelopdrachten sportcomplex Olivier 3.0

Huidige samenwerkingsovereenkomst strekt ertoe om AGSO
Knokke-Heist opdracht te geven tot het herinrichten van het
voetbalstadion Olivier (deelprojecten voetbal en veld van het
masterplan Olivier 3.0) om daarna deze infrastructuur te
exploiteren door deze ter beschikking te stellen van derdengebruikers met RFC Knokke als voornaamste gebruiker.

1.2.1.1.3.

realisatiefase

Het project Voetbalstadion Olivier betreft dus een onderdeel van het
masterplan Sportcomplex Olivier 3.0 waarvan de realisatie en
exploitatie wordt opgedragen aan AGSO Knokke-Heist en dat
bestaat uit volgende werken:
1.

2.

een grondige renovatie en uitbreiding van de bestaande
hoofdgebouw hierbij rekening houdende met de behoeften
van RFC Knokke. Het nieuwe complex zal bestaan uit
volgende functionele ruimtes:
 gelijkvloers: lokalen voor onderhoud en groendienst,
kleedkamers voor atletiek, jeugdploegen en eerste
ploeg;
 eerste verdieping: hospitalityruimte, lokalen voor
onderhoud, technische en bergruimtes, tribune en
kantine;
 tweede verdieping: hospitalitybar en tribune.
Rond terrein A en terrein B komt een omheining. Deze
omheining kan de Zuidelijke en Oostelijke grens vormen.
Er zal nog worden nagegaan of het opportuun is om de
heraanleg en het beheer van de parking eveneens aan
AGSO toe te wijzen.
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Fig. 2: visualisatie deelproject voetbalstadion Olivier.

Er werd voor dit project een stedenbouwkundige vergunning
afgeleverd op 8 juni 2017 die thans uitvoerbaar is. De
aanbestedingsdocumenten zijn in voorbereiding.

1.2.1.1.4.

exploitatiefase

toewijzing en boekingen

De in het projectgebied begrepen ruimtes kunnen als volgt worden
ingedeeld:
exclusieve ruimtes:
-

Onthaal en clubshop
Kleedkamer eerste elftal
Berg- en wasruimtes (C0.01 en C0.02)

semi-exclusieve ruimtes met voornaamste gebruiker RKFC:
-

Hospitality-zaal en bijhorende ruimtes op niveau 1 – blok A
Hospitality-bar en bijhorende ruimtes op niveau 2 – blok B
Publiekskantine met bijhorende ruimtes op niveau 1 – blok C
Ontvangstruimte op niveau 2 – blok B

Voetbalclub RFC Knokke zal een jaarlijks herzienbaar recht
verkrijgen op de haar toegewezen exclusieve ruimtes gedurende de
voor haar voorbehouden tijdsvakken van het voetbaljaarrooster.
Buiten deze periodes kunnen deze ruimtes aan derden ter
beschikking worden gesteld. In eerste instantie betreft dit de semiexclusieve ruimtes , maar zo kan ook de overige infrastructuur
buiten het voetbalseizoen door andere gebruikers (om jeugd- en
trainingsstages, atletiekmeetings, …) worden benut.
De boekingen worden toevertrouwd aan de sportdienst (dienst
onthaal en boekingen) en waarbij AGSO zal instaan voor de
facturatie van de aan te rekenen vergoedingen. Deze vergoedingen
zullen bij tariefreglement op advies van het College door de Raad
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van bestuur van AGSO Knokke-Heist worden vastgesteld.
De coördinatie van het gebruik en het dagdagelijks beheer gebeurt
door Sportdienst (team administratie en onthaal).
beheer en onderhoud

AGSO Knokke-Heist zal ook instaan voor het beheer van deze
sportinfrastructuur en daartoe alle externe kosten dragen. Zij doet
hiervoor eveneens beroep op de diensten van de gemeente:
-

-

het personeel sportdienst (team toezicht en onderhoud) staat
in voor het onderhoud van kleedkamers en publieke ruimte
(andere dan de hierboven vermelde exclusieve en semiexclusieve ruimtes);
de groendienst is belast met het onderhoud van de terreinen
en van de groene ruimtes van het sportcomplex Olivier.

financiering

De Gemeente zal AGSO een recht van erfpacht om niet verstrekken
voor de terreinen waarop de tribunes en het voetbalveld gelegen
zijn.
De Gemeente zal het project financieren via het toekennen aan
AGSO Knokke-Heist van een renteloze lening en waarbij AGSO de
lening in beginsel zal afbetalen met de uit de exploitatie verworven
middelen.
Voor de exploitatie zal worden nagegaan in welke mate bijkomende
financiële ondersteuning door de Gemeente noodzakelijk zal zijn.
Na het verstrijken van de erfpacht en voor zover besloten worden
om de erfpacht niet te verlengen komt de volledige infrastructuur
zonder kosten in het patrimonium van de Gemeente.
Artikel
2.Voorwerp
en duur

De overeenkomst strekt ertoe om AGSO te gelasten met realisatie
en exploitatie van het Voetbalstadion OLIVIER (deelproject
voetbalinfrastructuur en voetbalveld van het masterplan Olivier
3.0), dat onder meer zal bestaan in:
realisatiefase
 het uitvoeren van alle opmetingen en onderzoeken met het
oog op het verkrijgen van een recht van erfpacht op het
projectgebied;
 het organiseren van de aanbestedingen tot en met de
definitieve opleveringen overeenkomstig de in overleg met de
Gemeente opgemaakte lastenboeken en realisatieplanning;
 de betaling van de werken;
 het instellen van een opvolgingscommissie bestaande uit
aangestelden van AGSO, de dienst Financiën, de Sportdienst
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en TUD belast met de opvolging en toezicht op de werken;
het toezicht houden op de werken;
en alle andere handelingen die ingevolge de aanbesteding
noodzakelijk of gepast zijn.

exploitatiefase
 het afsluiten van contracten met alle derde-gebruikers;
 het beheer van het Voetbalstadion Olivier voor de duur van
de te verlenen erfpacht (33 jaar te verlengen met de
realisatiefase);
 het vastleggen van de werkafspraken met de Sportdienst en
met de Groendienst met het oog op het vastleggen van het
beheer van de infrastructuur (boekingen, coördinatie,
onderhoud,…);
 het ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en
Schepen en aan de Raad van Bestuur voorleggen van de
gemaakte werkafspraken met de Sportdienst en de
Groendienst;
 het verzorgen van het secretariaat van de
Opvolgingscommissie;
 het aanvragen of laten aanvragen van alle tijdens de
exploitatiefase nodige vergunningen en attestaties die
ingevolge wijzigende omstandigheden zouden vereist zijn en
het budgetteren van de meerkosten die daarvan het gevolg
zijn;
 en alle andere handelingen en acties die in het kader van de
exploitatie noodzakelijk zijn.
De opdracht eindigt bij het verstrijken van de erfpacht, die in
gezamenlijk overleg kan worden verlengd.
Door
de
ondertekening
van
deze
bijzondere
samenwerkingsovereenkomst aanvaardt AGSO de opdracht.
Artikel 3.
De Gemeente verbindt zich ertoe om:
Verbinteniss
 AGSO Knokke-Heist een erfpacht om niet te verlenen op de
en
Gemeente
terreinen die het voorwerp uitmaken van het project, voor
een periode van 33 jaar te vermeerderen met realisatiefase;
 het zonder kosten ter beschikking stellen van medewerkers
van de Sportdienst en van de Groendienst als voorzien in de
tussen Partijen goedgekeurde werkafspraken;
 de in artikel 9 genoemde kredieten onvoorwaardelijk ter
beschikking van AGSO te zullen stellen.
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1.2.1.1.5. A
rti Het Project geeft uitvoering aan het realiseren van navolgende algemene en
kel bijzondere gemeentelijke beleidsdoelstellingen:

1.

beleidsdoelstellin A. Algemene beleidsdoelstellingen
gen
1. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
Knokke-Heist
beschikt
over
een
goedgekeurd
ruimtelijk
structuurplan met als voornaamste uitgangspunten het behouden
en versterken van de Gemeentelijke identiteit en imago en het
vrijwaren van de Gemeentelijke dynamiek.
In het richtinggevend gedeelte wordt gesteld m.b.t. de
opwaardering van de parallelle randstedelijke recreatieve as, dat
het draagvlak van het sport- en recreatiegebeuren binnen KnokkeHeist dient gecentraliseerd te worden binnen de driehoek Heist
(sportstadion De Taeye) – Knokke (omgeving put De Cloedt en het
sportstadion Olivier) en Westkapelle. Nieuwe hoogdynamische
activiteiten dienen dan ook zoveel mogelijk geconcentreerd te
worden binnen deze polen.
De facto wordt de driehoek gevormd door de driehoek
Oliver/Stormmeeuw en Molenhoek en De Taeye/Laguna en waarbij
het Duinenwatermeer er middenin ligt.
2. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Knokke-Heist
De realisatie van het project kadert in volgende Gemeentelijke
strategische en beleidsdoelstellingen:
Strategische doelstelling A: Bestendiging en verdere uitbouw
van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via
permanente stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling A.2.: Uitvoering van de strategische projecten
– Actieplan A.2.19. Projectzone Olivier 3.0

Artikel 1.
B. Projectdoelstellingen:
Projectdoele
Het project geeft uitvoering aan volgende actieplannen (cf.
n
Meerjarig beleidsplan 2014-2019 - Gemeente Knokke-Heist):
Gemeente Knokke-Heist
A.2.19. Projectzone Olivier 3.0:



A.2.19.1. Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen
op de site.
A.2.19.3. Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen
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op de site.
A.2.19.4. Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de
site.
A.2.19.5. Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden
A.2.19.6. Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties
aanpassen aan kunstgras
A.2.19.7. Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een
sportpark.
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Artikel 2.
projectafbak
ening

Afbakening
Het projectgebied (rode arcering) omvat het terrein van het
voetbalstadion en omvat:

-

hoofdgebouw met primaire functie voetbal
terrein A
atletiekpiste
terrein B
voorplein
eventueel parking

Indien zou geopteerd worden om de parking eveneens in het beheer op te
nemen omvat het tevens het in rode stippellijn gearceerd gebied.

Fig. 3: afbakening erfpacht (rode omkadering) en uitbreidingszone parking
(gearceerd)

1.2.1.1.6. A
rti Na realisatie van het Project worden volgende resultaten bereikt:
kel
2. - Het Voetbalstadion Olivier is gerealiseerd en wordt door AGSO
Knokke-Heist i.s.m. de Sportdienst en TUD geëxploiteerd.
1.2.1.1.7. R
es
ult
ate
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n
Artikel 1.
projectmana Projectmanager voor AGSO KNOKKE-HEIST:
gement
Rudi Neirynck of diens aangestelde. Hij heeft, voor wat betreft de
tijdsduur van deze bijzondere samenwerkingsovereenkomst, de
algemene leiding over dit Project en is in dat verband ook
budgetverantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk voor het volledig
taakaandeel van AGSO KNOKKE-HEIST.
Dossierbeheerder voor de Gemeente:
Frank Daese, Diensthoofd Sport of diens aangestelde. Hij heeft,
voor wat betreft de tijdsduur van deze bijzondere
samenwerkingsovereenkomst, de algemene coördinatie over de
taken waartoe de Gemeente gehouden is en zorgt voor de
coördinatie van de beheerswerken die aan de Groendienst worden
toegewezen.
Betrokken gemeentelijke diensten:
Permanente diensten
Volgende diensten zullen steeds en op permanente wijze in de
onderscheiden projectfases worden betrokken, dit met het oog op
onderlinge afstemming van taken en opvolging van de
projectdoelen:
Afdeling Financiën: de heer Stein Moyersons, financieel beheerder;
Technische Uitvoerende Diensten (TUD): de heer Ivan Verbouw,
directeur of diens aangestelde
Dienst Communicatie: de heer De Groote Jan,
communicatieverantwoordelijke;
Dienst Contractbeheer: mevrouw Marian Desoete, diensthoofd.
Hun betrokkenheid vloeit rechtstreeks voort uit de eigen
doelstellingen die deze diensten behartigen op het vlak van
stedelijke ontwikkeling, inrichting van het openbaar domein,
patrimoniumbeheer, veiligheid, preventie, financiën en (interne en
externe) communicatie.
externe partners
Het Project zal tot stand komen na overleg met derdenbetrokkenen, o.m.:
-

RFC Knokke;
overige sportverenigingen die binnen het projectgebied
actief zijn

Volgende adviesorganen wordt ingesteld:
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-

OPVOLGINGSCOMMISSIE
Voor de opvolging van de werken en later de exploitatie zal
een opvolgingscommissie worden samengesteld die zal
bestaan uit aangestelden van de Gemeente (Financiën,
Sportdienst, TUD)en van AGSO Knokke-Heist.
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1.2.1.1.8. A
rti investeringsbudget
kel
3. De opmaak van het investeringsbudget en van de aanbestedingsdocumenten
1.2.1.1.9. B gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de diensten TUD en de sportdienst in
ud samenwerking met AGSO Knokke-Heist.
get
en Het opdrachtgevend bestuur is AGSO Knokke-Heist. Het investeringsbudget zal
fin worden bijgesteld op basis van het resultaat van de aanbesteding.
an
cie AGSO verbindt zich ertoe om binnen dit budget het definitief gegund project te
rin realiseren.
g
1.2.1.1.10. Alle meerwerken of aanpassingen aan het definitief gegund project dienen
voorafgaand en uitdrukkelijk door het College van Burgemeester en Schepenen te
worden goedgekeurd. Indien deze aanpassingen aanleiding geven tot meeruitgaven
zal de Gemeente het bedrag van de renteloze lening navenant en tijdig aanpassen.
Exploitatiebudget
AGSO zal een bedrijfstak "beheer Sportinfrastructuur" inrichten en voor deze
bedrijfstak jaarlijks een exploitatiebudget opmaken dat rekening houdt met de
opbrengsten en kosten voor het beheer van het Voetbalstadion Olivier. Zij zal
hiertoe het nodige overleg organiseren met de Gemeente met het oog op het
programmeren van de nodige onderhoudswerken, vervangingsinvesteringen en in
voorkomend geval de door de Gemeente gevraagde aanvullende opdrachten.
Met RFC Knokke zal een meerjarige overeenkomst worden opgemaakt die het
gebruik en de vergoedingen nader preciseert.
AGSO zal, na advies van de Gemeente te hebben ingewonnen, een tarief- en
gebruiksreglement vastleggen op basis waarvan de vergoedingen aan overige derdegebruikers zullen worden aangerekend.
Renteloze lening
De gemeente verbindt zich ertoe om voor het investeringsbudget en uiterlijk bij
aanvang van de werken een renteloze lening ter beschikking van AGSO te stellen.
AGSO zal daartoe een opnameplan uitwerken en ter goedkeuring van het College
van Burgemeester voorleggen. Deze lening is terugbetaalbaar over een periode die
gelijk loopt met de erfpacht (33 jaar + realisatiefase)
Financiële tussenkomst
Voor zover de exploitatieinkomsten ontoereikend zijn en AGSO niet in staat zou zijn
om dientengevolge de renteloze lening af te betalen, kan de Gemeente besluiten tot
het toekennen van een eenmalige of recurrente financiële tegemoetkoming.
De aard en de hoogte van deze tegemoetkoming zal op basis van de door AGSO aan
te leveren stavingsstukken door Partijen in onderling overleg worden vastgesteld.
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Artikel 1.
Externe
Communicatie en
klachtenbehandeling

De externe communicatie en de procedure klachtenbehandeling omtrent dit Project
behoort tot de opdracht van AGSO. AGSO zal hiertoe in samenwerking met de
Gemeentelijke diensten een klachtenmanagement en gebeurlijk een
communicatieplan uitwerken.

1.2.1.1.11.
b
ijl nihil
ag
en

1.2.1.1.12.
nd
ert
ek
en
in
g

o
Opgemaakt te Knokke-Heist op / /2017,
in evenveel exemplaren als er partijen zijn,
waarvan elke partij verklaart het te hebben gelezen en goedgekeurd en ervan een
exemplaar te hebben ontvangen.
Voor Gemeente Knokke-Heist

Voor AGSO KNOKKE-HEIST

De heer Piet De Groote, eerste schepen

De heer Graaf Leopold Lippens
Voorzitter AGSO KNOKKE-HEIST
Burgemeester

Mevrouw Miet Gobert
Gemeentesecretaris

De heer Rudi Neirynck
Secretaris-bestuurder AGSO KNOKKEHEIST

26. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Knokke-Heist - Meerjarenplan 2014-2019 - Aanpassing - Goedkeuring.
Raadslid Dieltiens: Ik moet vaststellen dat het AGSO een heus bedrijf is geworden met diverse
afdelingen. De Raad van Bestuur bestaat hoofdzakelijk uit politici . Wij denken dat we in de toekomst
beter experts inschakelen. Met het in huis halen van extra expertise kunnen we ook duidelijkere en
betere beslissingen nemen. Het lijkt ons beter om politici verder af te zetten van die beslissingen want
het is moeilijk om in een jury te zitten en toch onafhankelijk te oordelen. We hebben dit al in twee
dossiers kunnen vaststellen. Dit vermijd je door technici het dossier te laten beoordelen en de
gemeenteraad de beslissing te laten nemen.
Voorzitter: We doen al veel beroep op experten om dossiers te komen verduidelijken en dergelijke. Ik
heb niet graag dat het alleen maar experts zijn die opties nemen en de gemeenteraad die goedkeurt. We
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gaan akte nemen van uw opmerkingen.
Raadslid Deman: Ik heb al een paar jaar gevraagd om de simulatie uit te breiden tot na 2019 en dit
jaar is dat ook gebeurd. We hebben nu cijfers gekregen tot 2023. Goed dat er geld wordt vrijgemaakt om
de ondergrond en rioleringen aan te pakken. Voor het AGSO wordt het wel het uur van de waarheid en
wordt het tijd dat we wat realisaties zien.

26. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Knokke-Heist - Meerjarenplan 2014-2019 - Aanpassing - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet , inzonderheid 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, 243bis, 243ter en
243quater;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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
goedkeuring van de statuten en van 5 mei 2011 tot goedkeuring van de statutenwijziging;
Gelet op het Raadsbesluit van 17 december 2014 houdende de goedkeuring
beheersovereenkomst 2014-2019 tussen de gemeente Knokke-Heist en AGSO Knokke-Heist;

van

de

Gelet op het addendum aan de beheersovereenkomst Gemeente Knokke-Heist/AGSO Knokke-Heist 20142019, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 26 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2013 houdende goedkeuring van het
Meerjarenplan AGSO Knokke-Heist 2014-2019, zoals laatst aangepast bij raadsbesluit van 23 november
2016;
Gelet op de vaststelling van het aangepast Meerjarenplan 2014-2019 door de Raad van bestuur van
AGSO Knokke-Heist op 13 november 2017;
Overwegende dat artikel 243 van het gemeentedecreet verwijst naar de verplichting voor autonome
gemeentebedrijven tot opmaak van een meerjarenplan overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en
beheerscyclus die van toepassing is op de gemeenten;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de
vorm en inhoud van het meerjarenplan nader detailleert;
Overwegende dat de decreetgever hierbij rekening heeft gehouden met de eigenheid van de autonome
gemeentebedrijven en dat dientengevolge de toepassing van de beleids- en beheerscyclus wel geldt voor
de beleidsrapporten en voor de boekhouding, maar niet voor het beheersmatige luik (financieel
evenwicht, autofinancieringsmarge, visumplicht, …);
Overwegende dat AGSO Knokke-Heist beschikt op over een ministeriële toelating van 27 juli 2013 tot het
verder gebruik van de algemene boekhouding van toepassing om ondernemingen, wat betekent dat
bepaalde artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voormaatschappelijk welzijn niet
van toepassing werden gesteld;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van
18 december 2013 en voor het laatst aangepast werd bij raadsbesluit van 23 november 2016;
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Overwegende dat een meerjarenplan geen statisch document is, maar wordt achterhaald door
maatschappelijke en economische ontwikkelingen waardoor nieuwe noden, kansen, uitdagingen en
opportuniteiten ontstaan;
dat de organieke decreten ten deze bepalen dan ook dat de raad elk jaar het meerjarenplan waar nodig
aanpast vóór de beraadslaging over het budget;
Overwegende dat in de planning van AGSO sommige projecten in een studiefase zijn en waarvan de
financiële consequenties geraamd worden op basis van een concept van uitvoering, dat dientengevolge
naarmate deze projecten meer geconcretiseerd worden het meerjarenplan moet worden gewijzigd;
Overwegende dat dit in de praktijk zal resulteren in een jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan.
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast op basis van de resultaten van het
eerste halfjaar van 2017, de gewijzigde programmatie en tijdsplanning voor meerdere projecten zoals
toegelicht in het plan;
dat omwille van de realisatieduur van meerdere projecten een projectie wordt gegeven die de
beleidsperiode 2014-2019 overstijgt;
Overwegende dat het aangepast meerjarenplan 2014-2019 volgend resultaat op kasbasis vertoont :

Resultaat op kasbasis

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

Jaar
2020

Jaar
2021

Jaar
2022

Jaar
2023

4.969.62

5.483.80

7.385.99

8.861.01

7.975.76

11.584.5

7.364.95

6.898.32

4

7

1

4

0

37

3

3

13.632.2

23.287.7

22.098.0

24.570.9

26.072.9

35.563.0

32.170.9

32.540.5

91

20

59

01

06

54

63

46

18.601.9

28.771.5

29.484.0

33.431.9

34.048.6

47.147.5

39.535.9

39.438.8

15

26

50

15

66

91

16
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18.601.9

28.771.5

29.484.0

33.431.9

34.048.6

47.147.5

39.535.9

39.438.8

15

26

50

15

66

91

16

69

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale
overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van
het boekjaar
2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

-

-

-

-

-

-

-

-

5.174.44

9.133.83

4.573.76

4.780.70

4.575.76

4.263.00

4.098.00

4.113.00

7

8

5

7

8

0

0

0

5.274.82

9.783.83

6.613.76

8.460.70

9.705.76

7.963.00

7.798.00

5.913.00

2

8

5

7

8

0

0

0

2.040.00

3.680.00

5.130.00

3.700.00

3.700.00

1.800.00

0

0

0

0

0

0

100.375

650.000

2.662.61

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
1.a Periodieke aflossingen
1.b Niet-periodieke aflossingen

-

-

4.196.18

4.078.07

-373.670

6

-883.016

-453.763

-699.366

-802.988

7

3

2.373.67

5.537.38

2.996.95

3.102.70

3.243.30

3.371.92

6.700.12

6.597.01

0

4

4

2

5

6

5

1

2.727.60

5.537.38

2.996.95

3.102.70

3.243.30

3.371.92

6.700.12

6.597.01

8

4

4

2

5

6

5

1

2.727.60

5.537.38

2.996.95

3.102.70

3.243.30

3.371.92

6.700.12

6.597.01

8

4

4

2

5

6

5

1
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2. Toegestane leningen

-353.938

3. Overige uitgaven
2.000.00

8.200.00

2.113.93

2.648.93

2.543.93

2.568.93

2.503.93

0

0

8

8

8

8

8

8

2.000.00

8.200.00

1.760.00

2.295.00

2.190.00

2.215.00

2.150.00

2.165.00

0

0

0

0

0

0

0

0

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

1.929.21

3.626.54

2.700.62

6.518.54

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële
schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen

2.518.93

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
-

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

1.292.75

-578.492

-987.415

0

3

5

9

-929.234

0

2.741.02

2.162.53

1.175.11

3.104.32

6.730.87

9.431.49

15.950.0

15.020.8

6

4

9

9

3

8

47

13

2.162.53

1.175.11

3.104.32

6.730.87

9.431.49

15.950.0

15.020.8

13.728.0

4

9

9

3

8

47

13

64

2.162.53

1.175.11

3.104.32

6.730.87

9.431.49

15.950.0

15.020.8

13.728.0

4

9

9

3

8

47

13

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6.048.01

6.173.25

8.415.32

9.912.87

9.068.87

12.707.5

8.517.51

8.073.28

4

9

9

6

6

46

1

2

18.601.9

28.771.5

29.484.0

33.431.9

34.048.6

47.147.5

39.535.9

39.438.8

15

26

50

15

66

91

16

69

12.553.9

22.598.2

21.068.7

23.519.0

24.979.7

34.440.0

31.018.4

31.365.5

01

67

21

39

90

44

05

87

13.632.2

23.287.7

22.098.0

24.570.9

26.072.9

35.563.0

32.170.9

32.540.5

91

20

1.078.39

2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden

01

06

54

63

46

1.051.86

1.093.11

1.123.00

1.152.55

1.174.95

689.453

8

2

6

9

8

9

3.805.99

6.226.83

3.672.35

3.800.62

3.982.48

4.140.99

7.498.74

7.418.03

8

7

4

5

2

7

5

2

2.727.60

5.537.38

2.643.01

2.748.76

2.889.36

3.017.98

6.346.18

6.243.07

8

4

6

3

6

8

7

3

1.029.33

1.051.86

1.093.11

1.123.00

1.152.55

1.174.95

8

2

6

9

8

9

4.742.97

6.112.25

5.086.39

8.566.54

1.018.76

5

0

3

9

6

0

689.453

2.242.01

Autofinancieringsmarge (I-II)

59
1.029.33

0

1.078.39

B. Nettokosten van schulden

64

Jaar

6

-53.577

655.250

Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot het financieel evenwicht en Autofinancieringsmarge
niet van toepassing zijn op het autonoom gemeentebedrijf;
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Overwegende dat in de loop van de projectcyclus (2015-2023) een schuldafbouw wordt voorzien ten
belope van 5.771.870 € als volgt :
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

41.518.213

40.180.186

39.452.577

42.115.194

40.878.240

40.070.538

39.017.233

37.860.306

33.310.181

B. Nieuwe leningen

7.911.162

2.000.000

8.200.000

1.760.000

2.295.000

2.190.000

2.215.000

2.150.000

2.165.000

C. Periodieke aflossingen

4.352.074

2.727.608

5.537.384

2.996.954

3.102.702

3.243.305

3.371.926

6.700.125

6.597.011

D. Niet-periodieke aflossingen

2.460.953
42.616.348

39.452.577

42.115.194

40.878.240

40.070.538

39.017.233

37.860.306

33.310.181

28.878.170

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten

993.817

1.078.390

689.453

1.029.338

1.051.862

1.093.116

1.123.009

1.152.558

1.174.959

5.345.891

3.805.998

6.226.837

4.026.292

4.154.564

4.336.421

4.494.936

7.852.683

7.771.970

RENTELOZE LENING

12.139.826

14.575.988

14.575.988

14.575.988

14.575.988

14.575.988

14.575.988

14.575.988

14.575.988

TOTALE SCHULD

53.658.039

54.756.174

54.028.565

56.691.182

55.454.227

54.646.525

53.593.221

52.436.294

47.886.169

G. Periodieke leningslasten (C+F)

BESLUIT :
Enig artikel.
Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkeling AGSO
Knokke-Heist wordt goedgekeurd :

Resultaat op kasbasis

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Jaar
2016

Jaar
2017

Jaar
2018

Jaar
2019

Jaar
2020

Jaar
2021

Jaar
2022

Jaar
2023

4.969.62

5.483.80

7.385.99

8.861.01

7.975.76

11.584.5

7.364.95

6.898.32

4

7

1

4

0

37

3

3

13.632.2

23.287.7

22.098.0

24.570.9

26.072.9

35.563.0

32.170.9

32.540.5

91

20

59

01

06

54

63

46

18.601.9

28.771.5

29.484.0

33.431.9

34.048.6

47.147.5

39.535.9

39.438.8

15

26

50

15

66

91

16
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18.601.9

28.771.5

29.484.0

33.431.9

34.048.6

47.147.5

39.535.9

39.438.8

15

26

50

15

66

91

16

69

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale
overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het
boekjaar
2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

-

-

-

-

-

-

-

-

5.174.44

9.133.83

4.573.76

4.780.70

4.575.76

4.263.00

4.098.00

4.113.00

7

8

5

7

8

0

0

0

5.274.82

9.783.83

6.613.76

8.460.70

9.705.76

7.963.00

7.798.00

5.913.00

2

8

5

7

8

0

0

0

2.040.00

3.680.00

5.130.00

3.700.00

3.700.00

1.800.00

0

0

0

0

0

0

100.375

650.000

2.662.61

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

-

-

4.196.18

4.078.07

-373.670

6

-883.016

-453.763

-699.366

-802.988

7

3

2.373.67

5.537.38

2.996.95

3.102.70

3.243.30

3.371.92

6.700.12

6.597.01

0

4

4

2

5

6

5

1

2.727.60

5.537.38

2.996.95

3.102.70

3.243.30

3.371.92

6.700.12

6.597.01
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8

4

4

2

5

6

5

1

2.727.60

5.537.38

2.996.95

3.102.70

3.243.30

3.371.92

6.700.12

6.597.01

8

4

4

2

5

6

5

1

2.000.00

8.200.00

2.113.93

2.648.93

2.543.93

2.568.93

2.503.93

2.518.93

0

0

8

8

8

8

8

8

2.000.00

8.200.00

1.760.00

2.295.00

2.190.00

2.215.00

2.150.00

2.165.00

0

0

0

0

0

0

0

0

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

353.938

1.929.21

3.626.54

2.700.62

6.518.54

1.a Periodieke aflossingen
1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen

-353.938

3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële
schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
-

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

1.292.75

-578.492

-987.415

0

3

5

9

-929.234

0

2.741.02

2.162.53

1.175.11

3.104.32

6.730.87

9.431.49

15.950.0

15.020.8

6

4

9

9

3

8

47

13

2.162.53

1.175.11

3.104.32

6.730.87

9.431.49

15.950.0

15.020.8

13.728.0

4

9

9

3

8

47

13

64

2.162.53

1.175.11

3.104.32

6.730.87

9.431.49

15.950.0

15.020.8

13.728.0

4

9

9

3

8

47

13

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6.048.01

6.173.25

8.415.32

9.912.87

9.068.87

12.707.5

8.517.51

8.073.28

4

9

9

6

6

46

1

2

18.601.9

28.771.5

29.484.0

33.431.9

34.048.6

47.147.5

39.535.9

39.438.8

15

26

50

15

66

91

16

69

12.553.9

22.598.2

21.068.7

23.519.0

24.979.7

34.440.0

31.018.4

31.365.5

01

67

21

39

90

44

05

87

13.632.2

23.287.7

22.098.0

24.570.9

26.072.9

35.563.0

32.170.9

32.540.5

91

20

1.078.39

2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden

59

01

06

54

63

46

1.029.33

1.051.86

1.093.11

1.123.00

1.152.55

1.174.95

0

689.453

8

2

6

9

8

9

3.805.99

6.226.83

3.672.35

3.800.62

3.982.48

4.140.99

7.498.74

7.418.03

8

7

4

5

2

7

5

2

2.727.60

5.537.38

2.643.01

2.748.76

2.889.36

3.017.98

6.346.18

6.243.07

8

4

6

3

6

8

7

3

1.029.33

1.051.86

1.093.11

1.123.00

1.152.55

1.174.95

8

2

6

9

8

9

1.078.39

B. Nettokosten van schulden

64

Jaar

0

689.453
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2.242.01

Autofinancieringsmarge (I-II)

6

4.742.97

6.112.25

5.086.39

8.566.54

1.018.76

5

0

3

9

6

-53.577

655.250

Aangenomen met 21 JA stemmen bij 3 Onthoudingen:
21 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, A. Wittesaele, J. Morbee, D. Despiegelaere, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, A. VervarckePattyn, F. Naert, I. Goeminne, O. Bodyn, C. Trio, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S.
Vandierendonck - Van De Sompele, G. Deman, F. Bienstman-De Vreeze
3 ONTHOUDINGEN L. Dieltiens, A. Maertens, F. Pottier
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

27. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Knokke-Heist - Budget 2018 - Goedkeuring.
Raadslid Dieltiens: Ook hier zie je dat slecht 1/3 van de geplande investeringen wordt uitgevoerd. De
andere 2/3 wordt uitgesteld of afgevoerd. De budgetten die zo vrij gekomen zijn worden dan aangewend
om de schuld te doen zakken. Als je dan anderzijds naar de analyse kijkt van de jaarrekeningen van het
AGSO die zijn investeringen wel telkens heeft uitgevoerd zoals de rioleringen stijgt de schuldgraad van
het AGSO natuurlijk. Als je die twee samen gaat bekijken dan moet je vaststellen dat de schuldgraad van
de groep Knokke-Heist zal stijgen. Dat is de erfenis die wij dan aan onze kinderen en kleinkinderen
achterlaten. Je bouwt schulden niet af door investeringen te verschuiven maar dat doe je door te
besparen. Maar dat vraagt politieke moed en daar is waar het schoentje wringt.

27. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Knokke-Heist - Budget 2018 - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet , inzonderheid Titel VII – “De Gemeentelijke Verzelfstandigde
Agentschappen” -, Hoofdstuk II “De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen”, en in het
bijzonder afdeling II, “Het autonoom Gemeentebedrijf”, artikelen 243, 243bis, 243ter en 243 quater;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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
goedkeuring van de statuten en van 5 mei 2011 tot goedkeuring van de statutenwijziging;
Gelet op het Raadsbesluit van 17 december 2014 houdende de goedkeuring
beheersovereenkomst 2014-2019 tussen de gemeente Knokke-Heist en AGSO Knokke-Heist;

van

de

Gelet op het addendum aan de beheersovereenkomst Gemeente Knokke-Heist/AGSO Knokke-Heist 20142019, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 26 oktober 2016;
Gelet op het Raadsbesluit van 18 december 2013 houdende goedkeuring van het Meerjarenplan AGSO
Knokke-Heist 2014-2019;
Gelet op de Raadsbesluiten van 17 december 2014, 25 november 2015 en 23 november 2016 houdende
goedkeuring van de wijzigingen aan het Meerjarenplan AGSO Knokke-Heist 2014-2019;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het AGSO Knokke-Heist van 13 november 2017 tot
vaststelling van het Budget 2018;
Overwegende dat artikel 243 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een
budget opmaakt overeenkomstig de regels die krachtens artikelen 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179
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worden gesteld voor het budget van de gemeente en dat dit budget ter goedkeuring van de gemeente
voorlegt;
Overwegende dat AGSO Knokke-Heist beschikt op over een ministeriële toelating van 27 juli 2013 tot het
verder gebruik van de algemene boekhouding van toepassing om ondernemingen, wat betekent dat
bepaalde artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voormaatschappelijk welzijn niet
van toepassing werden gesteld;
Overwegende dat het op 13 november 2017 door de Raad van Bestuur van AGSO Knokke-Heist
goedgekeurd en toegelicht budget 2018 volgend financieel doelstellingenplan vooropstelt:
B1: Het doelstellingenbudget 2018

Beleidsdomein ALGFIN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein INOR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein WOWE
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein STON
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein VRTI
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
4.027.812
1.783.352 -2.244.460

4.027.812
1.030.858

1.783.352
23.352

-2.244.460
-1.007.506

2.996.954
523.539

1.760.000
106.582

-1.236.954
-416.957

523.539
505.539
18.000

106.582
106.582

-416.957
-398.957
-18.000

2.440.269
2.440.269
2.194.505
245.764

4.672.973
4.672.973
4.672.973

2.232.704
2.232.704
2.478.468
-245.764

23.839.508
23.839.508
17.489.507
6.350.001

25.570.443
25.570.443
23.530.443
2.040.000

1.730.936
1.730.936
6.040.937
-4.310.001

0

0

0

0

300.000
300.000
300.000

271.763
271.763
271.763

28.217
28.217
28.217
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Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein EXPL
849.435
850.700
1.265
Prioritaire beleidsdoelstellingen
849.435
850.700
1.265
Exploitatie
849.435
850.700
1.265
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Totalen
31.708.778
33.637.989
1.929.210
Exploitatie
22.098.059
29.484.050
7.385.991
Investeringen
6.613.765
2.040.000
-4.573.765
Andere
2.996.954
2.113.938
-883.016
Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot het financieel evenwicht en autofinancieringsmarge
niet van toepassing zijn op het autonoom gemeentebedrijf; dat evenwel autonoom gemeentebedrijf
voldoet aan deze bepalingen;
BESLUIT:
Enig artikel.
Het budget 2018 van het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkeling AGSO Knokke-Heist met volgend
financieel doelstellingenplan wordt goedgekeurd :
B1: Het doelstellingenbudget 2018

Beleidsdomein ALGFIN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein INOR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein WOWE
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
4.027.812
1.783.352 -2.244.460

4.027.812
1.030.858

1.783.352
23.352

-2.244.460
-1.007.506

2.996.954
523.539

1.760.000
106.582

-1.236.954
-416.957

523.539
505.539
18.000

106.582
106.582

-416.957
-398.957
-18.000

2.440.269
2.440.269
2.194.505
245.764

4.672.973
4.672.973
4.672.973

2.232.704
2.232.704
2.478.468
-245.764

72
(Gemeenteraad van )

Investeringen
Andere
Beleidsdomein STON
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein VRTI
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein EXPL
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere

23.839.508
23.839.508
17.489.507
6.350.001

25.570.443
25.570.443
23.530.443
2.040.000

1.730.936
1.730.936
6.040.937
-4.310.001

0

0

0

0

28.217
28.217
28.217

300.000
300.000
300.000

271.763
271.763
271.763

849.435
849.435
849.435

850.700
850.700
850.700

1.265
1.265
1.265

31.708.778
22.098.059
6.613.765
2.996.954

33.637.989
29.484.050
2.040.000
2.113.938

1.929.210
7.385.991
-4.573.765
-883.016

Aangenomen met 19 JA stemmen bij 5 Onthoudingen:
19 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, A. Wittesaele, J. Morbee, D. Despiegelaere, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, A. VervarckePattyn, F. Naert, I. Goeminne, O. Bodyn, C. Trio, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S.
Vandierendonck - Van De Sompele
5 ONTHOUDINGEN L. Dieltiens, A. Maertens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

28. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Zuidelijke rand Westkapelle.
- Voorlopige vaststelling
Schepen De Groote: Jullie zijn hierover vorige week allemaal ingelicht tijdens de informatievergadering.
De belangrijkste punten daar waren dat alles wat daar nu nog zone -vreemd is daar zone -eigen wordt
gemaakt. Aansnijden van het woonuitbreidingsgebied zal bevroren worden en ten slotte de aanwezige
landbouw zal bestendigd worden en zone- eigen gemaakt worden.
Raadslid Dieltiens: U stelt het voor als een maatregel om de landbouw zone eigen te maken maar
eigenlijk is het niet meer of minder dan een manier om de Tolpaertpolder sneller te kunnen ontwikkelen.
Met dit RUP kan de poldergrond van de ene politieker sneller verkaveld worden maar het gevolg daarvan
is dat de landbouwgrond van de andere politieker dan niet meer verkaveld kan worden. Ik laat het aan u
over voor welke politieker u zal kiezen maar de N-VA doet niet mee aan dergelijke spelletjes. U kent ons
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standpunt ofwel zit je in de politiek ofwel zit je in vastgoed beiden samen dat kan niet.
Raadslid Deman: Wij zijn blij dat het voor de betrokken ondernemingen die nu zone -vreemd zijn
opgelost zal geraken.

28. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Zuidelijke rand
Westkapelle. - 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 11 mei 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 “Zuidelijke rand Westkapelle” opgemaakt door de gemeente;
Gelet op de screeningsnota;
Gelet op het besluit van de dienst MER van 10 augustus 2017 dat geen planMER dient opgemaakt te
worden mbt tot dit ontwerp-RUP;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Het ontwerp RUP “Zuidelijke rand Westkapelle”, 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.
Aangenomen met 18 JA stemmen bij 5 Onthoudingen:
18 JA-stemmen P. De Groote, A. Wittesaele, J. Morbee, D. Despiegelaere, A. Vandenbussche, P. Vlietinck,
K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, A. Vervarcke-Pattyn, F. Naert, I. Goeminne, O.
Bodyn, C. Trio, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
5 ONTHOUDINGEN, L. Dieltiens, A. Maertens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

29. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP 2de golf en stadsrandbos. Voorlopige vaststelling.
Raadslid Bodyn: Ik was ook aanwezig tijdens de infovergadering en wat mij vooral opviel was dat
normaal de 2de golf dicht ging aanleunen tegen Heist maar nu merken we op de plannen dat de ingang
via de Natienlaan zal gebeuren en aan de kant van Heist komt het stadsrandbos. We moeten er vooral
op toezien dat Heist niet helemaal afgebakend zal worden.
Voorzitter: De Vlaamse gemeenschap en vooral Natuur en Bos heeft ons verplicht om een bos aan te
leggen. Wij waren daar zeker geen vragende partij voor. Oorspronkelijk was de golf inderdaad dichter
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naar Heist gepland. Er zullen wel fiets- en voetpaden zijn via Heist.
Raadslid Dieltiens: Wij gaan hier mee akkoord. Het dossier sleept inderdaad al lang genoeg aan.

29. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP 2de golf en stadsrandbos. 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;
Gelet op het planMER, goedgekeurd door de dienst MER op 20 oktober 2015;
Gelet op de besluiten tot delegatie van Ruimte Vlaanderen en de Deputatie van West-Vlaanderen, waarbij
aan de gemeente de bevoegdheid wordt overgedragen om het ontwerp RUP “2de golf en stadsrandbos”
op te maken;
Overwegende dat op 19 oktober 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 “2de golf en stadsrandbos” opgemaakt door de gemeente
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
Het ontwerp RUP “2de golf en stadsrandbos”, 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.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

30. Vrijetijd - Financiën - Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw Begroting 2018 – Goedkeuring
Raadslid Dieltiens: Onze enige vraag bij deze dossiers is eigenlijk of het nu de laatste keer is dat we
deze 4 begrotingen apart moeten goedkeuren. Zal het al vanaf volgend jaar zijn dat we ze samen
kunnen goedkeuren?
Voorzitter: Het zal waarschijnlijk de 3 sincfala, cultuurcentrum en sport samen zijn. Want we hebben
een probleem met toerisme in verband met de BTW.
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30. Vrijetijd - Financiën - Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw Begroting 2018 - Goedkeuring
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10° en 246 §2;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur en het Cultuurcentrum KnokkeHeist vzw;
Gelet op de ontwerpbegroting 2018 van het Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw;
Overwegende dat de begroting 2018 van het Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw zowel in uitgaven als in
inkomsten sluit op 3.363.845 EUR.
BESLUIT
Enig artikel.
De begroting 2018 van het Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw wordt goedgekeurd voor het algemeen
totaal van 3.363.845 EUR.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

31. Vrijetijd - Financiën - Sincfala Knokke-Heist vzw - Begroting
2018 - Goedkeuring
De Gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10° en 246 §2;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur en het museum Sincfala KnokkeHeist vzw;
Gelet op de ontwerpbegroting 2018 van het museum Sincfala Knokke-Heist vzw;
Overwegende dat de begroting 2018 van het museum Sincfala Knokke-Heist vzw zowel in uitgaven als in
inkomsten sluit op 132.022 EUR.
BESLUIT
Enig artikel.
De begroting 2018 van het museum Sincfala Knokke-Heist vzw wordt goedgekeurd voor het algemeen
totaal van 132.022 EUR.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

32. Vrijetijd - Financiën - Sportcentrum Knokke-Heist vzw Begroting 2018 - Goedkeuring
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10° en 246 §2;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur en het Sportcentrum KnokkeHeist vzw;
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Gelet op de ontwerpbegroting 2018 van het Sportcentrum Knokke-Heist vzw;
Overwegende dat de begroting 2018 van het Sportcentrum Knokke-Heist vzw zowel in uitgaven als in
inkomsten sluit op 1.257.604 EUR.
BESLUIT
Enig artikel.
De begroting 2018 van het Sportcentrum Knokke-Heist vzw wordt goedgekeurd voor het algemeen totaal
van 1.257.604 EUR.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

33. Vrijetijd - Financiën - Toerisme Knokke-Heist vzw - Begroting
2018 – Goedkeuring
Raadslid Bodyn: Dat extra budget dat voorzien was voor de eindejaarssfeer was volgens mij ook al
voorzien vorig jaar. Waarom is dit er dit jaar dan niet gekomen?
Voorzitter: Het is technische niet mogelijk. We proberen dit voor volgend jaar te plannen maar als we
iets doen dan moet het perfect zijn.
Raadslid Dieltiens: We willen hier juist 1 kleine vaststelling doen. Het budget voor Toerisme van de
gemeente Knokke-Heist is groter dan het budget van Westttoer voor heel West-Vlaanderen.

33. Vrijetijd - Financiën - Toerisme Knokke-Heist vzw - Begroting
2018 - Goedkeuring
De Gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10° en 246 §2;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur en Toerisme Knokke-Heist vzw;
Gelet op de ontwerpbegroting 2018 van Toerisme Knokke-Heist vzw;
Overwegende dat de begroting 2018 van Toerisme Knokke-Heist vzw zowel in uitgaven als in inkomsten
sluit op 3.624.022 EUR.
BESLUIT
Enig artikel.
De begroting 2018 van Toerisme Knokke-Heist vzw wordt goedgekeurd voor het algemeen totaal van
3.624.022 EUR.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

33/1. Interpellatie - Verkeersveiligheid Ramskapelle.
Raadslid Pottier: Aangezien de A11 nu in volle gebruik is genereert dat bijkomend autoverkeer langs de
Heistlaan. Er zijn ook heel wat aantal fietsers, komende uit de Sasstraat en de Moerstraat die de
gewestweg moeten oversteken of oprijden. Gelet op het toeristisch recreatief karakter waarbij deze
buurt, ook veel recreatieve fietsers telt hebben we volgende vragen:
-Is er volgens de gemeentelijke diensten en/of de politie nood aan bijkomende
verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt Heistlaan, Sasstraat met de gewestweg,
-Is het mogelijk om dit in het kader van de evaluatie aan te kaarten bij het A11-comite om vandaaruit de
nodige verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen.
Voorzitter: We hebben de vraag overgemaakt aan Agentschap Wegen en Verkeer. We zullen daar
eventueel een rond punt aanleggen. De Sasstraat is besproken in de verkeerscommissie en er zal een
bord komen om de snelheid aan te geven.
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33/1. Interpellatie - Verkeersveiligheid Ramskapelle.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

33/2. Interpellatie - Policy grensoverschrijdend gedrag.
Raadslid Dieltiens: Het bovenstaand thema staat helemaal in de actualiteit.
Onderzoek wijst uit dat grensoverschrijdend gedrag zich in alle maatschappelijke sectoren voordoet en
dat elke werkgever best over de juiste instrumenten en procedures beschikt en die dan ook correct en
sereen toepast.
Knokke-Heist is een belangrijke werkgever en heeft ook een voorbeeldfunctie.
Het is belangrijk om ook in Knokke-Heist dit onderwerp bespreekbaar te maken.
Vandaar volgende vragen :
Wat is het huidig beleid binnen de gemeente inzake grensoverschrijdend gedrag?
Is er nood om dit beleid bij te sturen ? Zo ja, welke stappen worden daartoe gezet?
Voorzitter: De recentste wetgeving rond psychosociale risico's op het werk, waarvan
grensoverschrijdend gedrag deel uitmaakt, wordt aan het personeel van het
gemeentebestuur gecommuniceerd via verschilldende folders (een brochure en folder rond psychosociaal
welzijn, en procedure rond alcohol- en drugsbeleleid en een meldingsprocedure rond "feiten door derden"
werden in het verleden reeds uitgewerkt. In het gemeentebestuur werden 7 vertrouwenspersonen
aangeduid die het psychosociaal welzijnsbeleid ondersteunen. Hun contactgegevens hangen uit in
personeelslokalen van gemeentelijke gebouwen en de folder werd verdeeld aan elk personeelslid.
Regelmatig worden zij onder de aandacht gebracht via het

33/2. Interpellatie - Policy grensoverschrijdend gedrag.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

33/3. Interpellatie - Economische kaart POM West-Vlaanderen.
Voorzitter: Met het project ‘Economische Kaart’ ondersteunt de POM West-Vlaanderen de West-Vlaamse
gemeenten bij het verzamelen en het actueel houden van bedrijfsgegevens. Op die manier kunnen de
gemeenten hun dienstverlening optimaliseren en de lokale economie versterken en stimuleren.
Economische Kaart biedt een multifunctionele website aan die toegang geeft tot een permanent
geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank. De databank start van gegevens uit de Kruispuntbank
van Ondernemingen en wordt permanent bijgehouden. De databank bevat niet alleen adresgegevens,
maar is ook verrijkt met gegevens over tewerkstelling en de jaarrekening.
Via de beheersmodule van Economische Kaart beschikken gemeenten over de meest actuele gegevens
van de bedrijven in hun gemeente.
Daarnaast biedt Economische Kaart ook een online bedrijvengids aan voor de burger en een
bedrijvenloket waarin bedrijven hun gegevens kunnen controleren en aanvullen met nuttige informatie
zoals contactpersoon, e-mailadres en aanwezige faciliteiten. Hierbij heeft de N-VA fractie volgende
vragen :
1. Waarom heeft Knokke-Heist tot op heden niet deelgenomen aan de economische kaart van POM
West-Vlaanderen ?
2. Is Knokke-Heist van plan hieraan deel te nemen? Waarom wel? Waarom niet?
Voorzitter: Op de regionale overlegtafels economie horen we van collega's die wel in het project gestapt
zijn dat de opvolging ervan helemaal niet vlot verloopt.
De opstart ervan is eveneens vrij intensief (controle juistheid gegevens).
Het is nl. zo dat de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) helemaal niet up to date is. Dat beseft men
bij de overheid ook dus heeft men er niet beter op gevonden om een beperkte toegang te geven zodat
gemeenten informatie kunnen aanpassen of toevoegen (ook beperkt) in deze KBO.
M.a.w. men koppelt hier de verantwoordelijkheid voor update info terug naar de gemeente.
De jaarrekening hangt ook niet altijd aan het ondernemingsnummer vast in de KBO. Als een bedrijf het
niet doorgeeft dan is het ook niet beschikbaar.
Tewerkstellingscijfers staan vermeld in die jaarrekening.
De meest actuele gegevens zijn nog altijd de gegevens die we zelf verzameld hebben en updaten (o.a.
via jobstudenten die tijdens de zomer deze controle uitvoeren, o.a. via mevrouw Anne Vervarcke).
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In de economische kaart kunnen bedrijven wel zelf hun gegevens updaten maar de ervaring bij andere
steden en gemeenten leert dat na intensieve communicatie bij de opstart, de ondernemingen er verder
niet wakker van liggen of het juiste e-mailadres of contactpersoon nog geüpdatet blijft.
Met de city app die er voor Knokke-Heist aankomt spelen we veel meer in op de actualiteit. Een frisse
app waar de exploitant (Joyn) zelf veel meer promotie in steekt.
Als de samenwerking met Joyn een feit zou worden dan is de win-win situatie voor zowel gemeente als
voor de handelaar veel groter dan de economische kaart van POM West-Vlaanderen.
Knokke-Heist levert de meest recente basisinfo over het handelsapparaat zodat elke shopper een
overzicht krijgt en daarnaast kan een handelaar verder in zee gaan met de exploitant door meer
faciliteiten aan te bieden (vb. klantenkaart, webwinkel).
Wij geloven dat dit project meer kans heeft tot slagen.
Info POM W-Vl op 27/11/2017:
POM West-Vlaanderen vraagt een opstartbedrag van € 2000 per jaar (3-jarig contract) en daarnaast een
actieve inzet van gemeentelijk personeel voor het updaten van steden en gemeenten.
Daarnaast krijgen we een factuur van 825€/jaar voor onderhoudskosten.
Het product 'Economische Kaart' wordt momenteel wel verbeterd en herwerkt naar een nieuwere tool.
Naast bovenstaande kosten vraagt men dus aan de gemeenten om te checken en te dubbelchecken en te
updaten dus extra personeelskosten te voorzien.
Raadslid Dieltiens: De problemen die men opsomt zijn problemen die er 5 jaar geleden waren bij de
opstart. Ik werk daar zelf mee en dat werkt zeer goed. Als ik kijk naar de website van Knokke-Heist naar
de restaurants dan stel ik vast dat er dat er samen 229 horeca ondernemingen opstaan. Als ik naar de
economische kaart kijk dan zie ik dat er 423 gelegenheden zijn in Knokke-Heist . Onze eigen website is
dus niet echt up to date.

33/3. Interpellatie - Economische kaart POM West-Vlaanderen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

33/4. Interpellatie - Parkeerkaarten.
Raadslid Bodyn: Bestaat er geen mogelijkheid om de kaarten voor inwoners en tweedeverblijvers niet
enkel te laten starten op 1 januari van het gestarte kalenderjaar?
Voorzitter: Wij dienen de inwoners en de tweedeverblijvers op gelijke voet te behandelen. Het hangt van
de toestand op 1 januari af als de tweedeverblijver recht heeft op een parkeerkaart. Indien hij op 1
januari eigenaar is van het pand, zal hij tweedeverblijfstaks betalen en heeft hij recht op een
kaart. Indien hij pas eigenaar is geworden op 2 januari heeft hij geen recht op een parkeerkaart. Vandaar
dat alle kaarten starten op 1 januari.

33/4. Interpellatie - Parkeerkaarten.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d.
woensdag, 25 oktober 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 21uur.
Secretaris,

De voorzitter,

