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

Afwezig :
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P. Geerinckx,
J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. Vervarcke-Pattyn,
A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O. Bodyn, C. Coudyser, K.
Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De
Sompele, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze,
Raadsleden;
M. Gobert, Secretaris
Graaf L. Lippens, Burgemeester afwezig voor agendapunt 29;
H. De Plecker, Raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
F. Naert, J. Verbouw, A. Rappé, C. Trio, A. Maertens, Raadsleden

Openbaar
Financiën
1.

Financiën - Jaarrekening 2016 - Vaststelling.

Begroting en Uitgaven
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 1 van 2017 en aanpassing meerjarenplan
2014-2019 - Vaststelling.
Begroting en Uitgaven - Protestantse Kerk - Jaarrekening 2016 - Advies.
Begroting en Uitgaven - Israëlitische gemeenschap "Adath Yisraël" - Jaarrekening 2016
- Advies.
Begroting en Uitgaven - Saint George's Anglican Church - Jaarrekening 2016 - Advies.
Begroting en Uitgaven - Kerkfabrieken H.Familie, Heilig Hart van Jezus, Onbevlekt Hart
van Maria en St. Margareta, Sint-Antonius Abt, St.-Niklaas en Sint-Vincentius Jaarrekeningen 2016 - Advies.
Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 2017/1 - Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Aktename.
Begroting en Uitgaven - OCMW Jaarrekening 2016 - Kennisname.

Ontvangsten
9.
10.
11.

Ontvangsten - Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen - Hervaststelling.
Ontvangsten - Contantbelasting op bouwen en verbouwen - Hervaststelling.
Ontvangsten - Retributiereglement op administratieve prestaties - Hervaststelling.

Interne Zaken
12.

Interne Zaken - Vernieuwd Spijbelprotocol Damme/Knokke-Heist - Goedkeuring.

Onderwijs - deKunstAcademie
13.

Onderwijs - deKunstAcademie - Schoolkalender 2017-2018 – Vaststelling.

Preventiedienst
14.

Preventiedienst - Politieverordening dieren - Hervaststelling.

15.
16.
17.

Preventiedienst - Politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames Hervaststelling.
Preventiedienst - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en
De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde - Verlenging - Goedkeuring.
Preventiedienst - Algemeen nood- en interventieplan van de gemeente Knokke-Heist Goedkeuring

Stadsadministratie - Secretarie
18.
19.

20.
21.

22.

24.

Stadsadministratie - Secretarie - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening (TMVW) – Statutenwijziging - Goedkeuring.
Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - Buitengewone en Algemene vergadering van
vrijdag 30 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - aanduiding in de bestuursorganen voordracht - goedkeuring.
Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen
(IKWV) Algemene Vergadering op woensdag 21 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
Stadsadministratie - Secretarie - Financieringsmaatschappij voor Investeringen van
West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) - Algemene vergadering van 23 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Vertegenwoordigers - Aanduiding;
C/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling23.
Stadsadministratie Secretarie - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Jaaractieplannen – Advies - Goedkeuring.
Stadsadministratie - Secretarie - IMEWO - Algemene vergadering tevens
jaarvergadering dd. 19 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.

Contractbeheer
25.

Contractbeheer - Zendstation voor telecommunicatie hoek Camille Lemonnierlaan en
Zwinlaan - Huurovereenkomst - Goedkeuring.

Vrijetijd - Financiën
26.
27.
28.
29.

Vrijetijd - Financiën
Goedkeuring
Vrijetijd - Financiën
Vrijetijd - Financiën
Vrijetijd - Financiën

- Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 - Sincfala Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 - Goedkeuring
- Sportcentrum Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 - Goedkeuring
- Toerisme Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 - Goedkeuring

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter de raadsleden: F. Naert, J. Verbouw, A. Rappé,
C. Trio, A. Maertens
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

Gemeenteraad
Openbaar

1.

Financiën - Jaarrekening 2016 - Vaststelling.

Raadslid Coudyser: We kunnen wat de jaarrekening betreft alleen maar vaststellen dat we inderdaad
financieel gezond zijn. We hebben nu zicht op de groep Knokke-Heist. De schulden worden verder
afgebouwd maar we moeten deze wel in het oog houden want we zien dat de schulden van de gemeente
even hoog zijn als die van het AGSO. Veel gemeenten kunnen alleen maar een puntje zuigen aan onze
financiën. Toch mogen we niet te positief zijn want jaar na jaar sinds 2013 is de begroting van jullie
investering maar voor 1/3 uitgevoerd. We moeten ook dit jaar vaststellen dat zeer veel investeringen
gepland waren maar er slecht enkele uitgevoerd zijn. Het klopt dat sommige plannen verschillende jaren
nodig hebben om gerealiseerd te worden. Maar dit is niet nieuw. Eigenlijk moet ik concluderen dat we in
2013 dezelfde beleidsploeg gekregen hebben, maar eigenlijk beleidsmatig hebben jullie een breuk
gemaakt met de vorige legislatuur. Jullie hebben alle plannen opgeborgen en misschien maar goed ook
want wij hebben genoeg gezegd dat sommige plannen niet Knokke-Heist waardig zijn. Veel van die
plannen zijn bijgesteld en in de loop van die 4 jaar moeten we vaststellen dat de planningsfase
vooruitgaat en dat we daar ook wel een N-VA stempel zien in dit beleid. Zeker aan het beleid Lokale
Economie waar we in 2013, 2014, 2015 nulletjes zagen qua begroting. Als we de beleidsnota’s zagen was
het enige wat er stond “we zullen… “ In 2016 is die studie van Idea Consult dan eigenlijk opgeleverd. En
wat zien we, die studie zegt hetzelfde als wat wij van de N-VA al jaren zeggen. Jullie gaan nu
onmiddellijk aan de slag. De horecabrochure is ondertussen een feit. Jullie zijn heel hard bezig en dat
zien we aan het budget van 2017 en aan de budgetwijziging, aan een nieuwe visie over de winkelstraten.
Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. Ook op de leegstandtaks hebben wij onze stempel gedrukt. Die
taks moet enerzijds ontradend zijn en anderzijds stimulerend. Waarbij we leegstaande winkels of
etalages kunnen omvormen tot tijdelijke pop-ups waardoor we jonge starters en nieuwe concepten in
Knokke-Heist een kans kunnen geven. Misschien moet de burger in 2018 op het origineel stemmen in
plaats van op de kopie. Ook voor de strategische projecten is er een stempel van de N-VA. Bijvoorbeeld
het dossier van de Heldentorens. Wij hebben toen gezegd dat het onmogelijk is alleen al voor de
verkeersafwikkeling. Het was onhaalbaar en daar hebben we toen constructief samengewerkt. Ik stel vast
dat in de bijgewerkte plannen ook met onze ideeën rekening is gehouden. Daarom is het goed dat er in
een gemeente een constructieve oppositie zit. Ook het community house op het Maes en
Boerenboomplein dat idee van het samenbrengen van al die publieke functies daar hebben we altijd in
geloofd en wij willen ook dat dit terug het kloppend hart van Heist wordt. Wij blijven dit wel kritisch
opvolgen naar de parkeerplaatsen toe. We moeten rekening houden dat er voldoende parkeerplaatsen
zijn voor het personeel, dagtoeristen, … We blijven ook opvolgen dat er voldoende betaalbare
appartementen komen. Wat het casinoproject betreft ook daar hebben we jullie gesteund in de dading
zodat de Canadasquare opnieuw van de gemeente werd. Daarmee geven we een boost aan KnokkeHeist.
Ik heb ook nog een aantal specifieke vragen wat betreft de Ravelingen 3.0 en de parkomgeving. Nu of
binnenkort wordt er een studie gegund naar de parkomgeving zelf, is deze studie al gegund? Zijn er daar
al plannen van?
Voorzitter: Nee dat is nog niet klaar. Het is nog niet gegund.
Raadslid Coudyser: In het budget van 2016 maar ook overgenomen in 2017 staat de mogelijkheid om
het station aan te kopen. In hoeverre staan de plannen?
Voorzitter: De onderhandelingen zijn bezig. Wij willen een volwaardig station voor Heist. Vandaag is dat
geen station meer. Als wij eigenaar zouden worden dan kunnen we daar terug iets mooi van maken.
Maar daarvoor moeten we het kunnen aankopen. De onderhandelingen zijn bezig. We wachten op een
antwoord. Dat wordt ook openbare verkocht, iemand anders kan het station ook kopen. De beperking is
wel dat het enkel kan voor projecten van openbaar nut.
Raadslid Coudyser: Het budget van de Chalet Suisse wordt ook opgetrokken, is er een nieuwe schatting
binnengekomen?
Voorzitter: Nee we moeten rekening houden dat het meer kan kosten en daarom moeten we voldoende
centen hebben.
Schepen De Groote: Je moet ook altijd rekening houden dat bij een openbare verkoop de kosten er nog
moeten bijgerekend worden.
Raadslid Coudyser: In het beleidsoverzicht zie ik dat bij het actieplan hotel en congresactiviteiten deze
blanco blijft. We weten wel dat er hotels worden ingepland. De congresfaciliteiten daar gaan we van uit
dat deze gebeuren in het Casino. Ik wil wel nog eens pleiten voor een degelijk onderzoek naar de
behoeften die Knokke-Heist heeft naar hotels en op welk plaats en welk type hotel. We hebben al een
nieuw hotel aan de Kalvekeetdijk, er is ook een hotel voorzien aan het station en aan de 2de golf. Ik zou
toch graag de behoefte in kaart gebracht zien.
Nog een specifieke vraag rond de verbreding van de zeedijk van Heist: Bij de toelichting van vorige week
werd gesproken over een aantal plannen op korte termijn maar ook op lange termijn.
Voorzitter: We gaan uiteraard niet beginnen voor de zomer. Dit zou moeten klaar zijn tegen de zomer

van volgend jaar.
Raadslid Coudyser: En wat houden de plannen nu juist in want die zijn al concreet?
Schepen Wittesaele: Een verbreding van 6 meter in dezelfde materialen als die die er nu liggen aan het
Rubensplein.
Raadslid Coudyser: Wat ook opvalt zijn de vertragingen die er zijn op de dossiers Molenhoek,
evenementensite en veiligheidsgebouw. Wat het veiligheidsgebouw betreft stond in het dossier dat de
behoeften studie binnenkort opgeleverd word, ik weet niet of dit ondertussen gebeurd is?
Voorzitter: Het RUP is nog niet goedgekeurd. Het neemt altijd meer tijd in beslag dan men denkt.
Raadslid Coudyser: Zou het dan niet goed zijn om ook in de planning naar volgende legislatuur toe
realistischer te plannen als je weet dat al deze zaken meer dan een jaar in beslag nemen.
Wat mobiliteit betreft daar hebben we al verschillende keren gezegd dat er weinig specifiek beleid is.
Vandaag lees ik toch dat er een visie komt op de rotatieve parkings. Dat is een goeie zaak maar het is
nog maar een visieopbouw dus ook daar zijn we nog 10 jaar bezig tegen dat het uitgevoerd wordt. Maar
ik begrijp nog altijd niet dat er niet gekozen wordt voor een rotatieve parking op het Albertplein.
Voorzitter: Het wordt geen hele grote parking, we willen niet hebben dat de parking volstaat met
dagjesmensen. We willen plaats voor de bewoners.
Raadslid Coudyser: We blijven uiteraard ook het woonbeleid opvolgen. We stellen vast dat de bouw van
sociale woningen gepland staat maar als dat ook met de nodige vertragingen zal gepaard gaan zullen we
nog lang nood hebben aan sociale woningen. Wat betaalbare woningen betreft daar wachten we vooral
op de strategische projecten waar die ingepland zijn.
Raadslid Dieltiens: U ziet de jaarrekening als een financiële nota. Waarvoor dient een jaarrekening in
het kader van het BBC? Ik citeer letterlijk: “De jaarrekening verwoordt de mate waarin het beleid haar
prioritaire beleidsdoelstellingen heeft gerealiseerd.” Het is dus niet correct om de jaarrekening terug te
brengen naar een puur boekhoudkundige nota. De financiële toestand van de gemeente blijft inderdaad
gezond. De positieve autofinancieringsmarge is geen doel op zich. We moeten kijken naar de doelstelling
van de BBC regelgeving. 2016 was dan wel een heel mager beestje. 12 miljoen van de geplande 32
miljoen is gerealiseerd. Dat is dus amper 1/3. “Het vergt veel tijd” vind ik dan ook een makkelijk excuus.
U staat al lang genoeg aan het roer om te weten dat het veel tijd vergt. We verstaan natuurlijk gezien de
omstandigheden dat u liever de nadruk legt op die positieve autofinancieringsmarge en de afbouw van de
schulden maar dat is enkel een gevolg van het niet realiseren van uw doelstellingen. Dit is een jaarlijks
wederkerend fenomeen. In de laatste 4 jaar hebt u geïnvesteerd wat bedoeld was om alleen maar in
2016 te realiseren. U heeft 34 miljoen gerealiseerd van de 91 miljoen die bedoeld was. Als u aan dit
tempo verder doet dan zal het meerjarenplan binnen 24 jaar gerealiseerd zijn.

1.

Financiën - Jaarrekening 2016 - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 3°;
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 bespreking van het ontwerp van jaarrekening 2016 in het managementteam van 20 april
2017;
Op voorstel van het college van Burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Enig artikel.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2016 vast als volgt:
Resultaat op kasbasis: 45 705 779 EUR
Autofinancieringsmarge: 11 026 823 EUR
Boekhoudkundig resultaat: 6 658 648 EUR
Balanstotaal: 286 288 069 EUR
Aangenomen met 19 JA-stemmen bij 6 NEEN-stemmen:
19 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P.
Geerinckx, J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, L. Lierman, A.
Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B. De
Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
6 NEEN-stemmen O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

2.
Begroting en Uitgaven - Protestantse Kerk - Jaarrekening 2016
- Advies.
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
erediensten, in het bijzonder op artikel 55;
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de Protestantse Kerk Knokke-Heist die werd
ontvangen op 10 april 2017 door het gemeentebestuur;
Gelet op de goedkeuring van de rekening 2016 door de bestuursraad op 30 maart 2017;

BESLUIT:
Enig artikel.
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2016 van de Protestantse Kerk Knokke-Heist die sluit als
volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

7.179,10 EUR
21.797,61 EUR
0,00 EUR
-14.618,51EUR
808,06 EUR
-13.810,45 EUR
14.240,02 EUR
429,57 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.
Begroting en Uitgaven - Israëlitische gemeenschap "Adath
Yisraël" - Jaarrekening 2016 - Advies.
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
erediensten, in het bijzonder artikel 55;
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de Israëlitische gemeenschap “Adath Yisraël” KnokkeHeist ingediend op 4 mei 2017;
Gelet op de goedkeuring van de rekening 2016 door de bestuursraad op 27 april 2017;

BESLUIT:
Enig artikel.
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2016 van de Israëlitische gemeenschap “Adath Yisraël”
Knokke-Heist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

38.301,69
34.518,41
0,00
0,00
1.085,64
0,00
0,00
4.868,92

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4.
Begroting en Uitgaven - Saint George's Anglican Church Jaarrekening 2016 - Advies.
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
erediensten, in het bijzonder op artikel 55;
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de Saint George’s Anglican Church ingediend bij ons
gemeentebestuur op 4 mei 2017;
Gelet op de goedkeuring van de rekening 2016 door de kerkfabriekraad op 4 mei 2017;

BESLUIT:

Enig artikel.
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2016 van de Saint George’s Anglican Church KnokkeHeist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie

705,66
7.575,30
0,00
-6.869,64
26.213,94
19.344,30
0,00
19.344,30

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

0,00
2.601,50
0,00
-2.601,50
4.432,24
1.830,74

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5.
Begroting en Uitgaven - Kerkfabrieken H.Familie, Heilig Hart van
Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St. Margareta, Sint-Antonius Abt,
St.-Niklaas en Sint-Vincentius - Jaarrekeningen 2016 - Advies.
Raadslid Deman: We stellen vast dat de rekeningen ieder jaar transparanter worden. De afgelopen 2
jaar hebben we gevraagd hoe het is met het kerkbeleidsplan? Vorig jaar zei u nog dat is voor heel
binnenkort.
Voorzitter: Dat is in bespreking. We zullen dat in een commissie eind dit jaar of begin volgend jaar
bespreken.
Raadslid Deman: We hebben de indruk dat jullie wel druk zetten maar waar zit dan het probleem?
Voorzitter: Er is geen probleem.
Raadslid Deman: Wat met de Margarethakerk?
Voorzitter: Deze is eigendom van de kerkfabriek.
Raadslid Deman: Maar in een paar RUP’s zien we dat er plannen zijn om die kerk weg te nemen of
andere doelstellingen.
Voorzitter: Dat zijn mogelijkheden maar we zijn die aan het onderzoeken. We kunnen en willen dit ook
niet forceren. Dat ligt veel te gevoelig.
Raadslid Deman: In het RUP Duinenwater staat er iets over de kerk
Voorzitter: Dat zijn de opties maar niet de mogelijkheden. Dat zal ook op tijd besproken worden met de
kerkfabrieken en met het bisdom maar dat neemt zijn tijd.
Raadslid Coudyser: Moet er geen kerkenbeleidsplan opgemaakt worden als men werken wil uitvoeren
aan een beschermde kerk? Komt de timing voor de Sint-Niklaaskerk dan niet in het gedrang?
Voorzitter: Nee absoluut niet. De Sint-Niklaaskerk is geen eigendom van de kerkfabriek, het is ons
patrimonium.

5.
Begroting en Uitgaven - Kerkfabrieken H.Familie, Heilig Hart van
Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St. Margareta, Sint-Antonius Abt,
St.-Niklaas en Sint-Vincentius - Jaarrekeningen 2016 - Advies.
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
erediensten, in het bijzonder artikel 55;

Gelet op de rekeningen over het dienstjaar 2016 van de Kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van Jezus,
Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, Sint-Antonius Abt, St.-Niklaas en Sint-Vincentius, ingediend
op 26 april 2017;
BESLUIT:
Enig artikel.
Gunstig advies wordt verleend aan de rekeningen 2016 van volgende Kerkfabrieken die sluiten als volgt:
Kerkfabriek Heilige Familie
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015

42.267,52
183.121,84
0,00
-140.854,32
175.356,89
34.502,57
176.832,85
211.335,42

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

31.748,78
194.938,43
0,00
-163.189,65
37.773,15
-125.416,50
164.326,67
38.910,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

76.522,67
177.793,30
-36,68
-101.307,31
126.419,06
25.111,75
103.678,57
128.790,32

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

75.000,00
75.036,68
36,68
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

32.837,09
232.831,88
0,00
-199.994,79
66.642,28

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie

-133.352,51 EUR
176.880,52 EUR
43.528,01 EUR

-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek St.-Niklaas
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

15.416,34
62.630,28
0,00
-47.213,94
84.812,77
37.598,83
94.605,52
132.204,35

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

0,00 EUR
Kerkfabriek Sint-Vincentius
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie

14.022,10
130.581,36
0,00
-116.559,26
39.389,48
-77.169,78
114.853,57
37.683,79

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6.
Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 2017/1 - Kerkfabriek
Sint-Antonius Abt - Aktename.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43§2;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 47 - 50;
Gelet op de akteneming van het budget 2017 van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt door de
gemeenteraad op 26 oktober 2016;
Gelet op de beslissing van 5 februari 2017 van de kerkraad van Sint-Antonius Abt waarbij het budget
2017 van de kerkfabriek werd gewijzigd;
Gelet op de ontvangst van de budgetwijziging 2017/1 van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt via de
applicatie ReligioPoint op 8 mei 2017 door het gemeentebestuur;

BESLUIT:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2017/1 van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7.

Begroting en Uitgaven - OCMW Jaarrekening 2016 - Kennisname.

Raadslid Deman: Hoever staan jullie in de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW? Wat met
de decretale graden?
Voorzitter: Er zijn al heel veel vergaderingen geweest tussen de gemeente en het OCMW. We zijn klaar
indien het opgelegd wordt om vanaf 2019 dat te realiseren.
Raadslid Deman: Misschien wel een goed idee om daarrond eens een raadscommissie te organiseren?
Voorzitter: Tuurlijk dat staat gepland maar er moeten nog enkele dingen uitgeklaard worden.
10. Ontvangsten – Retributiereglement op administratieve prestaties – Hervaststelling.
Raadslid Coudyser: Los van het woord omgevingsvergunning en milieuvergunning heb ik een vraagje.
Er werd voorgesteld om een aanpassing te doen aan de tarieven voor een milieuvergunning klasse 1 van
625€ naar nu 250€ plus de meerkost van de aangetekende zending. Ik vroeg me af hoeveel
milieuvergunningen klasse 1 Knokke-Heist aflevert? Dat zijn toch zwaar hinderlijke activiteiten?
Voorzitter: Ik denk dat het er meer zijn dan we denken, ziekenhuis, casino, veiligheidsgebouw,… ik weet
het niet allemaal van buiten maar ik zal het u bezorgen.

7.

Begroting en Uitgaven - OCMW Jaarrekening 2016 - Kennisname.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op het artikel 42 § 1;
Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
19 december 2008, in het bijzonder het artikel 174 §2 en 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 het Gemeenteraadsbesluit van 25 november 2015 waarbij kennis werd genomen van het budget
2016 van het OCMW Knokke-Heist;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van Knokke-Heist van 10 mei 2017, waarbij de jaarrekening
2016 werd vastgesteld;
Overwegende dat de jaarrekening sluit met een positieve autofinancieringsmarge en een positief
resultaat op kasbasis;

BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het OCMW Knokke-Heist zonder
opmerkingen.
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8.
Ontvangsten - Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op het artikel 42§3, artikel 43§2,15° en artikel 253§1,3°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands
bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 houdende de vaststelling van een belasting op
ontbrekende parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019;
Overwegende dat de term stedenbouwkundige vergunning wordt aangevuld met de nieuwe benaming
‘omgevingsvergunning’ gelet op de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet van 25 april
2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1 : definitie
Onder de term parkeerplaatsen wordt verstaan :
1) De standplaatsen welke opgericht zijn op het hoofdperceel waarop het hoofdgebouw zal komen onder
de vorm van hetzij een gesloten garage (box) hetzij een standplaats in een overdekte ruimte of een
standplaats in open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig door het college van
burgemeester en schepenen aanvaard.
Een garage (box) moet minstens 5 m lang, 2,75 m breed en 1,80 m hoog zijn. De standplaats in
overdekte ruimte minstens 5 m lang, 2,25 m breed en 1,80 m hoog. Een standplaats in open lucht
minstens 5,50 m lang en 2,50 m breed.
Ze moet rechtstreeks toegankelijk zijn langs een weg van minimum :
7 m breedte als de standplaats een hoek van 90° vormt met die weg,
5 m breedte als de standplaats een hoek van 60° vormt met die weg,

4 m breedte als de standplaats een hoek van 45° vormt met die weg,
3,5 m breedte als de standplaats een hoek van 30° vormt met die weg,
De circulatieruimte evolueert mee met de breedte van de standplaats volgens de formule Y = X x 1,5
waarbij
X = versmalling circulatiebreedte in cm.
Y = verbreding standplaats in cm.
2) De standplaatsen opgericht op een ander perceel dat gelegen is binnen een omtrek van vierhonderd
meter te rekenen van de omtrek van dit bouwperceel onder de vorm van hetzij een gesloten
garage(box), hetzij een standplaats in een overdekte ruimte, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust.
De aanvrager dient via notariële akte aan te tonen dat hij effectief eigenaar is van de garages die in
binding worden genomen. Deze aanvraag tot stedenbouwkundige binding zal vervolgens voorgelegd
worden aan het college van burgemeester en schepenen.
De sub 1) hierboven vermelde bepalingen zijn verder ook toepasselijk op deze parkeerplaatsen.
De aanvragen tot stedenbouwkundige binding van parkeerplaatsen, voorzien van een gewettigde
handtekening van de houder van overschot van parkeerplaatsen, dienen uiterlijk op het ogenblik van
de tweede vaststelling afgegeven.
Art. 2 : belastbaar feit
Er wordt voor de periode 1 juni 2017 tot en met 31 december 2019 een belasting gevestigd op het
ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij uitvoering van
verbouwingswerken.
Art. 3 : belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de houder van de bouwvergunning, die één of meer in zijn
bouwvergunning/omgevingsvergunning begrepen parkeerplaatsen niet heeft aangelegd.
§2. De houder van de bouwvergunning/omgevingsvergunning blijft steeds, zelfs bij eventuele gehele of
gedeeltelijke verkoop van een nieuw op te trekken gebouw of van het gebouw waaraan de
verbouwingswerken werden uitgevoerd, het volledig bedrag van de belasting verschuldigd.
Art. 4 : berekeningsgrondslag en tarief
De belasting wordt vastgesteld op :
-

2 000,00 EUR per ontbrekende parkeerplaats voor stedenbouwkundige
vergunningen/omgevingsvergunningen afgeleverd vóór 01/01/2014
4 000,00 EUR per ontbrekende parkeerplaats voor stedenbouwkundige
vergunningen/omgevingsvergunningen afgeleverd na 01/01/2014.

Art. 5 : vrijstellingen
Er is vrijstelling van belasting :
voor de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
wanneer het door bepalende voorschriften in het BPA, het RUP, de verkaveling of de
stedenbouwkundige verordening niet mogelijk is garagepoorten (garage-inritten of garageopeningen) te voorzien; deze vrijstelling geldt voor bouwdossiers met ontvangstbewijs na 1
januari 2012.
Art. 6 : aantal aan te leggen parkeerplaatsen
Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen wordt bepaald als volgt :
A) Woongebouwen.
1) Nieuwbouw :
Voor een woning van minder dan 150 m² vloeroppervlakte : EEN (1) parkeerplaats per woning.

Voor woningen van 150 m² vloeroppervlakte of meer : EEN (1) parkeerplaats per 150 m² of
bijkomend gedeelte van 150 m².
De vloeroppervlakte wordt per bouwlaag gemeten, met inbegrip van de buitenmuren, verminderd
met de oppervlakte van de verticale verbindingswegen en met die van de kelders, zolders en
garages.
Voor complexen van sociale woningen gebouwd door :
- Intercommunale verenigingen;
- Maatschappijen erkend door de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen;
- Voor woningen gebouwd overeenkomstig de door de Vlaamse gemeenschap opgelegde
voorwaarden met het oog op het toekennen van premies voor de bouw van sociale woningen door
het privaat initiatief, volstaat het dat 60% van het aantal parkeerplaatsen effectief worden
aangelegd, terwijl de oppervlakte voor de overige 40% evenwel moet gereserveerd worden, en dit
niet ten koste van de groenstroken.
Bij gebouwencomplexen voor bejaarden gebouwd door :
- Intercommunale verenigingen,
- Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, verenigingen hoofdstuk Xll OCMW;
- Maatschappijen erkend door de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen,
volstaat één parkeerplaats per drie woningen.
2) Verbouwingswerken :
Indien door verbouwingswerken bijkomende woningen ontstaan :
dezelfde regels als voor de nieuwbouw voor elke nieuw geschapen woning.
Indien dit niet het geval is : EEN (1) parkeerplaats meer voor elke bestaande woning waarvan de
oppervlakte met tenminste 50 m² wordt vergroot.

B) Handelsgebouwen.
Het betreft de winkels en de warenhuizen, voor groot- en kleinhandel, alsook restaurants, cafés en
dergelijke.
1) Nieuwbouw :
Voor een handelsgelegenheid van minder dan 150 m² vloeroppervlakte : EEN (1) parkeerplaats per
handelsgelegenheid.
Voor een handelsgelegenheid van 150 m² vloeroppervlakte of meer : EEN (1) parkeerplaats per 50
m².
2) Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer telkens de vloeroppervlakte vergroot met een schijf van 50 m².
De vloeroppervlakte wordt per bouwlaag gemeten, met inbegrip van de buitenmuren, verminderd
met de oppervlakte van de verticale verbindingsmuren en met die van de garages.
C) Industriële en ambachtelijke gebouwen, remises voor trams, autobussen en taxi's.
1) Nieuwbouw :
EEN (1) parkeerplaats per schijf van tien tewerkgestelde personen of per schijf van 100 m²
bedrijfsoppervlakte.

2) Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer per schijf van 10 bijkomende tewerkgestelde personen of per schijf van
100 m² bijkomende bedrijfsvloeroppervlakte.
Door bedrijfsvloeroppervlakte wordt verstaan de som van de grondoppervlakte ingenomen voor
bedrijfsdoeleinden in open lucht en de vloeroppervlakte gebruikt voor de bedrijfsdoeleinden in
gesloten gebouwen. Deze laatste vloeroppervlakte wordt gemeten per bouwlaag met inbegrip van de
verticale verbindingswegen. Berg- en opslagplaatsen maken deel uit van de bedrijfsvloeroppervlakte.
De parkeerplaatsen, bestemd om te voldoen, aan onderhavig verordening, niet.
D) Kantoorgebouwen.
1) Nieuwbouw :
EEN (1) parkeerplaats per schijf van 50 m² vloeroppervlakte.
2) Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer per schijf van 50 m² bijkomende vloeroppervlakte. De vloeroppervlakte
wordt gemeten per bouwlaag met inbegrip der buitenmuren, verminderd met de oppervlakte der
verticale verbindingswegen.
E) Autoherstelplaatsen.
1) Nieuwbouw :
EEN (1) parkeerplaats per schijf van 50 m² vloeroppervlakte.
2) Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer per schijf van 50 m² bijkomende vloeroppervlakte. De vloeroppervlakte
wordt gemeten als voor handelsgebouwen.
F) Hotels.
1) Nieuwbouw :
EEN (1) parkeerplaats per schijf van drie hotelkamers.
2)Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer per schijf van drie bijkomende hotelkamers.
Logiesverstrekkende bedrijven met kamers die bestendig worden of kunnen worden betrokken en
waarvan de gebruikers aldaar niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Knokke-Heist en
waarover zij op elk ogenblik hetzij als eigenaar, hetzij als huurder, hetzij als houder van een
gebruiksvergunning kunnen beschikken, al dan niet tegen betaling :
- voor kamers die één woongelegenheid vormen zijn de bepalingen vermeld onder artikel 6 punt A
(woongebouwen) van toepassing;
- voor de overige kamers zijn de bepalingen vermeld onder artikel 6 punt F 1) hotels van toepassing.
G) Schouwburgen, bioskopen, concertgebouwen, vergaderzalen, enz... .
1) Nieuwbouw :
EEN (1) parkeerplaats per schijf van tien zitplaatsen.

2) Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer per schijf van TIEN bijkomende zitplaatsen.
H) Ziekenhuizen en klinieken.
1) Nieuwbouw :
EEN (1) parkeerplaats per schijf van VIER bedden.
2) Verbouwingswerken :
EEN (1) parkeerplaats meer per schijf van VIER bijkomende bedden.
I) Onderwijsinrichtingen.
1) Nieuwbouw :
Het aantal parkeerplaatsen wordt vastgesteld per TIEN (10) gewone klassen.
Op de inrichtingen van het gemeentelijk, provinciaal en het vrij onderwijs, worden dezelfde
aanbevelingen toegepast als die welke in onderstaande tabel voor gelijksoortige
gemeenschapsinstellingen gelden.
Type onderwijsinrichting
Lagere school
Middelbare school
Koninklijk Atheneum
Koninklijk Lyceum
Normaalschool
Technische school jongens
Technische school meisjes
Gemeenschapsinstituut verpleegkunde
Hogere technische school
- dagschool
- weekendschool
Lagere school voor buitengewoon onderwijs

Aantal parkeerplaatsen per 10 gewone klassen:
10
11
12
10
11
20
10
40
30
45
14

2) Verbouwingswerken :
Dezelfde normen als voor nieuwbouw gelden voor de bijkomende gewone klassen.
Door gewone klaslokalen verstaat men de klaslokalen waarin het algemeen onderricht wordt
gegeven. Tot de gewone klassen behoren dus niet de lokalen waar uitsluitend een bijzondere vorm
van onderricht wordt gegeven zoals laboratoria, de natuurkundeklassen, de gymnastiekzalen, de
huishoudklassen en zo meer.
Art. 7 : controle door aangestelde beambte
§1. De vaststelling dat het gebouw :
- onder dak staat - dat de ruwbouw van de verbouwingswerken beëindigd is
- of dat gebouw, eventueel gedeeltelijk, bewoond of gebruikt wordt
geschiedt door de daartoe aangestelde beambte van het gemeentebestuur door middel van een procesverbaal, waarin tevens het werkelijk aantal ontbrekende parkeerplaatsen op het ogenblik van de
vaststelling wordt vermeld.
§2. Dit proces-verbaal wordt aan de belastingplichtige toegestuurd, die vanaf de datum van ontvangst
over één jaar beschikt om eventueel het aantal ontbrekende parkeerplaatsen aan te vullen.

§3. Na het verstrijken van de termijn van één jaar wordt een tweede vaststelling gedaan door de
aangestelde beambte en wordt in een proces-verbaal het definitief aantal ontbrekende parkeerplaatsen
en de verschuldigde belasting vastgesteld.
§4. Zowel bij de eerste als bij de tweede vaststelling wordt de belastingplichtige acht kalenderdagen
vooraf per aangetekend schrijven uitgenodigd om bij de vaststelling aanwezig te zijn.
Art. 8 : invordering
§1. De belasting is verschuldigd één jaar nadat het hoofdgebouw onder dak staat, of de ruwbouw van de
verbouwingswerken werd beëindigd, of het gebouw - eventueel gedeeltelijk - wordt bewoond of gebruikt.
§2. De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei
2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen.
§3. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 9 : bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het
bezwaarschrift.
Art. 10 : algemene bepalingen
§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen,
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van
toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
§2. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 houdende de belasting op ontbrekende
parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019 wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.
§3. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9.
Ontvangsten - Contantbelasting op bouwen en verbouwen Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op het artikel 42§3, artikel 43§2,15° en
artikel 253§1,3°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands
bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende vaststelling van een belasting op
het bouwen en verbouwen voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019;
Overwegende dat het omgevingsvergunningendecreet in voege is getreden op 23 februari 2017 en dat
vanaf 1 juni 2017 alle aanvragen, meldingen, verzoeken enz. verlopen via de procedure van het
omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014;
Overwegende dat het belastingreglement dient aangepast te worden aan de nieuwe terminologie voor
stedenbouwkundige vergunning nl. de omgevingsvergunning;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1 : definitie
Gebouw : elk in harde materialen opgetrokken bouwwerk rechtstreeks of onrechtstreeks van een dak
voorzien alsook het houten gebouw met harde materialen gedekt en zodanig opgericht dat het een
bestendig karakter heeft.
Art. 2 : belastbaar feit
Er wordt voor de periode 1 juni 2017 t/m 31 december 2019 een belasting gevestigd op het bouwen,
her- en verbouwen van gebouwen;
Huidig reglement is van toepassing op stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen
afgeleverd vanaf 01/01/2015.
Art. 3 : belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de houder van de bouwvergunning/omgevingsvergunning en solidair
door de eigenaar.
Het verkopen van het op te richten of opgericht onroerend goed of een gedeelte ervan ontslaat de
vergunninghouder niet van het betalen van de belasting.
Art. 4 : berekeningsgrondslag en tarieven
Het belastbare bouwvolume wordt berekend op basis van een goedgekeurde stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning.
De eigendommen gelegen op de grenslijn, worden slechts belast voor het gedeelte dat op het
grondgebied van de gemeente Knokke-Heist is gelegen.
Elk gedeelte van een kubieke meter wordt beschouwd als een gehele kubieke meter.
Het belastbare bouwvolume wordt als volgt berekend voor :
a.

voor een gebouw :



b.

bouwvolume t/m 750m³ = 0,00 EUR/m³
bouwvolume > 750m³ = 2,50 EUR/m³

voor uitbreiding van een bestaand gebouw :




het uitgebreide gebouw blijft < 750m³ = 0,00 EUR/m³
het bestaande gebouw is < 750m³ = het volume dat 750m³ overschrijdt aan 2,50 EUR/m³
het bestaande gebouw is > 750m³ = enkel de uitbreiding aan 2,50 EUR/m³.

Art. 5 : vrijstellingen
Er is vrijstelling van belasting voor :
a) instellingen die bij wet van belasting zijn vrijgesteld;
b) de woningen gebouwd door bemiddeling van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
c) de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen;
d) elke huisvesting die behoort tot de sociale- of tot de verzorgingssector en waarvan de bouwheer
behoort tot de non-profit sector;

e) het herbouwen van door oorlogsgeweld vernielde gebouwen ten aanzien van het gedeelte dat niet als
vergroting van de vernielde gebouwen kan worden aangezien ongeacht de plaats in dezelfde gemeente
waar het terug wordt gebouwd;
f) de constructies waarvan het dak op pijlers rust en die geen zijwanden hebben;
g) serres, loodsen en stallingen, met uitzondering van het bewoonbaar gedeelte;
h) horeca uitbatingen, met uitzondering van het bewoonbaar gedeelte.
Art. 6 : invordering
Op het ogenblik van de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is de
belastingplichtige verplicht een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring te geven tegen
afgifte van een ontvangstbewijs.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt
en ten opzichte van de belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht
van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt, uiterlijk de dag vóór deze waarop het
belastbaar feit zich zal voltrekken nl. de dag dat het gebouw onder dak is.
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en is ze eisbaar
overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 7 : bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het
bezwaarschrift.
Art. 8 : algemene bepalingen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn
de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van
toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende vaststelling van de contantbelasting op
bouwen en verbouwen wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.
Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. Ontvangsten - Retributiereglement op administratieve prestaties Hervaststelling.
Raadslid Coudyser: Los van het woord omgevingsvergunning en milieuvergunning heb ik een vraagje.
Er werd voorgesteld om een aanpassing te doen aan de tarieven voor een milieuvergunning klasse 1 van
625€ naar nu 250€ plus de meerkost van de aangetekende zending. Ik vroeg me af hoeveel
milieuvergunningen klasse 1 Knokke-Heist aflevert? Dat zijn toch zwaar hinderlijke activiteiten?
Voorzitter: Ik denk dat het er meer zijn dan we denken, ziekenhuis, casino, veiligheidsgebouw,… ik weet
het niet allemaal van buiten maar ik zal het u bezorgen.

10. Ontvangsten - Retributiereglement op administratieve prestaties Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, in het bijzonder op de bepalingen
van artikel 42§3, artikel 43§2,15°, artikel 94 en artikel 253§1,3°;
Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, meer bepaald artikel 62 betreffende de vergoeding voor de gemeentebesturen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart
2003 betreffende de identiteitskaarten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs zal de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A, B,
B+E om medische redenen (groep 1) niet meer tegen betaling van een kostprijs worden doorgevoerd;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, meer bepaald hoofdstuk X “het rijbewijs kaartmodel” artikelen 64bis tot
64septies;
Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, in het bijzonder bijlage 1 van Titel II van het Vlarem;
Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel
besluit 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststelling van de retributie op
administratieve prestaties;
Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van 12 februari 2010
m.b.t. de internationale paspoorten;
Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken van 6 september
2016 betreffende de nieuwe prijs van de elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten vanaf
1 januari 2017;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering,
toerisme en Vlaamse rand van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald artikel 1476 betreffende de eenzijdige beëindiging van de
wettelijke samenwoning;
Overwegende dat de benaming milieuvergunning dient aangepast te worden aan de nieuwe terminologie
van het omgevingsvergunningendecreet;
Overwegende dat de retributie voor de milieuvergunningen/omgevingsvergunningen klasse 1 wordt
teruggebracht naar 250,00 EUR, maar verhoogd zal worden met de effectieve kosten van aangetekende
zendingen. De retributie van 650,00 EUR was voor sommige vergunningen niet voldoende door het hoge
aantal aangetekende zendingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1. : doel
Met ingang van 1 juni 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
doorgerekend op administratieve prestaties voor :
-

afgifte elektronische identiteitsbewijzen, reispassen en rijbewijzen,
registratie verklaring eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning,
afgifte trouwboekjes,
opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie,
opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige vergunningen,
aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor projecten, die
onderworpen zijn aan de vergunningsplicht of de meldingsplicht voor inrichtingen of
activiteiten uit de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het Vlarem.

Art. 2. : retributieplichtige
Deze retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op
verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Art. 3. : tarieven
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld :
Elektronische identiteitsbewijzen

Kostprijs aangerekend door de
FOD Binnenlandse Zaken naar
boven afgerond tot op de euro.

Reispassen

Kostprijs aangerekend door de
FOD Buitenlandse Zaken

Rijbewijzen

Kostprijs aangerekend door de
FOD Mobiliteit en Vervoer

Verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke
samenwoning

Kostprijs aangerekend door de
deurwaarder voor betekening

Afgifte trouwboekjes

15,00 EUR

Opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie

65,00 EUR per aanvraag die
niet via het E-loket op de
website van de gemeente
gebeurt
50,00 EUR per aanvraag die via
het E-loket op de website van
de gemeente gebeurt
(www.knokke-heist.be)

Opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van
stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen (1
planafdruk inbegrepen)
Per extra planafdruk
Inscannen en doormailen of op een USB-stick per planafdruk
Aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of
meldingsaktes voor projecten, die onderworpen zijn aan de
vergunningsplicht of de meldingsplicht voor inrichtingen of
activiteiten uit de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het
Vlarem:

50,00 EUR
5,00 EUR
3,00 EUR

o

Inrichtingen of activiteiten klasse 1 ->

250,00 EUR + kosten
aangetekende zending(en)
250,00 EUR

o
o

Inrichtingen of activiteiten klasse 2 ->
Inrichtingen of activiteiten klasse 3 ->

75,00 EUR

Wanneer een inrichtingen slechts gedeeltelijk op het
grondgebied van de gemeente is gevestigd, wordt de retributie
verrekend in verhouding tot de op het grondgebied van de
gemeente bezette oppervlakte.
Art. 4. : vrijstellingen
M.b.t. de retributie voor aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes
voor projecten, is er vrijstelling voor :
-

inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;
inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8° van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen);
imkers;
vogelopvangcentra;
gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
inrichtingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en/of verenigingen
van gemeenten (intercommunales)
- inrichtingen van de staat, de gemeenschap, het gewest, de provincie en/of van andere openbare
instellingen.
Art. 5 : aanvraag opzoekingen in het archief m.b.t. plannen stedenbouwkundige vergunningen
De aanvraag tot opzoekingen moet schriftelijk gebeuren (brief – fax – e-mail of digitaal).
Art. 6. : betaling
§1. De kostprijs voor elektronische identiteitsbewijzen, reispassen, rijbewijzen, verklaring eenzijdige
beëindiging wettelijke samenwoning en trouwboekjes dient contant betaald te worden bij de aanvraag
van de administratieve stukken.
§2. De retributie voor opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige
vergunningen/omgevingsvergunningen dient contant betaald te worden bij de afgifte van de
planafdruk(ken).
§3. De retributie voor aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor
projecten en opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie wordt contant betaald of door
overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de
factuur.
Art. 7. : invordering
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare schuldvordering kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare schuldvordering kan beroep gedaan
worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
Art. 8. : algemene bepalingen
§1. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de retributie op
administratieve prestaties wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.
§4. Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

11. Interne Zaken - Vernieuwd Spijbelprotocol Damme/Knokke-Heist
- Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 en 43;
Overwegende dat er sedert 2007 er een overeenkomst is tussen de scholen Damme/Knokke-Heist,
Politiezone Damme/Knokke-Heist en het CLB en De Sleutel om het spijbelen tegen te gaan.
Overwegende dat er sedert de nieuwe omzendbrief van Parket Generaal bij het Hof van Beroep te Gent
en de omzendbrief van de Procureur des Konings bij het Parket West-Vlaanderen het bestaande
spijbelprotocol moest worden aangepast.
Dit betreft een Spijbelnota van de Parketten, die de rol omschrijft van de lokale actoren en hun nieuwe
positionering in dit landschap.
Overwegende dat het Spijbelprotocol beschrijft welke overeenkomsten gemaakt zijn en welke wettelijke
voorschriften er moeten nageleefd worden en dit tussen de scholen, het CLB, Politiezone
Damme/Knokke-Heist en De Sleutel, met als doel de jongere zoveel mogelijk te begeleiden in de
spijbelproblematiek tijdens zijn schoolloopbaan.
BESLUIT:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het Spijbelprotocol Damme en Knokke-Heist zoals in bijlage van dit
besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

1.
2. Protocol
3. Rond spijbelen, de aanpak van illegale middelen en andere
jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving
Scholen Knokke-Heist en Damme, CLB, Politiezone Damme/Knokke-Heist,
Parket Brugge, Gemeentebestuur Knokke-Heist en Stadsbestuur Damme

4. Aanleiding en uitgangspunten
De omzendbrief PLP41 van 2006 geeft de opdracht aan de lokale politie om een aanspreekpunt te creëren
en een netwerk met de lokale scholen uit te bouwen. Deze opdracht kadert in de aanpak van
jeugdcriminaliteit. Lokaal blijken er echter geen noemenswaardige problemen te zijn.
Nieuw is de circulaire R.nr.8/2015 van Parket Generaal bij het Hof van Beroep te Gent en de
omzendbrief WVL 17/2015 van de Procureur des Konings bij het Parket West-Vlaanderen. Dit betreft een
Spijbelnota van de Parketten, die de rol omschrijft van de lokale actoren en hun nieuwe positionering in
dit landschap.
Naar aanleiding van de vernieuwde richtlijnen van de Vlaamse Overheid inzake de aanpak van
spijbelproblematiek zullen minimale verwachtingen ten aanzien van alle partners worden geformuleerd.

Het Gemeentebestuur Knokke-Heist neemt hierbij een coördinerende rol op zich om deze nota samen
te stellen.
In deze procedure is het belangrijk uit te schrijven hoe de communicatie verloopt tussen de verschillende
partners met respect voor enerzijds ieders taakopdracht en regelgeving en anderzijds de rechtspositie
van de jongere.

5. Doelstellingen
-

De opmaak van een samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, lokale scholen, CLB en het
parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge waarin ieders rol duidelijk is. Hieronder valt:
o de drugproblematiek
o spijbelen
o andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving (enkel wat betreft het melden)

-

Vervolledigen van het driesporenbeleid rond jeugdproblematiek*. Dit houdt in dat men
zowel pistes van preventie, zorg als repressie samen bewandelt.
Dit protocol focust voornamelijk op dit derde aspect. Scholen voeren echter zelf een algemeen
preventiebeleid en sporen vroegtijdig signalen op rond wijzigende gedrags- of studiepatronen. De
scholen en het CLB analyseren eventuele achterliggende oorzaken en stellen de meest adequate
maatregel of begeleiding voor.
Enkel indien deze aanpak geen resultaten oplevert wordt de piste van repressie bewandeld.
*Onder jeugdproblematiek verstaan we enerzijds spijbelen, als misdrijf omschreven feiten,
drugproblematiek (bezit en dealen), fysiek geweld en (cyber)pesten. Anderzijds kan de jeugd ook
slachtoffer zijn waarbij sprake is van een aantasting van zijn morele en/of fysieke integriteit. We
denken hierbij aan VOS situatie, mishandeling…

6. Toepassingen van het samenwerkingsakkoord
Dit samenwerkingsakkoord geldt voor het voltijds onderwijs in Knokke-Heist en Damme en enkel voor
minderjarigen (m.a.w. -18 jarigen). Voor meerderjarigen gelden de procedures van het jeugdrecht niet.
Dit belet niet dat de schooldirectie in bepaalde gevallen contact opneemt met het CLB of de lokale politie.
Van zodra de lokale politie erbij betrokken wordt dient alle communicatie te gebeuren via de directie
Opsporing - dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS) van de politiezone Damme/Knokke-Heist 050
619 660.
Een vast aanspreekpunt maakt het voor de scholen makkelijk.
Indien de leerling een andere woonplaats heeft dan de politiezone Damme/Knokke-Heist zal de politie dit
intern doorgeven aan de juiste dienst.

7. Partners
Onderwijs:

-

MAKZ Middenschool en Atheneum, Alfred Verweeplein 25, 8300 Knokke-Heist
MAKZ Middenschool en Atheneum , Heistlaan 124, 8301 Knokke-Heist
Sint-Bernardusinstituut, Sportlaan 4, 8300 Knokke-Heist
Sint-Jozefslyceum, Van Rysselberghestraat 12, 8300 Knokke-Heist
OLVTD campus Heist en campus Zeebrugge, Kursaalstraat 40, 8301 Knokke-Heist
Gemeentelijke basisschool De Pluim, Kragendijk 182 , 8300 Knokke-Heist
Gemeentelijke basisschool Het Anker, Pannenstraat 140, 8301 Knokke-Heist
Margaretaschool, Sportlaan 8, 8300 Knokke-Heist
Windekind, Polderkind en Duinenkind, Pastoor de Neveplein 18, 8300 Knokke-Heist
De Vuurtoren, Heistlaan 26A, 8301 Knokke-Heist
OLVO, Stadhuisstraat 4, 8301 Knokke-Heist
Heilig Hartschool, J. Mennekenslaan 3, 8300 Knokke-Heist
Sint-Jansschool, Keuvelhoekstraat 100, 8300 Knokke-Heist
Mini-MAKZ Zwinstede, P. De Raveschootlaan 54, 8300 Knokke-Heist
Mini-MAKZ De Zeeparel, Noordstraat 40, 8301 Knokke-Heist
Stedelijke basisschool Sijsele, Stationsstraat 13, 8340 Sijsele
Onze-Lieve-Vrouwe college, Bradericplein 16/A, 8340 Damme
VBS Moerkerke, Visserstraat 71B, 8340 Damme
VBS Sint Maarten, Kloosterstraat 4A, 8340 Damme

Hulpverlening:
CLB De Klaver, Vredelaan 1b, 8370 Blankenberge, 050 41 42 50
CLB Oostkust, Astridlaan 35, 8370 Blankenberge, 050 41 84 22
CLB Brugge(n), Legeweg 83A, 8200 Brugge, 050 44 02 20
Antennepost De Sleutel, E. Verheyestraat 3, 8300 Knokke-Heist, 050 609 863
o Aanmeldingen via : Drugs Expertise Team Noord-West-Vlaanderen (DET NWV), centraal
aanmeldpunt 050 40 77 77.
Politie:
Politiezone Damme/Knokke-Heist, directie Opsporing - dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg
(JGS), Politiecentrum, Van Steenestraat 10, 8300 Knokke-Heist,
algemeen nummer 050 619 600 of dringend noodnummer: 050 619 619
dienst JGS: 050 619 660
Parket:
Parket Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge, 050 47 30 00
Gemeentebestuur:
Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, 050 630 100
Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme, 050 28 87 30

Regelgeving
Er wordt over gewaakt dat dit samenwerkingsakkoord binnen de lijnen blijft van:
-

de wet op het politieambt

-

het decreet van het CLB

-

de circulaire R 8/2015 van het Hof van Beroep te Gent en de omzendbrief WVL 17/2015 inzake
spijbelen en schoolverzuim

-

de universele verklaring van de rechten van het kind

-

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door
dit feit veroorzaakte schade

-

decreet Integrale Jeugdzorg (decreet 12 juli 2013 – BS 13 september 2013)

Dit protocol omvat 3 procedures:
1.

spijbelen

2.

illegale middelen

3.

andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving

Na 1 jaar wordt een grondige evaluatie van het protocol voorzien.

1. Procedure spijbelen
De scholen, CLB’s van de verschillende netten en politie hebben allen stappenplannen ontwikkeld.
In grote lijnen komen deze hierop neer:
A. De school heeft 2 opdrachten:
1.1.
zorgen voor een positief schoolklimaat ter voorkoming van spijbelen.
1.2.
Een goede registratie en opvolging van afwezigheden via de verschillende codes.
Stappenplan








Vanaf de eerste afwezigheid van een leerling op school, volgt er een reactie vanuit de school.
 Ouders verwittigen, jongere aanspreken, onderzoeken waar de oorzaak ligt enz.
De school houdt een dossier bij waarin alle ondernomen stappen genoteerd worden.
De school is verplicht te melden vanaf 5B-codes aan het CLB. Dit kan eventueel ook vroeger.
De school kan casus bespreken tijdens overleg. CLB is hierop aanwezig en kan advies geven.
Bij nood aan een hulpverlenend traject werkt CLB op vraag van de school.
Bij onwil van de ouders / onbuigzaamheid van de jongere maakt de school een meldingsfiche op
voor de Politie en dit na overleg met het CLB.
Echter na meer dan 30 B-codes doet de school een melding aan het Ministerie van Onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap.

B. Het CLB maakt deel uit van de Brede instap binnen Integrale Jeugdhulp
Heeft 2 opdrachten:
1.1.
Kan de school bijstaan in het uitwerken van een preventief spijbelbeleid. Eventueel via
een Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD).
1.2.
Een begeleidende opdracht bij problematische afwezigheden
1.3.
De aanpak van spijbelen is een opdracht van het CLB met als doel de leerling terug in de
les te krijgen.

Stappenplan
Opstart van een eigen begeleiding : eerst en vooral knoopt de CLB-medewerker een gesprek aan met de
leerling, en/of de ouders of leerkracht om een goed beeld krijgen van de achterliggende oorzaak
(vraagverheldering).
 Het CLB doet een onderzoek.
 Het CLB bepaalt een strategie.
 Het CLB start eventueel een begeleidingsplan op om de leerling te motiveren om terug naar school
te gaan. Van 2 tot 8 sessies.
 Indien het begeleidingsplan niet tot de verwachte resultaten leidt en indien het CLB van mening is
dat er verder gevolg dient aan gegeven te worden, kan het CLB zijn draaischijffunctie opnemen en
gaat op zoek naar gepaste hulp.
 Verwijzen naar een niet –rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Hierbij is het subsidiariteitsprincipe
van toepassing.
Bemiddelen tussen verschillende partijen
 Beroep doen op “Functie bemiddelen” van de Integrale jeugdhulp
Verwijzen naar / aanmelden bij
 Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (K&G, CAW, CGG, ..).
 Kan ook naar andere instanties: OCMW, Kinder- en jeugdpsychiatrie, huisdokter,…..
 Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp : Voorzieningen bijzondere jeugdbijstand, Vlaams
Agentschap voor personen met een handicap via een A-document.
 Aanmelden bij gemandateerde voorziening (GV) als vrijwillige hulp niet mogelijk is via
Het M- document.
 Indien er sprake is van een zéér problematische situatie, kan de school of het CLB ten alle tijde
contact opnemen met de politie voor advies.
 Als blijkt dat het om onwil van de ouders gaat, dan zal er een melding bij politie plaatsvinden.
C. Gemandateerde voorzieningen: OCJ of VK (De GV is de instantie die de maatschappelijke

noodzaak onderzoekt )
Heeft 4 taken:
1.1.
Advies geven aan hulpverleners
1.2.
Onderzoeken of nodig is of Overheid tussenkomt
1.3.
Waarborgen aan het Openbaar Ministerie dat hulpverlening wordt aangeboden
1.4.
Doorverwijzen naar het OM als gerechtelijke jeugdhulp nodig is.
Stappenplan
 De GV maakt een inschatting
 Beslist over noodzaak tot hulpverlening
 Noodzaak? Wordt een onderzoek gestart en volgt verder op.
 Bij onwil ouder of jongere is er een doorverwijzing naar het parket.
 Geen noodzaak? Dan wordt dossier afgesloten, eventueel terug naar Brede instap (o.a. CLB) of
aanmelder of doorverwezen naar RTJ of NRT

D. Politie
Heeft 2 mogelijke aanmeldingen
1.1.
Via aanmelding school (via Meldingsfiche Spijbelen, zie bijlage)
1.2.
Via “de andere weg” (kan tijdens razzia of toevallig onderzoek of…..)
Stappenplan
ONBUIGZAAMHEID MINDERJARIGE?
 Politie oordeelt als tussenkomst gerechtvaardigd is. Indien gerechtvaardigd de minderjarige tot 2
x toe uitnodigen voor een gesprek.
 Politie voert waarschuwend gesprek en er wordt een anti-spijbelcontract opgemaakt. Zowel ouders
als jongere ondertekenen het contract.
 Bij niet naleving van het anti-spijbelcontract is er overleg met de school en CLB.
 De school en het CLB volgen dit verder op. Er kan een gemandateerde voorziening worden
ingeschakeld. Een nieuwe tussenkomst van de Politie is uitgesloten.
 Er wordt geen PV opgesteld!
ONWIL OUDERS?
 Politie voert opsporingsonderzoek ten laste van de ouders (bij onwil ouders) en stelt een PV op.
 Verhoor van de opvoedingsverantwoordelijken
 Huisbezoek om situatie ter plaatse na te gaan
 Neemt contact op met de school (betrokkenen hiervan op hoogte stellen). Hier kan terug CLB een
poging ondernemen.
 ONWIL ouders blijft?
o Wordt een navolgend PV opgemaakt
VIA ANDERE?
 Politie verwittigt de school en de ouders.
E. Jeugdparket
Heeft 2 dossiers
1.1.
Dossier verontrustende situatie (VOS) voor de minderjarige
1.2.
Dossier lastens de opvoedingsverantwoordelijken
Het Parket kan de jeugdrechter pas vorderen na een doorverwijzing door de GV nadat alle
vrijwillige hulpverlening is uitgeput.
Betreft 1.1. : wanneer het Jeugdparket een PV of melding via AgODi inzake spijbelproblematiek
ontvangt kan zich het volgende voordoen:
 Klasseren zonder gevolg
 Doorverwijzen naar Brede Instap
 Oriënterend gesprek bij parketcriminoloog
 Aanmelden bij de GV


Betreft 1.2.
 Ouders dagvaarden voor politierechtbank

PLAN VAN AANPAK GEMEENTE KNOKKE-HEIST / STAD DAMME
Spijbelen
Eerste instantie is het de school die onderzoekt wat de oorzaak is van
het spijbelen.

1.
2.
3.
4.
5.

De school ziet erop toe dat er een degelijke registratie is van de afwezigheden via
de afwezigheidscodes (o.a. B-codes).
Vormt een dossier over de leerling en legt de problematiek voor in een
multidisciplinair overleg en/of aan het CLB na 5 B-codes = verplicht.
De school onderzoekt de oorzaak van het spijbelen. Kan verschillende oorzaken
hebben.
Bij nood aan een hulpverlenend traject wordt het CLB door de school ingeschakeld.
Het CLB zal vraagverheldering doorvoeren via gesprekken met jongere,
leerkrachten,……..

ONBUIGZAAMHEID JONGERE?
Wat is de oorzaak?:
- leerlinggebonden?
- Samenlevings- en
beleidsgebonden?
- Oudergebonden?
- Schoolgebonden?

ONWIL OUDERS?
Onmacht in de opvoeding?
Kansarmoede?
Onwil van ouders?

De school
volgt mee
op

Inschakelen van het CLB
1. Het CLB heeft een begeleidende opdracht bij
problematische afwezigheden.
2. Na 5 B-codes is het verplicht om een aanmelding te
doen bij het CLB.
3. CLB start eigen begeleiding op bij problematische
situatie.
4. CLB onderzoekt het spijbelprobleem en bepaalt een
strategie.
5. CLB kan doorverwijzen indien draagkracht school en
CLB is overstegen. Hierbij wordt het
subsidiariteitsprincipe gehanteerd.
6. CLB is één van de bevoorrechte melders aan IJH

Toelichting CLB
Het CLB voert een onderzoek uit naar de spijbelproblematiek
Het CLB start een eigen kortdurende begeleiding op van 2 tot 8 sessies.
Het CLB kan schoolvervangende projecten voorstellen (vb. Time Out).
Het CLB kan bemiddelen via een LOP (n.v.t. Knokke-Heist) of beroep doen op “Functie
bemiddelen” bij de IJH.
Het CLB kan verwijzen naar rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (CAW,CGG,….).
Het CLB kan andere voorzieningen inschakelen: kinder- en jeugdpsychiatrie, OCMW……
Het CLB kan via niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp ( Voorzieningen bijzondere
jeugdbijstand, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) aanmelding doen via het
A-document.
Het CLB kan aanmelding doen bij GV: “ondersteuningscentrum Jeugdzorg of
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling” en dit via een M-document bij verontrustende
situatie.
Het CLB kan aanmelding doen bij de Politie bij manifeste onwil van de ouders en als het
spijbelen aanhoudt.

Gemandateerde voorziening

Aangezien de politie de laatste stap in het proces is behandelen dit
verderop. Als er een gemandateerde voorziening wordt ingeschakeld
(via M-document) zal die onderzoeken naar de maatschappelijke
noodzaak (MANO)

MAATSCHAPPELIJKE
NOODZAAK?
De GV kan advies geven aan het
CLB of andere hulpbieders.
De GV start een onderzoek.
De GV maakt een inschatting van
de mate van verontrusting, de
noodzaak om als overheid in te
grijpen of terug te gaan naar de
vrijwillige hulpverlening of naar
gerechtelijke hulpverlening.
Aanmelding via meldingsfiche.

School en
CLB blijven
opvolgen!

GEEN
MAATSCHAPPELIJKE
NOODZAAK?
De GV geeft het dossier terug
aan de aanmelder.

POLITIE
In laatste instantie wordt beroep gedaan op politie
In samenspraak met het CLB en de school wordt de lokale politie verwittigd
via een meldingsfiche Spijbelen (zie bijlage).

ONBUIGZAAMHEID
MINDERJARIGE?
Politie oordeelt tussenkomst
gerechtvaardigd is.
Minderjarige tot 2x toe uitnodigen
voor een gesprek
Politie voert waarschuwend gesprek
en wordt een anti-spijbelcontract
opgemaakt.
Bij niet-naleving van het antispijbelcontract is er overleg met de
school en CLB.
En volgen zij dit verder op.
Er kan een GV worden ingeschakeld
via school of CLB.

ONWIL OUDERS?
Politie voert opsporingsonderzoek ten
laste van de ouders.
Politie voert een verhoor uit en maakt
een PV op.
Gaat op huisbezoek en onderzoekt de
thuissituatie.
Neemt contact op met de school.
CLB kan terug een poging ondernemen.

Geen PV!
Geen nieuwe tussenkomst Politie
mogelijk!

Opmerken spijbelaars via andere weg?
Politie verwittigt school en ouders.

Onwil
ouders
blijft?
Er wordt een
navolgend PV
opgesteld.

2. Procedure illegale middelen
Elke school beschikt al over stappenplannen en bepalingen in het schoolreglement voor het geval dat een
leerling onder invloed is of in het bezit is van illegale middelen.
Het komt erop neer dat leerlingen begeleiding aangeboden krijgen of dat er tuchtmaatregelen getroffen
worden.
Vele scholen maken een onderscheid tussen het onder invloed zijn, het bezit en het dealen.
Om de communicatie vlotter te doen verlopen dringen minimale samenwerkingsafspraken tussen scholen,
CLB, politie en parket zich op, waarbij respect voor ieders eigenheid en verantwoordelijkheden primeert.
Wat betreft de begeleiding van leerlingen of ouders kan altijd een beroep gedaan worden op de
drughulpverlener in de Antennepost van de Sleutel te Knokke-Heist, E. Verheyestraat 3, 8300 KnokkeHeist, 050 60 98 63.
Vanaf oktober 2016 gebeuren aanmeldingen via het centraal aanmeldpunt van het Drugs Expertise Team
Noord-West-Vlaanderen (cfr. Folder in bijlage, bereikbaarheid : iedere weekdag van 8u30 tot 12u00 op
nummer 050/40 77 77).

1. Vermoeden van druggebruik of het onder invloed zijn van illegale middelen binnen
de school:
De school handelt volgens het schoolreglement en kan desgevallend een begeleidingsplan opstarten en/of
een tuchtmaatregel nemen.
Er kan contact opgenomen worden met het centraal aanmeldpunt (050/40 77 77) van het Drugs
Expertise Team Noord-West-Vlaanderen (DET NWV). Naast een sterk uitgebouwd hulpverlenend luik
staat DET NWV ook in voor onmiddellijk advies en consult en deskundigheidsbevordering omtrent illegale
middelen.

2. Dealen/bezit:
Bij bezit gaat het binnen deze samenwerkingsafspraken over illegale middelen.
Dealen is niet alleen het verkopen maar ook het kosteloos verstrekken van illegale middelen.
Wanneer een school het bezit of het dealen van illegale middelen vaststelt wordt dit bij voorkeur via de
meldingsfiche ter kennis gebracht aan de politie, die proces-verbaal opstelt. Van deze regel en het
gerechtelijk gevolg wordt nooit afgeweken.
Afgenomen drugs worden altijd ter beschikking gesteld van de politie.
Indien een politietussenkomst vereist is voor een situatie waarbij er onmiddellijk en ernstig gevaar dreigt
voor de fysieke integriteit, dient men rechtstreeks contact op te nemen met de politiezone
Damme/Knokke-Heist via het algemeen nummer 050 619 600 of dringend noodnummer 050 619 619 die
de oproep doorschakelt naar de directie Opsporing - dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS) of
dienst recherche en indien nodig onmiddellijk een patrouille ter plaatse stuurt.
De politie zal steeds een feedback of terugkoppeling verzekeren in de mate dat het gerechtelijk
onderzoek of het opsporingsonderzoek dit toelaat.
Deze politionele acties dienen niet uit te sluiten dat er vanuit de school en CLB ook contact opgenomen
wordt met het aanbod hulpverlening. Dit gebeurt via het centraal aanmeldpunt (050/40 77 77) van het
Drugs Expertise Team Noord-West-Vlaanderen (DET NWV). Naast een sterk uitgebouwd hulpverlenend
luik staat DET NWV ook in voor onmiddellijk advies en consult en deskundigheidsbevordering omtrent
illegale middelen.

3. Procedure: andere jeugdcriminaliteit in
de schoolomgeving
Met andere jeugdcriminaliteit wordt bedoeld: steaming, verboden wapendracht, wapengebruik, agressie,
diefstal, mishandeling, vandalisme (Deze opsomming is niet limitatief.)

Wanneer de school en het CLB van oordeel zijn dat zij de leerling niet meer adequaat kunnen begeleiden,
wordt het dossier overgemaakt aan de dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS) van de politiezone
Damme/Knokke-Heist. Dit gebeurt opnieuw via de meldingsfiche.
De dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS) volgt het dossier verder op.
Wanneer de school en/of het CLB van oordeel zijn dat er redenen zijn om de politie niet zelf via de
meldingsfiche in te lichten, engageren zij zich wel er bij de slachtoffers, leerlingen en ouders, op aan te
dringen zelf aangifte te doen of klacht in te dienen bij de politie.
Het staat de leerlingen en de ouders altijd vrij om zelf klacht in te dienen bij de politie.
Omdat elke problematiek verschillend is wordt overeengekomen dat de school, na overleg met het CLB,
contact opneemt met de dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS) die de zaak verder opvolgt (050
619 660).

Indien een politietussenkomst vereist is voor een situatie waarbij er onmiddellijk en ernstig gevaar dreigt
voor de fysieke integriteit, dient men rechtstreeks contact op te nemen met de politiezone
Damme/Knokke-Heist via het algemeen nummer 050 619 600 of het dringend noodnummer 050 619 619
(bij een ernstig incident met een absolute prioriteit voor een onmiddellijke tussenkomst) die, naar gelang
het geval, de oproep doorschakelt naar de dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS) of de lokale
recherche of indien nodig één of verschillende patrouilles ter plaatse stuurt.
De politie zal steeds feedback of terugkoppeling verzekeren in de mate dat het gerechtelijk onderzoek of
het opsporingsonderzoek dit toelaat.

MELDINGSFICHE school & CLB – lokale politie
Identificatiegegevens
Naam leerling:
Geboortedatum:
Naam van de school:
CLB verbonden aan de school:
Naam + tel. contactpersoon:
Binnen de diensturen:

Buiten de diensturen:

Dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg
tel.:
050 61 96 60
e-mail:
jgs@politie5446.be
fax:
050 61 96 69

Politiecentrum:
tel: 050 619 600 (algemeen)
050 619 619 (dringend noodnummer)

Spijbelen


Onwil
jongere
ee

Problematiek:

Illegale middelen


Andere


Onwil
ouders

Korte historiek gedrag / problematiek

STAPPENPLAN
(begeleiding school en CLB, betrokken instanties, ingeschakelde hulpverlening, …)

DATUM

Ondernomen stappen

Alle betrokken partijen engageren zich in dit protocol:

Gemeentebestuur Knokke-Heist
Schepen Piet De Groote

Gemeentebestuur Damme
Schepen Bart Desutter

Politiezone Damme/Knokke-Heist
Dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg (JGS)
CP Marc Baert of lid JGS

Parket Brugge
substituut Procureur des Konings
Mevr. Muriel Dumarey

Scholengroep Impact Secundair onderwijs
Oostkust
Dhr. Rouby Toch

Scholengemeenschap Oostkust
Dhr. Marc Clicteur

MAKZ Middenschool
Dhr. Yvan Ryckx

Sint-Bernardusinstituut
Dhr. Gert Maene

MAKZ Atheneum
Dhr. Ynte Weyts

Sint-Jozefslyceum
Dhr. Jan De Groote

Scholengroep Impact Basisonderwijs Oostkust
Dhr.Alex De Smedt

OLVTD campus Heist en campus Zeebrugge
Dhr. Luc Devloo-Casier

Mini-MAKZ Zwinstede en de Zeeparel
Mevr. Ann Vermeersch

Gemeentelijke basisschool De Pluim
Mevr. Melissa Vermassen

Gemeentelijke basisschool Damme
Dhr. Luc Musschoot

Gemeentelijke basisschool Het Anker
Dhr. Kurt Vandamme

Scholengemeenschap Saeftinghe (basisonderwijs)
Vrije basisschool OLVO Heist
Dhr. Patrick Timmerman

St. Jansschool
Dhr. Marc Moeyaert

St. Margaretaschool
Mevr. Kathleen Casselman

Vrije Basisschool Windekind/Polderkind/Duinenkind
Dhr. Tom Vuylsteke

VBS O.L.Vrouwe College Vivenkapelle/Damme
Dhr. Olivier Verwilst

De Vuurtoren
Dhr. Peter Descheemaker

VBS Moerkerke
Mevr. An Goegebeur

VBS Sint Maarten
Dhr. Stefaan Kerckhof

CLB Oostkust
Mevr. Sigrid Dewulf

CLB De Klaver
Mevr. Fran Geedts

CLB Brugge(n)
Mevr. Catherine Ryckeboer

Antennepost De Sleutel
Dhr. Wim Vens

H. Hartschool
Mevr. Anne Van Vooren

12.

Onderwijs - deKunstAcademie - Schoolkalender 2017-2018

Raadslid Dieltiens: Het is de zoveelste hervaststelling van een politieverordening. Ik heb deze eens
gelezen en het is een hele wirwar en niet veel duidelijker dan de vorige versie. Er staan veel
opsommingen in die eindigen met … De mensen weten niet goed waar ze aan toe zijn. Wanneer komt die
ene algemene politieverordening zoal beloofd werd?
Wat de Burgemeesterbesluiten betreft u bent kampioen in Vlaanderen maar tot op vandaag staat er nog
geen enkele op Cobra.
Voorzitter: We hebben geen geheimen. We zullen ze op Cobra zetten.
Raadslid Dieltiens: Wat betreft het advies van de jeugdraad, kunnen we twijfelen of de jeugdraad of
dan wel enkel de voorzitster advies gegeven heeft. Wat er uit de mail af te leiden valt is dat de
voorzitster nog altijd haar bevoegdheden niet kent. Zij vraagt waarom ze om advies gevraagd wordt.
Wordt het eens geen tijd om de jeugdraad uit te leggen wat hun bevoegdheden zijn en wanneer en
waarom ze advies moeten geven. Waarom werd de milieuraad niet om advies gevraagd?

12. Onderwijs - deKunstAcademie - Schoolkalender 2017-2018
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 § 1;
Gelet op de Wet van 29 mei 1959 houdende wijzigingen van sommige bepalingen van het
onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1965 houdende vakantie- en verlofregeling in het
onderwijs zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 maart 1976;
Gelet op de bijlage in het kwaliteitshandboek van de academie waarbij de vakantieperiodes jaarlijks
worden vastgesteld op basis van de reglementaire bepalingen door de Vlaamse regering;
Gelet op het voorstel van het college;
BESLUIT:
Artikel 1
Tijdens het schooljaar 2017-2018 worden de lessen in deKunstAcademie op de hierna volgende dagen
geschorst:

1. Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Zomervakantie

van
van
van
van
van

ma 30.10.2017 t.e.m. zo 05.11.2017
ma 25.12.2017 t.e.m. zo 07.01.2018
ma 12.02.2018 t.e.m. zo 18.02.2018
ma 02.04.2018 t.e.m. zo 15.04.2018
zo 01.07.2018 t.e.m. vr 31.08.2018

2. Schorsing van de lessen op
Vrijdag 11.11.2017
dinsdag 01.05.2018
donderdag 10.05.2018
maandag 21.05.2018

Wapenstilstand
Feest van de Arbeid
Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag

3. Facultatieve vrije dagen
vrijdag 11.05.2018
zaterdag 12.05.2018

4. Pedagogische studiedag
woensdag 13.12.2017

Artikel 2
Onderhavige beslissing zal worden overmaakt aan de directeur met verzoek het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, bestuur Deeltijds Kunstonderwijs en de bevoegde leden
van de inspectie ervan op de hoogte te brengen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

13.

Preventiedienst - Politieverordening dieren - Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43,§2, 2° en §3, art. 186 en art. 187;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder art.119 en 119bis, art. 135 en §2;
Gelet op de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2014 houdende de goedkeuring van de
politieverordening dieren;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2016 houdende het Algemeen Reglement op de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het advies van de jeugdraad van maandag 22 mei 2017: Geen opmerkingen;
Overwegende dat de gemeente tot taak heeft in te staan voor een goede politie over de openbare
zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare plaatsen, in het bijzonder op de openbare
weg zoals bepaald in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de gemeente toeziet op de naleving van de (wettelijke) bepalingen/voorschriften en op
het feit dat betrokkenen alle maatregelen nemen om risico’s en hinder op het grondgebied te beperken in
het belang van:
-

het beschermen van de gezondheid van mens en leefmilieu (natuur);
het ter beschikking hebben van een nette, veilige en rustige omgeving;
het nastreven van een gezond evenwicht in het samenleven tussen mens en dier;
het zo weinig mogelijk hinderen van het verkeer en het waarborgen van een veilige doorgang
voor elke weggebruiker;
het aanpakken van storend gedrag.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

1 Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
Agressieve honden: onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen elke hond
die:
- als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze
naar iemand zou toelopen;
- een persoon of een dier aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die reeds een persoon of een
dier heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie.
Bebouwde kom: de gedeelten van het grondgebied waarvan de invalsweg wordt afgebakend door het
verkeersbord F1b en waarvan de uitvalsweg wordt afgebakend door het verkeersbord F3b;

F1b

F3b

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.
Hondenhoekje: een afgebakende ruimte bestemd om de hond zijn behoeften te laten doen.

Openbaar domein: plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn
zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, ….
Openbare weg: een weg die openstaat voor het verkeer of door iedereen mag gebruikt worden en die
geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is zoals rijbanen, fietspaden, parkeerstroken,
voetpaden, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en bermen, de openbare pleinen, parken en plantsoenen ….
Hiertoe behoren ook de zones non-aedificandi die het karakter hebben van de openbare weg.
Politiemaatregel: elke maatregel die de burgemeester kan nemen ter vrijwaring van de openbare orde
en de veiligheid op grond van zijn bevoegdheden uit de nieuwe gemeentewet:
het verplichten tot het verhogen van een afsluiting;
het verplichten tot het volgen van een hondentraining of opleiding;
het verplichten van een consult/behandeling door een dierenarts;
het opleggen van een gesloten afsluiting;
het opleggen van een verbod om met het dier op het openbaar domein te komen;
tijdelijk in bewaring nemen van een dier en het plaatsen in de kennel;
(tijdelijke) inbeslagname van het dier;
….
Rijdieren: paarden, pony’s, ezels, ….
Ruiterpaden: specifiek aangelegde en aangeduide paden voor verkeer met rijdieren.
Sportcentra: alle locaties, terreinen, velden en zalen waar sporten worden beoefend.
Strand: de uit zand bestaande zeeoever, met uitzondering van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Baai’ van
Heist, maar met inbegrip van de zogenaamde dijkduinen (d.w.z. de spontane duinvorming of
duinbegroeiing op het strand), die gelegen is tussen de laagwaterlijn en de zeedijkconstructie of, bij
afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de duinvoet.
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. De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en/of storend
lawaai, veroorzaakt door hun dieren, te voorkomen.

§2. De eigenaars of begeleiders van dieren moeten alle afdoende voorzorgsmaatregelen treffen om te
voorkomen dat de dieren ontsnappen.
§3. Behoudens toelating van de burgemeester, is het verboden zwervende dieren te voederen.
Artikel 4.
De begeleider en/of ruiter moet zijn dier in bedwang kunnen houden en erover waken dat de veiligheid
van mens en dier niet in het gedrang komt en de openbare orde niet verstoord wordt.
Artikel 5.
Behoudens toelating van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en
rijdieren verboden.

2 Vogels en prijsvluchten duiven
Artikel 6.
Het is verboden vogels te voederen op het openbaar domein.
Artikel 7.
§1. Het is de duivenhouders verboden hun duiven, die niet deelnemen aan prijsvluchten, te laten
uitvliegen op dagen waarop erkende wedstrijdvluchten worden georganiseerd.
Wanneer de prijsvluchten, om welke reden ook, uitgesteld worden blijft dit verbod van toepassing op de
dag waarop de uitgestelde prijsvlucht wél plaatsvindt.
§2. Het speelseizoen begint op 15 maart en eindigt op 15 oktober. Wedstrijdvluchten worden
georganiseerd op zaterdagen en op zon- en feestdagen en zijn gesloten voor 18u.
§3. Elke handeling met het kwaadwillig opzet duiven op- en af te schrikken tijdens de wedstrijden en
aldus schade te berokkenen aan duivenliefhebbers is verboden.

3 Rijdieren
Artikel 8.
Het laden en lossen van rijdieren te Knokke-Heist is verboden op de openbare weg.
Artikel 9.
§1. Behoudens toelating van de burgemeester, is de toegang met rijdieren tot het strand verboden vanaf
15 maart tot en met 15 oktober, tenzij op het strandgedeelte in ‘Het Zoute’, gelegen ten oosten van de
concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat.
§2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening
van hun functie.

4 Honden
Artikel 10.
§1. Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider
zodra ze het openbaar domein betreden of wanneer ze zich bevinden op publiek toegankelijk privaat
domein, behoudens honden van diensten van politie, douane, erkende bewakingsondernemingen of
hulporganisaties.
§2. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden, hun honden op te hitsen
of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad
of schade uit volgt.

Artikel 11.
Het is verboden honden op het openbaar domein te laten rondzwerven.
Artikel 12.
Honden mogen onder begeleiding loslopen:
-

buiten de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein waar geen verbod
geldt;
op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk
gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat;
op het ganse strand van 16 oktober tot en met 14 maart;
op het ganse strand van 15 maart tot en met 15 oktober tussen 21 uur en 9 uur.

Artikel 13.
§1. Honden moeten steeds aan de leiband in de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het
openbaar domein of op de publiek toegankelijke plaatsen.
§2. Wanneer honden toegelaten zijn op het strand, hoeven ze niet aan de leiband.
Artikel 14.
§1. Honden zijn verboden:
-

op begraafplaatsen;
in het gemeentelijk jeugdcentrum De Marge;
in de tuin van het cultuurcentrum Scharpoord;
in het Ijzerpark;
in de gemeentelijke sportcentra De Taeye, De Stormmeeuw, Laguna, Molenhoek, Olivier;
al dan niet door een omheining afgebakend speelterrein.

De locaties waar honden verboden zijn worden aangeduid met het volgend informatief verbodsbord:

§2. Honden zijn verboden in een straal van 2 meter rond vrijstaande, opgestelde speeltuigen.
§3. Als uitzondering op §1 geldt dat met een schriftelijke toelating en na reservatie via de sportdienst
georganiseerde hondensport in de gemeentelijke sportcentra toegelaten is.
§4. Op het strand: De toegang met honden tot het strand is verboden vanaf 15 maart tot en met 15
oktober, tussen 9 uur en 21 uur, uitgezonderd op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten
van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub zoals aangeduid op het plan gevoegd als
bijlage 1 bij dit besluit.
§5.
-

Paragrafen 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op:
assistentie- of blindengeleidehonden;
leden van de politiediensten met hun politiehond in de uitoefening van hun functie;
honden van een bewakingsonderneming in de uitoefening van hun bewakingsopdracht.

Artikel 15.
§1. Begeleiders van honden zijn verplicht:
1° in het bezit te zijn van zakjes om hondenpoep op te ruimen;
2° de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen;
3° het gebruikte zakje te deponeren in de gemeentelijke afvalkorven of mee te geven met het
gewoon huisvuil (restafval).

§2. Het is verboden de uitwerpselen van een hond, al dan niet in een zakje, in de riolering te deponeren
of te laten liggen op het openbaar domein behalve in de hondenhoekjes.
§3. In het geval de houder van een hond verzuimt of weigert de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen
zal dit op diens kosten gebeuren door de diensten van de gemeente of door haar aangestelde(n).
§4. Paragraaf 1 is niet van toepassing op personen met een handicap die begeleid worden door een
assistentie- of blindengeleidehond en niet in staat zijn om hondenpoep op te ruimen.

5 Pluimvee en neerhofdieren
Artikel 16.
Het is verboden pluimvee of andere neerhofdieren op het openbaar domein te laten lopen.

6 Maatregelen en sancties
Artikel 17.
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 18.
§1. De burgemeester kan op grond van de Nieuwe Gemeentewet - in geval van overtreding van
onderhavige verordening – onmiddellijk overgaan tot het treffen van alle gepaste maatregelen ter
vrijwaring van de openbare veiligheid, openbare orde en rust en openbare gezondheid en ter voorkoming
van overlast en dit op risico en kosten van de overtreder.
§2. De burgemeester kan de politie, personeelsleden van de gemeente of derden inzetten om de
materiële uitvoering te verzekeren.
Artikel 19.
Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze
politieverordening gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie:
1° een 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° een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning;
3° een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning;
4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.
De administratieve schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 20.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende de politieverordening op dieren wordt opgeheven.
Artikel 21.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Aangenomen met 20 JA-stemmen bij 6 Onthoudingen:

20 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P.
Geerinckx, J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L.
Lierman, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
6 ONTHOUDINGEN O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

14. Preventiedienst - Politieverordening openbare veiligheid en
privatieve innames - hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op het artikel 42§3;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op het artikel 119, art. 119bis, art. 135 en §2;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid van 5 april 1995 Titel XVI Toezicht, handhaving
en veiligheidsmaatregelen;
Gelet op het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals
sindsdien gewijzigd;
Gelet op het Decreet van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 betreffende de wijziging van het
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse
bepalingen inzake de milieuhandhaving;
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (materialendecreet);
Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
inzonderheid artikel 50;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg (BS 21/05/1999);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);
Gelet op de Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 27 april 2006, goedgekeurd door de
deputatie op 31 augustus 2006 (BS 6/10/2006);
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 houdende het retributiereglement op technische
prestaties-vaststelling;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2016 houdende het algemeen reglement gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de politieverordening openbare
veiligheid en privatieve innames;

Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 houdende het belastingreglement op inname
van het openbaar domein-hervaststelling;
Gelet op het advies van de jeugdraad van maandag 22 mei 2017: Geen opmerkingen;
Overwegende dat de gemeente tot taak heeft in te staan voor een goede politie over de openbare
zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare plaatsen, in het bijzonder op de openbare
weg zoals bepaald in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de gemeente toeziet op de naleving van de (wettelijke) bepalingen/voorschriften en op
het feit dat betrokkenen alle maatregelen nemen om risico’s en hinder op het grondgebied te beperken in
het belang van:
het beschermen van de gezondheid van mens en leefmilieu(natuur);
het ter beschikking hebben van een nette, veilige en rustige omgeving;
het waarborgen van de veiligheid bij het ijsschaatsen op alle publieke waterlopen en vijver;
het voorkomen van sluikstort en zwerfvuil;
het zo weinig mogelijk hinderen van het verkeer en het waarborgen van een veilige doorgang
voor elke weggebruiker;
het op een eenduidige manier nummeren van gebouwen en appartementen zodat de
hulpdiensten bij een interventie snel de locatie van de oproep terugvinden en de inschrijving van
personen volgens de richtlijnen kan verlopen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
Appartement: een woongelegenheid binnen een meergezinswoning.
Appartementsnummer: het busnummer dat toegekend wordt aan een appartement.
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.
Bijgebouw: een aanhorigheid van een (hoofd)gebouw zoals onder andere loodsen, schuren, stallen,
werkplaatsen, garages, garagecomplexen of hangars.
Bouwlaag: een verdieping in een gebouw met één of meerdere wooneenheden. Verdiepingen met
dakappartementen worden ook als bouwlagen beschouwd.
Gebouw: een overdekt bouwwerk, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, dat toegankelijk is voor
mensen. Een gebouw kan één of meerdere functies hebben (commercieel, administratief, industrieel,
woongelegenheid). Het betreft een bestaand gebouw of een gebouw in opbouw of heropbouw.
Gelijkvloers: de bouwlaag van een gebouw waar de hoofdingang zich bevindt.
Gemeente: gemeentebestuur Knokke-Heist.
Grondige verbouwingen: werkzaamheden waarvan het te slopen gedeelte of te verbouwen gedeelte
1/3 van het bestaande bouwvolume overtreft.
Hoofdingang: de deur of de ingang van een gebouw waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan,
de brievenbussen geplaatst zijn en die toegang geeft aan personen tot één of meerdere delen van het
gebouw.
Huisnummer: het officieel nummer van een locatie in een straat, toegekend door de gemeente. Een
eventueel bisnummer maakt deel uit van het huisnummer. Appartement- of busnummers maken geen
deel uit van het huisnummer.

Openbaar domein: plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn
zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, ….
Openbare weg: een weg die openstaat voor het verkeer of door iedereen mag gebruikt worden en die
geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is zoals rijbanen, fietspaden, parkeerstroken,
voetpaden, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en bermen, de openbare pleinen, parken en plantsoenen ….
Hiertoe behoren ook de zones non-aedificandi die het karakter hebben van de openbare weg.
Plaatsbeschrijving: een gedetailleerde schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie waarbij
minimaal de volgende elementen in het verslag staan opgenomen en waarvan foto’s worden genomen:
de toestand en de aard van de openbare weg (wegen, voetpad, boordstenen);
de nutsvoorzieningen, verlichting…;
het straatmeubilair (verkeerssignalisatie, paaltjes…);
de groenvoorzieningen of beplanting….
Publiciteit: een middel om informatie over een onderneming of professionele activiteit onder de ogen
van het publiek te brengen met als doel de bekendheid van de onderneming of professionele activiteit te
bevorderen.
Het betreft elk visueel middel (tekst, logo, afbeelding…) van welke vorm of materiaal ook, met een
oppervlakte groter dan 1m².
Het werfbord geldt niet als publiciteit.
Privatieve inname: het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg of openbaar domein voor
privédoeleinden.
Dit kan in het kader van bouwwerken voor het plaatsen van voorwerpen, constructies, machines,
werktuigen of materialen zoals bijvoorbeeld werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, silo's, containers,
betonmolens, ….
Dit kan in het kader van handelszaken voor het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen op de openbare
weg, voor het ophangen/bevestigen van voorwerpen aan gevels of afsluitingen.
Dit kan in het kader van particuliere aanvragen voor het plaatsen van een container of voor een laad en
loszone bij een verhuis, ….
Schuthekken: een tijdelijke en verplaatsbare metalen afsluiting (hera’s), van minimum 1,95 meter
hoogte, die uitsluitend aangewend wordt tijdens de sloopwerken en daarna terug verwijderd wordt.
Toeristische zone: de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen:
Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat –
Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan - Boudewijnlaan –
Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien
Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan – Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad –
Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest
oostelijke punt).
Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein
of de weg waar de lijn doorloopt.
Verantwoordelijke: de persoon of rechtspersoon die kan gecontacteerd worden bij vragen omtrent de
naleving van de bepalingen uit enerzijds de politieverordening en/of anderzijds de afgeleverde toelating
of vergunning. Het kan gaan over de exploitant, de houder van een vergunning of toelating, de
verantwoordelijke uitgever, de kentekenplaathouder of de bestuurder. Of het kan gaan over hun
aangestelden, tenzij deze aantonen dat ze in opdracht handelen.
Voetpad: een trottoir: het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte
van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de
scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle
weggebruikers zoals bepaald in artikel 2 2.40 in de Wegcode.
Voorgevel: de gevel waarin de hoofdingang van het gebouw zich bevindt.
Werfafsluiting: een houten constructie van minimum twee meter hoogte voor het afsluiten van de
bouwwerf en het dichtmaken van de bouwwerf voor onbevoegden:
de constructie bestaat uit verticale planken, is witgeschilderd en is in goede staat;

-

op de constructie zijn rood-wit retro flecterende dwarsbalken bevestigd en het opschrift met
vermelding van de contactgegevens van de bouwheer/vergunninghouder;
de constructie is bevestigd op een stevige draagstructuur;
de toegangsdeur of hekken bestaat uit hetzelfde materiaal en draait naar binnen;

Werfbord: een bord met een breedte van 2 meter en een hoogte van maximum 2,40 meter. De
opschriften zijn in het zwart en vermelden minimaal het project, de ontwerper en de aannemer(s). Foto’s
en logo’s zijn in kleur toegelaten.
Zonwering: luifels, zonneschermen en markiezen.
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. Nachtverblijf
Het nachtverblijf in kampeerwagens, tenten, mobilhomes, kampeerauto’s en dergelijke, op de openbare
weg, bos, duin of strand is verboden.
Artikel 4. Barbecue en vuur maken
Het is verboden te barbecueën of vuur te maken op het openbaar domein, behoudens gemeentelijke
toelating.
Artikel 5. Kelderingang
Een kelderingang die op de openbare weg uitgeeft, moet op een veilige en degelijke wijze afgesloten zijn
en mag enkel geopend worden voor het laden en lossen van voorraden of andere voorwerpen. Wanneer
de kelderingang is geopend, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Artikel 6.
Bij vorst is het verboden water op de openbare weg te laten lopen, te sproeien of te gieten.
Artikel 7.
§1. Na sneeuwval zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de sneeuw van de voetpaden
te verwijderen.
Het is verboden om de sneeuw op de parkeerstroken of de rijweg te gooien of vegen.
§2. Bij ijzel of gladheid zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de ijzel op het voetpad
te bestrijden door bestrooiing met passende producten.
§3. Voor de meergezinswoningen vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het
gelijkvloers en wanneer niet bewoond van de bewoners van verdiepingen, te beginnen met de
laagstgelegen en zo verder.
Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen vallen deze verplichtingen ten laste van de besturen
van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

2. Ijsschaatsen en zwemmen
Artikel 8. Zwemverbod
Behoudens vergunde activiteiten is het verboden te zwemmen in de publieke waterlopen en vijvers.
Artikel 9. Schaatsverbod
§1. Het is verboden om zich op het ijs te begeven van publieke waterlopen en vijvers.
§2. De burgemeester kan dit verbod door middel van een besluit opschorten na meetcontrole van dikte
en staat van het ijs.
Het toelatingsbesluit bepaalt de duur en de plaatsen.
Artikel 10.
Het is verboden op het ijs te komen:
met dieren, behalve bij noodzaak;

-

met voertuigen, behalve de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten of sneeuwruimers;
met verkoopstanden.

3. Bouwwerken
Artikel 11. Bouwstop toeristische zone
§1. Het is verboden om van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone werken en handelingen
aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m.
geluid, stof, trillingen of geurhinder.
Indien minstens 2 dagen van juni in de week van 1 juli vallen mag in die week doorgewerkt worden tot
en met de vrijdag 17 uur.
§2. Werken voor het herstellen, in stand houden, verbeteren, afbreken of uitbreiden van openbare
gebouwen of gebouwen van openbaar nut kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de periode of de zone.
§3. De burgemeester kan gemotiveerd uitzonderingen op §1 toestaan. De aanvraag dient gericht aan het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12.
Elke privatieve inname bij bouwwerken is verboden van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische
zone.
Artikel 13. Stop afbraakwerken toeristische zone
Het is verboden afbraakwerken uit te voeren vanaf 1 juni tot en met 31 augustus. Afbraakwerken die
eind mei aangevat zijn, kunnen voortgezet worden in de eerste week van juni.
Artikel 14. Riolering
§1. Het afkoppelen van de riolering voor het installeren van een gescheiden rioleringsstelsel gebeurt
verplicht op het privaat domein, tenzij de concrete omstandigheden dit niet toelaten.
§2. De afwatering van het openbaar domein mag op geen enkele manier belemmerd worden.

4. Privatieve innames
Artikel 15.
§1. Elke privatieve inname van het openbaar domein is verboden zonder toelating van de burgemeester.
§2. Het uitvoeren van voorbereidende handelingen voor het verwerken van bouwmaterialen is verboden
op het openbaar domein.
Artikel 16. Verkoopkantoren
Het is verboden om verkoopkantoren te plaatsen op het openbaar domein, tenzij om redenen van
openbaar nut.

4.1. Privatieve innames bij bouwwerken
Artikel 17. Aanvraag vergunning privatieve inname bij bouwwerken
§1. Wanneer er geen ruimte beschikbaar is binnen de werfafsluiting of wanneer de feitelijke toestand het
niet toelaat, kan een vergunning voor privatieve inname van het openbaar domein worden aangevraagd:
voor het stapelen van bouwmaterialen;
voor het plaatsen van een werfkeet, toilet, vaste kraan, stelling, machine, silo's, containers,
betonmolens, …;
voor een mobiele kraan:
o voor de opbouw en afbraak van de vaste kraan;
o wanneer om (verkeers)technische redenen geen vaste kraan kan worden geplaatst;
o wanneer het gaat om dak-, raam-, en/of gevelwerken van korte duur;
voor een parkeerverbod dat uitsluitend als laad- en loszone kan gebruikt worden.
§2. De aanvraag gebeurt door de verantwoordelijke, de bouwheer en/of hoofdaannemer en wordt
medeondertekend door de veiligheidscoördinator.

Bij de aanvraag worden volgende gegevens verstrekt:
de duur van de inname;
de reden van de noodzaak teneinde de hinder te kunnen inschatten;
een plan van de concrete situatie, alsook het detail van de afmetingen van de inname;
een kopie van de omgevingsvergunning indien de werken dit vereisen.
§ 3. Een aanvraag tot privatieve inname van:
korter dan of gelijk aan 7 dagen dient minimum 7 dagen voor aanvang van de inname gericht
aan het college van burgemeester en schepenen;
langer dan 7 dagen dient minimum 3 weken voor aanvang van de inname gericht aan het college
van burgemeester en schepenen.
Een uitzonderlijke aanvraag tot verlenging van de vergunning gebeurt op dezelfde wijze.
§4. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.
Minimaal gelden de volgende voorwaarden:
alle maatregelen/voorzorgen moeten genomen worden om de hinder tot een minimum te
beperken;
de minimale doorgang voor wegen met tweerichtingsverkeer bedraagt 4,5 meter, voor
éénrichtingsverkeer 3 meter;
er moet steeds een voetpadbreedte van minimum 1,50 meter overblijven, indien niet mogelijk
wordt in overleg met de gemeente een noodvoetpad aangelegd;
tijdens de bouwwerken moet het voetpad een vlakke en egale afwerking hebben: geen
losliggende tegels, drempels, kuilen en verticale obstakels in het loopoppervlak;
alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds zichtbaar en toegankelijk blijven;
de nodige verkeerstekens, opschriften en verlichting worden aangebracht overeenkomstig de
wettelijke bepalingen en de aanwijzingen van de politie;
het is verplicht dagelijks alle bouwafval op te ruimen;
een inname voor andermans eigendom kan enkel mits schriftelijke toestemming van de
betrokken eigenaar;
Het is verplicht te voorzien in een opvangsysteem voor ongezuiverd afvalwater. Op geen enkele
manier mag er afvalwater, vermengd met zand, cement, steentjes of andere onzuiverheden, of
spoelwater van (beton)mixers en –molens in de riolering terecht komen.
§5. Wanneer de plaatselijke toestand dit vereist, kan de burgemeester een vergunning afleveren die
afwijkt van deze politieverordening of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen.
Artikel 18. Kenmerken van de vergunning
§1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de vergunde inname en door de
geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan worden veroorzaakt.
§2. De vergunning, met inbegrip van het plan, moet op elk verzoek van de bevoegde personen kunnen
worden voorgelegd.
§3.De vergunning is strikt persoonlijk, plaatsgebonden en niet overdraagbaar.
§4. De vergunning is precair.
Indien de omstandigheden dit noodzaken kan de burgemeester via een aangetekend schrijven de
vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.
De vergunninghouder is verplicht zijn opstelling aan te passen aan de gewijzigde voorwaarden binnen de
opgelegde termijn en zonder aanspraak te maken op schadeloosstelling.
§5.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van deze verordening en
kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen.
§6. De vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van eventuele vergunningen/toelatingen die op
grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere overheden worden vereist.
Rechten en plichten uit andere en/of hogere reglementering blijven van toepassing op de
vergunninghouder.
§7. De vergunning doet geen afbreuk aan de rechten die op deze zone van openbaar domein door wetten
of besluiten aan de openbare overheden worden verleend.

Artikel 19. Plaatsbeschrijving bij aanvang van de bouwwerken
De bouwheer kan bij aanvang van de bouwwerken een plaatsbeschrijving opmaken, bestaande uit een
verslag en gedateerde foto’s.
Bij ontstentenis van de plaatsbeschrijving wordt alles geacht in goede staat te zijn bij de aanvang van de
bouwwerken.
Artikel 20.
§1. Bij sloopwerken is het verplicht om schuthekkens te plaatsen tot aan het einde van de sloopwerken.
Na de sloopwerken worden de schuthekkens weggenomen en wordt een werfafsluiting geplaatst.
§2. Het is verplicht een bouwwerf af te sluiten door middel van een werfafsluiting. Wanneer in de
werfafsluiting deuren zijn aangebracht, moeten die naar binnen draaien en dagelijks na het staken van
de arbeid gesloten worden.
§3. Het is verboden publiciteit aan te brengen op de schuthekkens, de werfafsluitingen en het
noodvoetpad.
Het is verplicht om aan de werfafsluiting volgende gegevens duidelijk te vermelden:
naam van het project, de ontwerper en de aannemers;
adres- en telefoongegevens van de hoofdaannemer en de veiligheidscoördinator.
Dit kan door middel van een goed onderhouden werfbord waarbij de afbeelding per onderneming of
professionele activiteit niet meer dan 1m² bedraagt.
Dit geldt ook voor het bord van de vastgoedmakelaars en er mogen maximum vijf kantoren op het bord.
§4. Aan de stelling mag slechts één ontwerp gehangen worden die aan het college van burgemeester en
schepenen dient voorgelegd.
Het ontwerp bevat uitsluitend publiciteit over het project en de ondernemingen.
Het ontwerp is onderworpen aan een omgevingsvergunning vanaf een gecumuleerde oppervlakte van
4m².
De publiciteit is onderworpen aan een belasting vanaf 1m² per onderneming.
§5. De werfafsluiting blijft staan tot alle gelijkvloerse gevelopeningen kunnen worden afgesloten.
Het tijdstip van het wegnemen van de werfafsluiting wordt aan het college van burgemeester en
schepenen meegedeeld.
§6. Na het wegnemen van de werfafsluiting wordt het openbaar domein onmiddellijk en tijdelijk hersteld
met een voorlopige verharding bestaande uit magere beton.
Zo niet herstelt de gemeente het openbaar domein op kosten en voor risico van de vergunninghouder.
Artikel 21. Einde bouwwerken
§1. Het is verplicht om na het beëindigen van de bouwwerken alle elementen (openbare weg,
nutsvoorziening, signalisatie,…) in hun oorspronkelijke staat te herstellen binnen de termijn bepaald door
de gemeente.
§2. Na nieuwbouw of grondige verbouwingen moet het openbaar domein ter hoogte van de werfzone
aangelegd worden, ongeacht de staat van het openbaar domein bij de aanvang of het einde van de
bouwwerken en dit door de aannemer aangesteld door de gemeente .
§3. Na beëindiging van de bouwwerken is het verplicht om de straatkolken tot op een afstand van 10
meter, te rekenen vanaf de rooilijnen van het gebouw, te vervangen.

4.2. Handelszaken en privatieve innames
Artikel 22. Raamverkoop
§1. Het verkopen van handelswaar is enkel toegestaan vanuit een ingang van de handelszaak en met
minstens één meter diepte en minstens drie meter breedte.

§2. Bestaande gebouwen die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten bij het uitvoeren van
nieuwbouw-, verbouwings- of veranderingswerken ervoor zorgen dat aan bovenvermelde voorwaarden
wordt voldaan.
Artikel 23. Aanvraag vergunning privatieve inname voor handelswaren
§1. Er kan een vergunning voor privatieve inname van het voetpad worden aangevraagd voor het
plaatsen van handelswaren die in de handelszaak verkocht worden.
Een aanvraag dient minimum drie weken voor aanvang van de inname gericht aan het college van
burgemeester en schepenen.
§2. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.
Minimaal gelden volgende algemene voorwaarden:
het gaat niet om kledingrekken;
de inname gebeurt enkel vóór de eigen handelszaak zelf;
de minimale vrije ruimte van het voetpad bedraagt 1,50 meter, gemeten vanaf de rand van de
rijbaan, of een eventuele vaste hindernis (parkeermeter, boom, enz.), voor de winkelstraten
geldt 2 meter;
de diepte van de inname gemeten vanaf de voorgevel maximaal 0,7 meter bedraagt;
de inname kan aan beide zijden worden afgebakend door een windscherm met een maximale
diepte van 0,7 meter;
alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds toegankelijk en zichtbaar blijven;
de inname door de handelswaar slechts gebeurt tussen 8 uur en 20 uur;
op de vergunde inname niet wordt verkocht maar enkel wordt tentoongesteld.
§3. Wanneer de plaatselijke toestand dit vereist, kan de burgemeester een vergunning afleveren die
afwijkt van deze politieverordening of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen.
Artikel 24. Kenmerken van de vergunning
§1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de vergunde inname en door de
geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan worden veroorzaakt.
§2. De vergunning wordt verleend voor de duur van 5 jaar, uitgezonderd voor een kunstwerk.
§3. De vergunning is strikt persoonlijk, plaatsgebonden en niet overdraagbaar.
§4. De vergunning is precair.
Indien de omstandigheden dit noodzaken kan de burgemeester via een aangetekend schrijven de
vergunning intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.
De vergunninghouder is verplicht zijn opstelling aan te passen aan de gewijzigde voorwaarden binnen de
opgelegde termijn en zonder aanspraak te maken op schadeloosstelling.
§5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van deze verordening en
kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen.
§6. De vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van eventuele vergunningen/toelatingen die op
grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere overheden worden vereist.
Rechten en plichten uit andere en/of hogere reglementering blijven van toepassing op de
vergunninghouder.
§7. De vergunning doet geen afbreuk aan de rechten die op deze zone van het openbaar domein door
wetten of besluiten aan de openbare overheden worden verleend.
§8. De vergunning vervalt van rechtswege:
bij functiewijziging;
bij overname of stopzetting van de handelszaak.
Artikel 25. Braadspit en broodoven
Het is verboden een braadspit of een broodoven op het openbaar domein te plaatsen.
Artikel 26. Huurrijwielen en kindervoertuigen

Aan de uitbater van een inrichting waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een
vergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of kindervoertuigen op het voetpad en/of
de parkeerstrook vóór hun inrichting.
Artikel 27. Fietsenrek
Er kan een vergunning worden verleend tot het plaatsen van een fietsenrek, mits deze inname gebeurt
tegen de voorgevel. De fietsen moeten zo worden geplaatst dat de vereiste minimale vrije ruimte in elk
geval behouden blijft.
Artikel 28. Verkoopautomaat en speelautomaat
De burgemeester kan een vergunning verlenen tot het plaatsen van een verkoopautomaat en/of
speelautomaat op het voetpad mits deze inname gebeurt tegen de voorgevel.
Een vergunning wordt enkel verleend voor zover de automaat producten aanbiedt eigen aan de
handelszaak.
Artikel 29. Zonwering
De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het aanbrengen van zonwering.
Minimaal gelden volgende bijzondere voorwaarden:
het laagste punt van de zonwering is minstens 2,20 meter van de begane grond verwijderd;
de zonwering moet in open stand minimaal 0,50 meter binnen de stoeprand blijven;
de zonwering moet reclamevrij zijn. Enkel het logo en de naam van de eigen handelszaak mogen
op de neerhangende boord staan.
Artikel 30. Kunstwerk
De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van een kunstwerk voor een kunstgalerij.
Minimaal gelden de volgende bijzondere voorwaarden:
het is verboden om het kunstwerk op de wandelweg van de zeedijk te plaatsen;
er mag slechts één kunstwerk per galerij geplaatst worden;
de vergunning wordt verleend voor één jaar;
de gemeente dient op de hoogte gebracht van elke wijziging van het kunstwerk;
de hoogte van het kunstwerk mag het zicht van de bewoners op de eerste verdieping niet
belemmeren of storen.
Artikel 31. Sandwichbord
De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het plaatsen van een sandwichbord.
Minimaal gelden de volgende bijzondere voorwaarden:
-

slechts één sandwichbord per handelszaak;
met een maximale afmeting van 0,80 meter op 1,20 meter;
geplaatst op maximum één meter van de gevel;
met enkel informatie over de handelszaak.

5. Het toekennen van nummers aan onbebouwde
percelen, huizen, gebouwen en appartementen
Artikel 32. Huisnummer
§1 De gemeente kent aan elke woning of gebouw een huisnummer toe en beslist over de wijzigingen
overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen
en appartementen. Bijgebouwen krijgen geen nummer.
§2 Het is verboden om eigenmachtig een huisnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.
§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende huisnummer zichtbaar en
leesbaar aan te brengen aan de buitenkant, naast de hoofdingang van een gebouw, op een hoogte van
minimaal 0,70 meter en maximaal 2 meter.
§4. Bij wijziging van het huisnummer is de eigenaar of de gebouwverantwoordelijke verplicht het oude te
verwijderen. Bij verzuim kan de gemeente zelf het huisnummer aanbrengen op kosten van de
verantwoordelijke.

Artikel 33. Appartementsnummer
§1 De gemeente kent aan elk appartement een appartementsnummer toe en beslist over de wijzigingen
overeenkomstig het gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen
en appartementen.
§2 Het is verboden om eigenmachtig een appartementsnummer toe te kennen, te wijzigen of te
verwijderen.
§3 De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke is verplicht om het toegekende appartementsnummer
zichtbaar aan te brengen naast elke individuele toegangsdeur op de bouwlaag en naast elke bel en op
elke brievenbus in de hoofdingang van het gebouw.
§4. Bij wijziging van het appartementsnummer is het verplicht het nieuwe appartementsnummer aan te
brengen en het oude te verwijderen. Bij verzuim kan de gemeente zelf het appartementsnummer
aanbrengen op kosten van de verantwoordelijke.

6. Maatregelen en sancties
Artikel 34.
§1. Ingeval 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, de verantwoordelijke of de vergunninghouder, of zijn aangestelde, verlenen hun
volledige medewerking en verstrekken de bevoegde personen alle relevante inlichtingen bij de uitvoering
van hun onderzoek.
Artikel 35.
§1. Privatief gebruik van het openbaar domein, strijdig met de opgelegde voorwaarden, wordt geacht een
niet-vergunde, en dus onrechtmatige inneming van het openbaar domein te zijn.
Voorwerpen die onrechtmatig op of over de openbare weg geplaatst zijn moeten op bevel van de
bevoegde personen onmiddellijk verwijderd worden.
§2. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij ambtshalve, op kosten en risico van de
vergunninghouder worden weggenomen.
Artikel 36.
§1. Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of
sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening gestraft
met een gemeentelijke administratieve sanctie:
1° een 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° een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning;
3° een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning;
4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.
De administratieve schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
§2. De toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties doet geen afbreuk aan de bevoegdheid
van de burgemeester om een maatregel te nemen die hij nodig acht in verhouding tot de risico’s en/of de
ernst van verstoring van de openbare rust, orde en veiligheid, overeenkomstig de bepalingen uit de
Nieuwe gemeentewet.
Artikel 37.
Het Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de politieverordening openbare veiligheid en
privatieve innames wordt opgegeven.

Artikel 38.
§1. Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
§2. Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
De procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;
De griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.
Aangenomen met 20 JA-stemmen bij 6 Onthoudingen:
20 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P.
Geerinckx, J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L.
Lierman, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
6 ONTHOUDINGEN O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze

Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

15. Preventiedienst - Samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Knokke-Heist en De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders
van Liefde - Verlenging - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42§1;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 houden de samenwerkingsovereenkomst met De
Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst eindigt op 30 juni 2017;
Overwegende dat een nieuwe overeenkomst voor drie jaar wordt voorgesteld. De nieuwe overeenkomst
is aangepast aan de reële personeelskosten met behoud van de opsplitsing naar werkings- (maximum
12.395,00 euro) en personeelskosten (65.558,04 euro);
Overwegende dat in de financiële nota van het budget 2017 op het beleidsitem 048000 en algemene
rekening 6491140 een krediet is voorzien van 72.111,00 euro voor subsidie aan drughulpverlening;
Overwegende dat in de financiële nota van het budget jaarlijks een krediet van 77.953,04 euro zal
moeten voorzien worden voor de subsidie aan drughulpverlening;

BESLUIT:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en De Sleutel, vzw Provincialaat der
Broeders van Liefde, zoals in bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Overeenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en De Sleutel, vzw Provincialaat der
Broeders van Liefde.
Tussen de volgende partijen:

1.
2.

De gemeente Knokke-Heist, vertegenwoordigd door de burgemeester en de gemeentesecretaris
De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, vertegenwoordigd door Damien Versele,
algemeen directeur

Artikel 1.
De partijen werken samen om een meldpunt voor drughulpverlening te bestendigen onder de vorm van
een antenne van het dagcentrum De Sleutel Brugge te Knokke-Heist. Dit betekent uitbouw, bemannen en
bekendmaken. De gemeente wordt betrokken bij de vastlegging en wijzigingen van de werkopdrachten.
Artikel 2.
De gemeente stelt de nodige accommodatie ter beschikking om een antenne te kunnen uitbouwen: een
aanmeldingspunt en een lokaal in de E. Verheyestraat waar de gesprekken kunnen doorgaan, annex een
wachtruimte en toilet. De Sleutel wordt betrokken bij de keuze van de lokalen. Verder stelt de gemeente
een laptop, bureau, bureaustoel en een ladekast ter beschikking.
Artikel 3.
De Sleutel stelt gekwalificeerd personeel ter beschikking en staat in voor de selectie, de opleiding en
begeleiding. De Sleutel zorgt voor de nodige verzekeringen. Van zodra de antenne Knokke-Heist opstart,
voorziet De Sleutel in een aanwezigheid ter plaatse van minimum 2 halve dagen per week. Deze
aanwezigheid wordt verhoogd volgens de noodwendigheden en in overleg met de gemeente. Deze
verhoging van aanwezigheid kan geen onderwerp van verhoging van de subsidie uitmaken.
De Sleutel, als verantwoordelijke, garandeert de continuïteit en de kwaliteit van de aangeboden
hulpverlening.
Briefwisseling in het kader van de drughulpverlening wordt verzonden onder het logo van De Sleutel.
Artikel 4.
Het dagcentrum organiseert de telefonische aanmeldingen en beheert de agenda van het meldpunt. De
Sleutel staat in voor de inning van de eventuele consultatievergoedingen.
Artikel 5.
De gemeente verleent De Sleutel een subsidie voor de uitbouw van de antenne. Deze subsidie wordt
verleend op jaarbasis en bestaat uit:
a. 65.558,04 euro zijnde de totale loonkost van één VTE B3 (graduaat) met 19 jaar
anciënniteit (index 1,6406)
Het basisbedrag voor de berekening van de totale loonkost vermeld onder punt A is gelijk
aan 27.450 euro op jaarbasis en is onderhevig aan de spilindex 103.04.
Het loon en de vergoedingen zijn niet hoger dan deze die van toepassing zijn voor het
gemeentepersoneel dat een dergelijke prestatie levert.
b. Een maximumbedrag van 12.395,00 euro structurele ondersteuning voor de werking en
alle werkingsonkosten van centrale diensten, vervoerskosten en administratieve kosten
Per kwartaal richt De Sleutel een aanvraag voor subsidie aan het College van Burgemeester en
Schepenen, met de vraag tot de uitbetaling van de subsidie voor de desbetreffende periode. Hierbij wordt
er een financieel verslag voorgelegd. Het verslag bestaat uit enerzijds een overzicht van de directe en
indirecte werkingskosten die verband houden met de prestaties die geleverd zijn en anderzijds een
overzicht van de loonkosten. Het diensthoofd van de gemeentelijke preventiedienst viseert voor akkoord.
Een overzicht met de cliëntgegevens wordt bijgehouden.
Na goedkeuring van de aanvraag van de subsidiegenieter en de verantwoordingsnota van het voorbije
kwartaal, wordt in een uitbetaling voorzien.
De Sleutel maakt een begroting op voor het komende dienstjaar.
Voor het eerste kwartaal van het dienstjaar dient De Sleutel al een financieel verslag ter verantwoording
in.
Op grond van de begroting en het financieel verslag van het eerste kwartaal, dient De Sleutel een
aanvraag ter uitbetaling in voor het eerste en tweede kwartaal. Het diensthoofd viseert voor akkoord.
Artikel 6.
Jaarlijks wordt een formeel evaluatiemoment vastgelegd met voorlegging van een financieel en
werkingsverslag en bespreking van de samenwerking in het kader van dit protocol, en dit op initiatief van
de gemeente. Vragen en afspraken worden besproken in een ad hoc overleg tussen de bevoegde schepen
van preventie, het diensthoofd van de gemeentelijke preventiedienst en het afdelingshoofd van het
Dagcentrum De Sleutel Brugge.

Artikel 7.
In de werking merken we een verschuiving van algemene preventie naar geïndiceerde preventie,
preventie gericht op risicogroepen en gebruikers. In deze overeenkomst overleggen we met de
preventiedienst van De Sleutel vzw om de projecten ‘Vroeginterventie’ en ‘Drugs Expertise Team’ meer
bekend te maken, partners te betrekken in de acties rond preventie gericht op risicogroepen en
gebruikers.
Artikel 8.
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor een termijn van drie jaar ingaande op 1 juli
2017.
De mogelijkheid bestaat voor beide partijen om mits een vooropzeg van drie maanden de overeenkomst
zonder schadevergoeding vervroegd te beëindigen.

Opgemaakt te Knokke-Heist op 31 mei 2017, in twee exemplaren.
In naam van het Gemeentebestuur,
Miet Gobert,
Gemeentesecretaris

Graaf Leopold Lippens,
Burgemeester

In naam van De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Damien Versele,
Algemeen directeur
Bijlage:
Overeenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en De Sleutel, vzw Provincialaat der
Broeders van Liefde.
1. Taakomschrijving
1.
2.
3.
4.
5.

Informatieverstrekking.
Vroeginterventie en vroegdetectie, intake, begeleiding, doorverwijzing waar geïndiceerd.
Contacten leggen en onderhouden met de doorverwijzende instanties.
Participeren aan een lokaal en regionaal cliëntoverleg.
Registratie in functie van het wetenschappelijk onderzoek.

2. Inhoud werkingsverslag
Het activiteitenverslag omvat volgende rubrieken:
1. Voorstelling en structuur project
2. Doelstellingen en ontwikkelde acties
3. Aantal aangelegde en actieve dossiers
4. Identificatie van de problematiek en de doelgroep
5. Perspectieven

16. Preventiedienst - Algemeen nood- en interventieplan van de
gemeente Knokke-Heist - goedkeuring
Voorzitter: Raadslid Coudyser heeft een aantal terechte fouten vastgesteld. Na nazicht van de
preventiedienst hebben ze vastgesteld dat er nog fouten instaan en daarom willen we dit punt tegen onze
zin verdagen. De preventiedienst kan dan zijn huiswerk opnieuw doen. Wij zullen er ook op toekijken dat
het deze keer goed gebeurt want we kunnen dit niet toelaten.

16. Preventiedienst - Algemeen nood- en interventieplan van de
gemeente Knokke-Heist - goedkeuring
“Om verder onderzoek mogelijk te maken wordt dit punt verdaagd.”
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

17. Stadsadministratie - Secretarie - Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) –
Statutenwijziging - Goedkeuring.
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 besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2013 waarin werden aangeduid als
vertegenwoordigers in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van TMVW: schepen
Anthony Wittesaele, schepen Daniël De Vlamynck, schepen Kris Demeyere en raadslid Frank Naert en als
plaatsvervangend vertegenwoordigers: raadslid Bert De Brabandere, schepen Piet De Groote, raadslid
Hugo De Plecker, raadslid Philippe Vlietinck ;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2013 waarin werden aangeduid als bijkomende
vertegenwoordiger in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van TMVW: raadslid Luc
Lierman en als bijkomende plaatsvervangende vertegenwoordiger: schepen Jan Morbee;
Gelet op de statuten van TMVW;
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door de Farys/TMVW aan de gemeente werd overgemaakt
met aangetekend schrijven van 31 maart 2017;
Gelet op de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging die werd meegestuurd met het aangetekend
schrijven van 31 maart 2017;
Gelet op het advies van de financieel beheerder Stein Moyersons:
“Geen opmerkingen, de wijzigingen hebben hoofdzakelijk te maken met organisatie en werking.”
BESLUIT:
Artikel 1
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening, in het kort TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp goedkeuren.

Art. 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers deze wijzigingen op de algemene
vergadering van 30 juni 2017 die erover zal beslissen, goed te keuren.
Art. 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de TMVW in twee originele exemplaren.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

18. Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - Buitengewone en
Algemene vergadering van vrijdag 30 juni 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. 5 mei 2017 van TMVW betreffende de uitnodiging voor de
Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW dd. 30 juni 2017 om 15 uur in het ICC, Van
Rysselberghedreef 2 te Gent;
Gelet op het advies van de Financieel Beheerder, Stein Moyersons:
‘Onze gemeente is maar een kleine aandeelhouder van TMVW (262 Tk aandelen en een dividend van 8
263 euro). De groepering van Tk en Dk -aandelen zal voor onze gemeente geen grote gevolgen hebben.’;
BESLUIT :
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda’s van de vergadering:
Agenda Algemene Vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toetredingen en uitbreiding van toetredingen.
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreidingen van toetredingen.
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.
Verslag van het college van commissarissen.
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR).
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR).
Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités.
Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering:
1.

Bespreking ven goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het
overlegorgaan houdende:

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

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 6 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 ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk
reglement
e) De presentatie “Oprichting TMVS”
Goedkeuring tot de inschrijving en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW door een
inbreng van speciën.
Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door inbreng van speciën.
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 decreet intergemeentelijk samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van
de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.
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
intergemeentelijk samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten
door TMVW in TMVS.
Besluit tot inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter
gelegenheid van diens oprichting.
Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.
Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel
21 van de statuten.
Goedkeuring van terugname van A-aandelen.
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.
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.
Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van Aaandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel.
Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot
uitkering van een scheidingsaandeel.
Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen.
Goedkeuring van de gedeeltelijke terugnamen van Tk en Dk aandelen en de toekenning van een
scheidingsaandeel.
Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de Tk en
Dk aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
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.
Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig het artikel
413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutaire doel.
Kennisname en goedkeuring van eh bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake
de wijziging van het statutaire doel.
Beslissing tot doelwijziging.
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.
Wijzigingen van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met het voorstel toto statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de
artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW.
Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW
Vaststelling van mandaat beëindiging van het college van commissarissen.
Benoeming adviescomités TMVW
Machtiging tot coördinatie van de statuten.
Machtiging administratieve formaliteiten.

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.

19. Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - aanduiding in de
bestuursorganen - voordracht - goedkeuring.
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. 15 mei 2017 van TMVW betreffende de aanduidingen in de
bestuursorganen TMVW ov na de transitie;
Overwegende dat het mandaat van de huidige vertegenwoordigers en plaatsvervangend
vertegenwoordigers loopt tot en met 30 juni 2017;
Overwegende dat er 1 nieuwe vertegenwoordiger en 1 nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient
voorgedragen te worden;
Overwegende dat het mandaat van de nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger lopen tot de volledige hernieuwing van de gemeenteraad;

Overwegende dat er na de transitie ook 1 lid voor het regionaal adviescomité voor domeindiensten dient
voorgedragen te worden;
Gelet op de ingediende kandidaturen van de fractie Gemeentebelangen waarbij Schepen Kris Demeyere
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger, Schepen Danny Despiegelaere als plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de Buitengewone en Algemene Vergaderingen en Schepen Anthony Wittsaele als
lid voor het regionaal Adviescomité voor Domeindiensten;
BESLUIT:

Artikel 1.
Schepen Kris Demeyere wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de gemeente op de
Buitengewone en Algemene Vergaderingen van TMVW.
Art. 3.
Schepen Danny Despiegelaere wordt voorgedragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente op de Buitengewone en Algemene Vergaderingen van TMVW.
Art. 4.
Schepen Anthony Wittsaele wordt voorgedragen als lid voor het regionaal adviescomité voor
domeindiensten van TMVW.
Art. 5.
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. 6.
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.
Art. 7.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1. TMVW
2. De betrokkenen
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

20. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) Algemene Vergadering op woensdag 21 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
Raadslid Coudyser: De financieel beheerder vraagt zich terecht af wat er zal gebeuren als de 250.000€
van de provincie wegvalt. Schepen Wittesaele onze vertegenwoordiger bij IKWV moet zeggen dat de
provincie moet stoppen met het spelen van politieke spelletjes. In 2015 heeft de bevoegde minister al
gezegd dat dit nog door de provincie zal kunnen gebeuren en dat dit niet overgeheveld is naar de
Vlaamse overheid. Ik zou de provincie oproepen om aandacht te hebben voor de kustveiligheid in plaats
van te denken aan postjes. De 2 vertegenwoordigers van de provincie zijn de afgelopen 3 jaar niet naar
de vergaderingen van IKWV geweest. De provincie kan altijd subsidies geven en dat ook na 2018. De
provincie is ook bevoegd voor toerisme en vanuit toeristisch oogpunt moeten we daar zeker op inzetten.
Voorzitter: Als de provincies niet meer betalen zullen wij dat doen. In Knokke-Heist willen wij de
veiligheid blijven garanderen. De Provincie Gouverneur moet dan ook niet meer zeggen wat mag en niet
mag op het vlak van kitesufen bijvoorbeeld.

20. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) Algemene Vergadering op woensdag 21 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 10°en 24°;
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 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 27 maart 2017 van IKWV met de oproeping voor de Algemene Vergadering van
woensdag 21 juni 2017 om 19 uur bij te wonen op het secretariaat van IKWV te 8434 Westende,
Strandlaan 3;
Gelet op het dossier met de documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het advies van de financieel beheerder Stein Moyersons: ‘De financiële situatie blijft stabiel. Men
is nog steeds in staat om met de positieve cashflow de investeringen te financieren. De vraag blijft wel
nog steeds wat er gaat gebeuren als de Provincie tegen eind 2018 verplicht zal uittreden als deelnemer in
de intercommunale.’
BESLUIT :
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van IKWV van woensdag
21 juni 2017.
Agenda:
1. Goedkeuren werkingsverslag 2016;
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2016;
3. Bestemming resultaat;
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant;
5. 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.

21. Stadsadministratie - Secretarie - Financieringsmaatschappij voor
Investeringen van West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) - Algemene
vergadering van 23 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Vertegenwoordigers - Aanduiding;
C/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
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 latere
wijzigingen;
Gelet op artikel 26 van de statuten van Finiwo betreffende de samenstelling van de algemene
vergadering;
Gelet op de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers
(effectief en plaatsvervangend) die dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering ingevolge
de bepaling vervat in artikel 26 van de statuten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2016 waarbij schepen Kris Demeyere als
vertegenwoordiger en raadslid Bert De Brabandere als plaatsvervangend vertegenwoordiger werd
aangeduid voor de Algemene Vergadering van FINIWO op 23 december 2016;
Gelet op het aangetekend schrijven van 28 maart 2017 van FINIWO, waarin de algemene vergadering
wordt aangekondigd die plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 in de Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 in 9080
Lochristi, met vermelding van volgende agenda en waarbij onze gemeente werd opgeroepen;
Gelet op de agenda die als volgt werd samengesteld:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016;
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016;
3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2016;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen;
Gelet op het dossier met de documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de gemeente overgemaakt werd;
Overwegende het financieel
documentatiestukken:

advies

van

de

financieel

beheerder

van

de

gemeente

op

de

‘Gunstig advies op de jaarrekening 2016. De totale winst voor onze gemeente is gestegen tot 454 481
euro. De stijging is hoofdzakelijk te danken aan dividenden uit de kapitaalverhoging Publi-T van eind
2015. Deze verworven aandelen waren in 2016 voor het eerst dividendgerechtigd.
Onze gemeente zou vorig jaar mee participeren in de kapitaalverhoging Eandis Assets. De
kapitaalverhoging is om de gekende redenen niet doorgegaan. Daarop heeft Finiwo het
investeringsbedrag van ca. 2 mln. euro terugbetaald.
Er was in het verleden onrust omtrent de door de federale overheid ingevoerde vennootschapsbelasting
voor intercommunales, maar de belastingdruk blijft met 410 000 euro relatief beperkt. Dit is
hoofdzakelijk te danken aan het regime van de ‘Defnitief Belaste Inkomsten’ of DBI;’
Gelet op de ingediende kandidaturen waarbij Schepen Kris Demeyere wordt voorgedragen als
vertegenwoordiger en Raadslid Bert De Brabadere wordt voorgedragen als plaatsvervangende
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van FINIWO op vrijdag 23 juni 2017.
BESLUIT:
Artikel 1.

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van FINIWO op vrijdag 23
juni 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016
Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2016
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen

Art. 2.
Schepen Kris Demeyere wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone
algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West en Oost
Vlaanderen (FINIWO) op vrijdag 23 juni 2017.

Art. 3.
Raadslid Bert De Brabadere wordt aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente
op de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in
West en Oost Vlaanderen (FINIWO) op vrijdag 23 juni 2017.
Art. 4.
Aan de vertegenwoordiger 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. 5.
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. 6.
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.

Art. 7.
Afschrift van dit besluit overgemaakt aan:
1. De intercommunale FINIWO; in twee exemplaren
2. De betrokkenen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

22. Stadsadministratie - Secretarie - Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen
Jaaractieplannen – Advies - Goedkeuring.
Raadslid Coudyser: Inderdaad goed dat we daar als gemeente zicht op hebben. We zijn akkoord met
de opmerking die werd gemaakt in verband met de aanwervingen en we veronderstellen dat dit aan de
zone zal bezorgd worden.
Voorzitter: Zeer zeker. Ik heb al mijn opmerkingen gemaakt over de personeelsbezetting in KnokkeHeist.
Raadslid Coudyser: De preventiedienst werkt nog niet 100% optimaal. Ze zullen ook nog tandje
moeten bijsteken op het vlak van ICT. Zal het uitstel van de digitale omgevingsvergunning een gevolg
hebben voor de brandpreventieverslagen ? Door digitalisering zal de communicatie snel verlopen maar nu
het uitgesteld is, zal dat gevolgen hebben. Wat met het logiesdecreet? De beslissingstermijn met
betrekking tot een brandattest is ingekort van 3 maanden naar 2 maanden. Zullen ze dat aankunnen?
Voorzitter: We zullen die vragen stellen. Er zullen bij de start van het logiesdecreet veel nieuwe
aanmeldingen gebeuren en meer logiesvormen zullen nu een brandverslag moeten krijgen.
Raadslid Coudyser: Zeker voor 2019 goed opvolgen of men die werkdruk aankan. Zeker nu met het
nieuw pandendecreet moeten zeer veel nieuwe attesten verkregen worden.

22. Stadsadministratie - Secretarie - Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen
Jaaractieplannen – Advies - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid en latere wijzigingen, artikel 43 §2 10°,
betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad;
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, inzonderheid artikels 23 en 68;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 25 september 2014 houdende de instap in de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015;
Gelet op het verslag van de Zoneraad van 3 april 2017 waarin staat dat de jaarlijkse actieplannen
voorlopig werden vastgesteld;
Overwegende dat de Hulpverleningszone 1 de jaaractieplannen wenst in te plannen voor definitieve
vaststelling in de zoneraadszitting van 3 juli 2017;
Gelet op de opmerkingen van het college van Burgemeester en schepenen omtrent de
personeelsaangelegenheden:
‘De verschillende initiatieven die genomen worden op vlak van uitbouw van het HR-component kunnen
we in het kader van een optimale personeelsbegeleiding en -ondersteuning alleen maar toejuichen.
Wat betreft de geplande aanwervingen voor 2017 stellen we ons de vraag of deze kaderen binnen de
uitgevoerde studie naar personeelsnoden- en bezetting voor de zone. Dit wordt in de motivering alvast
niet naar voor gebracht.’;
Overwegende dat de financieel beheerder, Stein Moyersons, geen opmerking had bij het de
jaaractieplannen 2017;

BESLUIT :
Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord om een positief advies te geven op de jaaractieplannen 2017 van de
Hulpverleningszone 1.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

23. Stadsadministratie - Secretarie - IMEWO - Algemene vergadering
tevens jaarvergadering dd. 19 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.

De gemeenteraad ,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 24°;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, waardoor er niet langer voor elke
algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd moet worden, maar dit kan voor de

hele legislatuur en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog voor iedere vergadering opnieuw
moet vastgesteld worden. De gemeenteraad dient tevens zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde
statutenwijzigingen vast te stellen;
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 het aangetekend schrijven van 20 maart 2017 van IMEWO, waarin een Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering wordt aangekondigd die zal plaatsvinden op 19 juni 2017 om 11.00 uur in De
Versluys Arena, Northlaan te Oostende;
Gelet op de agenda van IMEWO die werd samengesteld door de Raad van Bestuur op 17 maart 2017:
1.

Statutenwijzigingen:
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat
van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te
doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultaten-rekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités en
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System Operator
cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen;
Gelet op het advies van de financieel beheerder, Stein Moyersons:
‘Gunstig advies. Er werden afspraken gemaakt om de dividendenpolitiek op het niveau te houden van de
laatste jaren. Dat blijkt ook uit de cijfers. Onze gemeente heeft over het boekjaar 2016 een bedrag van
1 814 021 euro aan dividenden ontvangen. Dit is meer dan begroot (1 799 400 euro) en meer dan
boekjaar 2015 (1 647 000 euro). IMEWO is sedert 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
Het is positief dat de dividenden toch op niveau blijven. Het blijft wel afwachten welke impact de mislukte
fusie -operatie naar Eandis Assets zal hebben voor de toekomstige dividenden’ ;
Gelet op het dossier met de documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de gemeente overgemaakt werd;
BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende

vereniging Imewo d.d. 19 juni 2017 :
1. Statutenwijzigingen:
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en
passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging van het doel
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultaten-rekening,
winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités en de commissaris
met betrekking tot het boekjaar 2016

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System Operator cvba en Fluvius
cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:

a)

de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente tot de activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging
Imewo;
b) in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling, het aanleggen en
de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied
in het kader van de doelsomschrijving van de opdrachthoudende vereniging; deze beheersoverdracht is steeds
herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende vereniging Imewo of haar
deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis
van de uitoefening van een recht van voorkeur;
c) ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en de distributie van de
warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder Imewo die door middel van haar
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische
Mededingings-autoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen;
d) de inbreng die de gemeente/stad gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Imewo uit te
breiden tot de activiteit warmte;
Art. 3.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo;
Art. 4.
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. 5.
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Imewo, ter attentie
van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

24. Contractbeheer - Zendstation voor telecommunicatie hoek Camille
Lemonnierlaan en Zwinlaan - Huurovereenkomst - Goedkeuring.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 § 2, 12°;
Gelet op het verzoek vanwege Orange Belgium om een telecommunicatiestation te mogen plaatsen op de
hoek van het pleintje gelegen Camille Lemonierlaan-Zwinlaan;
Gelet op de ontwerp-huurovereenkomst;
Overwegende dat de apparatuur ondergronds wordt gebracht terwijl de antenne wordt bevestigd op een
te vervangen openbare verlichtingspaal;
Overwegende dat de plaatsing van dit telecommunicatiestation de goede werking van het G.S.M.-net in
dit deel van Knokke-Heist ten goede komt;
BESLUIT:
Artikel 1.

Toelating te verlenen aan Orange Belgium n.v. (BE 0456.810.810), Bourgetlaan 3 te 1140 Brussel, tot
het plaatsen van een telecommunicatiestation op de hoek van het pleintje gelegen Camille LemonierlaanZwinlaan, mits een jaarlijkse vergoeding van 4.500,00 EUR en onder de voorwaarden zoals vermeld in de
ontwerp-huurovereenkomst als bijlage van dit besluit.
Art. 2.
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige beslissing.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

HUUROVEREENKOMST

CODE SITE GSM : 268O1_1

UMTS : 32268O1_1

LTE: 42268O1_1

TYPE : New Site

TUSSEN
Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens, burgemeester en gemeentesecretaris mevrouw
Miet Gobert

Contactpersoon: Philippe Theyskens

Telefoonnummer : 050/630.186

hierna genoemd “de VERHUURDER”, (SO – Site Owner)

EN
ORANGE BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1140 BRUSSEL, Bourgetlaan 3,
ondernemingsnummer BTW-BE-0456 810 810, RPR Brussel, hier vertegenwoordigd door Mevrouw
Natalie Gielen of Mevrouw Hélène Van Zeebroeck, Partner Management Expert,
Service desk Ericsson:
- Telefoon : 0800/85153 (van maandag tem vrijdag tussen 9uur en 17uur)
- Email : servicedesk@ericsson.com
Hierna genoemd “ de HUURDER”
De verhuurder en huurder zullen hierna gezamenlijk “de Partijen” worden genoemd;
De Partijen erkennen de vereiste wettelijke handelingsbekwaamheid te bezitten
huurovereenkomst te ondertekenen;

om

huidige

wordt overeengekomen en aanvaard wat volgt:

8.

VOORWERP

8.1. De VERHUURDER verhuurt aan de HUURDER
- een ruimte van ongeveer 15 m² voor plaatsen van technische apparatuur;

- een ruimte voor het plaatsen van een ondergrondsefundering met een oppervlakte van ongeveer
36m2 voor het vervangen van de bestaande mast; zoals aangegeven op het plan in bijlage, in of
op het onroerend goed dat gelegen is op het volgende adres:

Straat :

Hoek Lemonnierlaan z/n en Zwinlaan z/n

Gemeente : 8300 Knokke-Heist
Kadastrale gegevens :……………………………………………………………………………………

De verhuurde ruimte is bestemd voor de plaatsing van telecommunicatieapparatuur (zoals o.a. een
technisch lokaal, bovengrondse dragers met verbindingsantennes voor telecommunicatie, de
hiermee verbonden technische apparatuur, ondersteuning en kabels). De HUURDER heeft het recht
deze apparatuur te plaatsen, te bedienen, te onderhouden, te vervangen en aan te passen.
De VERHUURDER verleent het recht van doorgang voor de kabelgoten (boven en/of ondergronds)
noodzakelijk voor de toevoer van de elektriciteit, de verbindingen naar het publieke geschakelde
telefoonnet evenals de coaxkabels van het technisch lokaal (radio-racks) naar de antennes.

Typologie :
O T (Open terrein)
C ......... (Kadercontract cf. Gespro)

8.2.

9.

O

De VERHUURDER verklaart uitdrukkelijk exclusief eigenaar te zijn van
bovenvermeld onroerend goed. In tegenovergesteld geval wordt het persoonlijk
of zakelijk recht van de VERHUURDER als volgt gepreciseerd:
O mede-eigenaar

1.3

O P (Pyloon) x O Andere

O vruchtgebruiker O opstalhouder

O erfpachter O huurder O lener

De huurder behoudt zich het recht voor te allen tijde aanpassingen te doen aan het geplaatste
verbindingsstation volgens de wijzigende behoeften van radio-uitzendingen en ontvangst,
desgevallend bijkomende uitrustingen van welke aard te installeren binnen de gehuurde locatie,
zonder enige aanpassing van de huurprijs. De HUURDER behoudt zich eveneens het recht voor om
de uitrustingen uit te breiden, onder andere voor nieuwe technologieën, (UMTS, LTE, MW-FH,
enz…).

DUUR

9.1. De huurovereenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van
verkrijging door de HUURDER van:
- alle nodige vergunningen en eventueel aanvullende toelatingen voor het plaatsen en uitbaten
van de oorspronkelijk voorziene (elektronische) apparatuur voor het telecommunicatienetwerk,
en
- de vereiste conformiteitproeven in overeenstemming met de vigerende wetgeving, onder
andere onder controle van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

De HUURDER verwittigt de VERHUURDER per aangetekende brief van de aanvang van de
bouwwerken van het definitieve verbindingsstation nadat de opschortende voorwaarde vervuld
is.
9.2.

De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van 9 jaar vanaf de
ondertekening.

9.3. Wanneer tijdens het gebruik van de installatie zou blijken dat deze minder
doeltreffend of onmogelijk wordt omwille van technische, reglementaire of
praktische redenen, heeft de HUURDER het recht de huurovereenkomst te allen
tijde te beëindigen, mits het respecteren van een vooropzeg van 6 maanden,
zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
De VERHUURDER heeft het recht, mits het respecteren van een vooropzeg van 18 maanden, de
overeenkomst op elk ogenblik te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

10. HUURPRIJS
10.1. De huurovereenkomst wordt aangegaan en aanvaard mits betaling van de
hierna vermelde huurprijs:

Basis Huurprijs : 4500,00 (vier duizend vijfhonderd euro) EUR / jaar
Bankrekeningnummer: BE65 0910 1212 2096

10.2. In deze huurprijs zijn alle lasten begrepen uitgezonderd wat bepaald is in Artikel
9.
10.3.De huurprijs is voor de eerste keer verschuldigd vanaf de aanvang van de
bouwwerken van het verbindingsstation door de HUURDER. De huurprijs zal
daarna jaarlijks vooraf, zonder tussenkomst van de VERHUURDER, betaald
worden, met vermelding van de code van de site en de periode.
10.4.De eerste huur is is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen, vanaf de
verzending van het aangetekend schrijven zoals voormeld onder artikel 2.1§3.
10.5.De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op de vervaldag van de aanvang van
de werken en dit voor de eerste keer één jaar na deze datum door toepassing
van volgende formule:

FxI
i

F=
basis huurprijs
I =
gezondheidsindexcijfer van de maand die de maand
van aanpassing voorafgaat
i =
gezondheidsindexcijfer van de maand die de maand
van de ondertekening van deze huurovereenkomst
voorafgaat

De betaling van de indexatie vindt plaats uiterlijk een maand na datum van de indexatie.
Wanneer de wetgever de toepassing van de gezondheidsindex zou afschaffen, zal de index van
de kleinhandelsprijzen toegepast worden.

11. TAKSEN
11.1.
4.1.1. Partijen komen overeen dat taksen en belastingen, die als belastbaar feit
worden geheven op de eigendom en/of de verhuur van het gehuurde goed, ten
laste zijn van de Verhuurder en dat de taksen en belastingen, die als belastbaar
feit worden geheven op de exploitatie van het gehuurde goed, ten laste zijn van
de Huurder.
4.1.2. In toepassing van bovenvermelde alinea, is de inkomstenbelasting geheven op
de inkomsten verworven door de Verhuurder in het kader van de concessie van
het recht om gebruik te maken van een goed dat uit zijn aard onroerend is om er
zend- en ontvangstmasten voor mobiele telefonie te plaatsen, ten laste van de
Huurder.

4.1.3. De Verhuurder overhandigt de Huurder binnen de 15 dagen na ontvangst elk
document dat verband houdt met de taksen en belastingen die ten laste zijn van
de Huurder. De termijn van 15 dagen wordt ingekort, indien, en in het geval dat,
het document een snellere reactie vereist. De Verhuurder geeft aan de Huurder
het onherroepelijk mandaat om elk administratief en gerechtelijk bezwaar of
beroep in te dienen tegen deze belastingen en taksen. Elke teruggave van deze
belastingen en taksen is uitsluitend ten voordele van de Huurder. De Verhuurder
verbindt zich er toe de teruggave van het bedrag van de taksen en belastingen
(hoofdsom, intresten en kosten) binnen de 15 dagen aan de Huurder door te
storten.
11.2.
4.2.1. De Verhuurder is als enige verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de
BTW wetgeving op de dienstverlening aan de Huurder. De Verhuurder vrijwaart
de Huurder voor elk nadeel dat hij ondervindt ten gevolge van de foutieve
toepassing door de Verhuurder van de BTW wetgeving.
Aldus, indien de fiscale administratie de aftrek door de Huurder van de BTW
gerelateerd aan de geleverde diensten door de Verhuurder weigert om redenen
dat de BTW niet verschuldigd was aangezien er een vrijstelling is voorzien in het
BTW wetboek en/of omdat er een formeel gebrek is met de facturen, vrijwaart
de Verhuurder de Huurder voor elke som, boeten en verwijlintresten
verschuldigd op grond van de BTW waarvan de aftrek werd geweigerd.
Ook, indien de administratie een vrijstelling toegepast door de Verhuurder zou
betwisten en de Huurder zou aanspreken om het verschuldigde bedrag van de
BTW te betalen, vrijwaart de Verhuurder de Huurder voor elke betaling van BTW
verricht aan de administratie waarvan de aftrek in het kader van de BTW zou
worden geweigerd aan de Huurder. De terugbetaling door de Verhuurder
geschiedt binnen de 30 dagen vanaf de verzending van een aangetekend
schrijven door de Huurder aan de Verhuurder, vergezeld van de stavingstukken
van het door de Verhuurder terug te betalen bedrag.
4.2.2. De Verhuurder overhandigt aan de Huurder elke correspondentie van een
fiscale overheid die verband houdt met de BTW op de diensten geleverd door de
Verhuurder aan de Huurder, en dit binnen een termijn van 15 dagen nadat hij er
kennis van heeft genomen, tenzij de correspondentie een snellere reactie
vereist.

12. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN
12.1. De HUURDER verbindt zich ertoe alle wettelijke en reglementaire voorschriften
na te leven met betrekking tot de plaatsing en werking van de technische
installatie. De VERHUURDER zal, indien nodig, zijn medewerking verlenen bij de
aanvraag van vergunningen en toelatingen door de HUURDER en de nodige
documenten in dat verband afleveren en ondertekenen.
12.2.De HUURDER zal het onderhoud van zijn technische installaties verzekeren
volgens de regels van de kunst.
12.3.De VERHUURDER erkent dat het ononderbroken en degelijk functioneren van het
verbindingsstation te allen tijde moet verzekerd zijn. Daarom kan hij, zonder
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de HUURDER, geen technische
installaties plaatsen of laten plaatsen, of werken uitvoeren, die de werking of het
onderhoud van het verbindingsstation zouden kunnen storen.

Bovendien, dient de VERHUURDER de HUURDER minstens twee maanden op
voorhand te verwittigen indien hij werken wenst uit te voeren in de nabijheid
van de technische installatie van de HUURDER of indien hij werken wenst uit te
voeren die tijdelijk de werking van de technische installatie zouden kunnen
verstoren.
Wanneer het verbindingsstation de uitzendingen en ontvangsten die betrekking
hebben op de activiteit van de VERHUURDER hinderen, zal de HUURDER trachten
een technisch middel te vinden om hieraan te verhelpen, in de mate weliswaar
dat de technische installaties voor de uitzendingen en ontvangsten die
betrekking hebben op de activiteit van de VERHUURDER conform zijn aan de
geldende normen en reglementen.
12.4.De VERHUURDER verbindt zich ertoe om de HUURDER onmiddellijk te
verwittigen en hem de mogelijkheid te verschaffen vrijwillig tussen te komen,
indien een gerechtelijke procedure wordt ingesteld om deze huurovereenkomst
te doen schorsen, o.a. op grond van de bepalingen aangaande mede-eigendom
of abnormale burenhinder.
12.5.De VERHUURDER verbindt zich ertoe aan elke koper van het onroerend goed het
bestaan van onderhavige huurovereenkomst ter kennis te brengen, en hem te
wijzen op de bepalingen van artikel 1743 B.W.
12.6.In het geval dat er één of meerdere bomen/takken een obstakel zouden vormen
voor de antennes van de HUURDER, zal de HUURDER recht hebben om deze te
snoeien om optimale zend- en ontvangst van zijn antennes te garanderen

13. PLAATSBESCHRIJVING EN EIGENDOM
Vóór de aanvang van de bouwwerken maken de partijen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op, en
dit op kosten van de HUURDER.

Elke uitrusting, alle installaties en materialen die door de HUURDER worden
geïnstalleerd blijven hoe dan ook zijn eigendom. Voorzover als nodig, doet de
VERHUURDER uitdrukkelijk afstand van het recht van natrekking. De HUURDER is niet
verplicht enig bericht te bevestigen waaruit zijn eigendomsrecht blijkt, doch heeft het
recht dit te doen, zonder dat dit een publicitaire bestemming mag hebben.
Bij het einde van de huurovereenkomst zal, behoudens andersluidend akkoord, de HUURDER ertoe
gehouden zijn de gehuurde plaatsen in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

14. SITESHARING
De VERHUURDER zal zich niet verzetten tegen het ter beschikking stellen van de gehuurde ruimte
door de HUURDER aan een andere operator om deze gedeeld te gebruiken, zonder aanpassing van
de huurprijs.
Desgevallend zal de VERHUURDER op verzoek van de HUURDER een bijkomende ruimte ter
beschikking stellen om de site gedeeld te kunnen gebruiken.
Voor het geval een andere operator de site slechts kan benutten door aanpassing van de thans
afgesloten huurovereenkomst, dienen alle partijen hieraan te goeder trouw samen te werken.

15. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
De HUURDER is aansprakelijk voor de bewezen directe (rechtstreekse) schade, nadelen of
ongevallen die het gevolg zijn van een fout van de HUURDER, tijdens de ganse duur van de
overeenkomst. De indirecte schade (zoals winstderving, verlies van inkomsten, van cliënteel, van
opportuniteiten of van data, impact op imago) is uitdrukkelijk uitgesloten.

De HUURDER verbindt zich ertoe zich bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij te
verzekeren voor brandrisico, waterschade, huurrisico, verhaal van de buren en mogelijke
exploitatieschade.
Op eerste verzoek van de VERHUURDER zal de HUURDER een verzekeringsattest voorleggen als
bewijs van het afgesloten zijn van deze verzekeringsovereenkomst.
Zowel de HUURDER als de VERHUURDER zullen in hun respectievelijke brandverzekeringspolissen
een afstand van verhaal ten aanzien van elkaar opnemen.

16. ELEKTRICITEIT
16.1. De elektrische voeding voor het verbindingsstation zal met afzonderlijke
leidingen in kokers op kosten van de HUURDER worden aangevoerd. Deze
elektriciteit zal door de HUURDER worden betaald, waarvoor er afzonderlijke
meters zullen worden geïnstalleerd.
16.2.In het geval de HUURDER voor zijn elektrische energievoorziening niet kan
beschikken over een aansluiting onafhankelijk van deze van de VERHUURDER,
zal deze laatste de HUURDER toelaten zich van elektrische energie te voorzien
vanaf een bestaande uitgang van het laagspanningsnet. Er zal in dat geval een
verdeelmeter geplaatst worden die de betrokken partijen toelaat het verbruik
van energie te individualiseren.

17. TOEGANG TOT HET GEHUURDE GOED
17.1. De VERHUURDER verzekert permanent, 24/24 uur, 7 dagen op 7, de toegang tot
de verhuurde ruimte en het verbindingsstation aan de HUURDER, diens
personeel en gemachtigde/aangestelde personen.
17.2.Indien van toepassing, zal de VERHUURDER aan de HUURDER de vereiste sleutel
van de toegangsdeur van de verhuurde ruimte in dubbel exemplaar ter hand
stellen, uiterlijk op het ogenblik van de plaatsbeschrijving. Eén van de twee
exemplaren zal geplaatst worden in een sleutelkluis, die de HUURDER op zijn
kosten mag plaatsen op een plaats die in gezamenlijk overleg wordt bepaald.
17.3.Voor het geval de sleutels niet meer voorhanden zijn of er enige andere
belemmering is van de toegang, heeft de HUURDER het recht een slotenmaker
aan te spreken zodat het toegangsrecht te allen tijde en zonder enige beperking
gevrijwaard blijft in het kader van deze huurovereenkomst.

18. AKTE-KOSTEN
Deze huurovereenkomst wordt geregistreerd door de HUURDER. De VERHUURDER mandateert de
HUURDER onherroepelijk – en met recht van vervanging - om aan onderhavige overeenkomst een
authentieke vorm te geven en te doen overschrijven bij de Hypotheekbewaarder om ze tegenstelbaar te
maken aan derden.De kosten van de authentieke akte, de registratierechten en de overschrijving zijn ten
laste van de HUURDER.

19. ONTEIGENING
Bij onteigening ten algemenen nutte, verbindt de VERHUURDER zich er uitdrukkelijk toe om de
HUURDER hiervan onmiddellijk te verwittigen, zodat hij zijn rechten kan doen gelden ten opzichte
van de onteigenende overheid.

20. VARIA
20.1. Indien het onroerend goed gedeeltelijk of geheel teniet zou gaan en de
VERHUURDER beslist het onroerend goed opnieuw op te bouwen, heeft de
HUURDER het recht om het verbindingsstation te installeren op het

heropgerichte onroerend goed.
20.2.De regels betreffende de handelshuur zijn niet van toepassing op deze
overeenkomst.
20.3.Indien één van de clausules van deze overeenkomst deels of volledig nietig zou
verklaard worden, blijven de andere bepalingen niettemin van toepassing.
20.4.Alle mogelijke wijzigingen en toevoegingen aan deze overeenkomst moeten
schriftelijk geschieden, bij wijze van bijakte door alle betrokken partijen
ondertekend.
20.5.Elk geschil met betrekking tot onderhavige huurovereenkomst dat niet in der
minne kan geregeld worden valt onder de bevoegdheid van de Vrederechter van
het kanton waar het betrokken onroerend goed is gelegen.
Opgemaakt te Knokke-Heist in evenveel exemplaren als er partijen zijn, plus één bestemd voor
authentificatie en registratie op ......................................
DE VERHUURDER

DE HUURDER

25. Vrijetijd - Financiën - Cultuurcentrum Knokke-Heist vzwRekeningen 2016 - Goedkeuring
Raadslid Coudyser: Voor gelijk beleid in 1 jaar tijd 600.000€ er bij op een budget van 3.000.000€
Hebben de mensen hiervoor nu meer cultuur gekregen? We moeten toch eens nadenken om die kosten
onder controle te houden. Voor podiumkunsten kunnen we de markt opgaan of de artiesten een try-out
te laten doen in Knokke-Heist. Dat is goedkoper. Misschien ook samenwerken met andere gemeenten om
lagere uitkoopsommen te krijgen. Er zijn nog tal van mogelijkheden. We moeten goed nadenken over
wat nu een goed evenement is om mensen mee naar Knokke-Heist te halen. Het BMW sponsorcontract is
ten einde en dan moet de gemeente maar betalen. Bij sport vindt men dan wel sponsors voor hun
activiteiten en dat zijn ook activiteiten die weerklank vinden. Alleen ligt de vraag bij wie ligt de taak om
sponsors te zoeken? Bij het cultuurcentrum? Bij financiën? Bij toerisme? We moeten toch grote bedrijven
vinden die zich willen linken aan Knokke-Heist. Iemand zou zich daar toch mee moeten kunnen bezig
houden. Geld van de gemeente is geld van de belastingbetaler.

25. Vrijetijd - Financiën - Cultuurcentrum Knokke-Heist vzwRekeningen 2016 - Goedkeuring
De gemeenteraad in openbare zitting
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 246 betreffende de vertegenwoordigers van de
Gemeente in de Algemene Vergadering van de gemeentelijke vereniging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 betreffende de samenwerkingsovereenkomst
tussen de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist en het Gemeentebestuur Knokke-Heist en in het bijzonder
op artikel 12;
Overwegende dat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld bij extern nazicht van de boekhouding en
de jaarrekening van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist door Morbee-Ballegeer;
Overwegende dat de rekeningen 2016 van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist resulteren in een positief
saldo van 54.829 EUR;
BESLUIT :

Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de rekeningen 2016 van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist goed.
Aangenomen met 20 JA-Stemmen bij 6 Onthoudingen:
20 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P.
Geerinckx, J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L.
Lierman, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
6 ONTHOUDINGEN O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

26. Vrijetijd - Financiën - Sincfala Knokke-Heist vzw- Rekeningen
2016 - Goedkeuring
De gemeenteraad in openbare zitting
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 246 betreffende de vertegenwoordigers van de
Gemeente in de Algemene Vergadering van de gemeentelijke vereniging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 betreffende de samenwerkingsovereenkomst
tussen de vzw Sincfala Knokke-Heist en het Gemeentebestuur Knokke-Heist en in het bijzonder op artikel
12;
Overwegende dat de rekeningen 2016 van de vzw Sincfala Knokke-Heist resulteren in een positief saldo
van 32.258,31 EUR;
BESLUIT :
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de rekeningen 2016 van de vzw Sincfala Knokke-Heist goed.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

27. Vrijetijd - Financiën - Sportcentrum Knokke-Heist vzwRekeningen 2016 - Goedkeuring
De gemeenteraad in openbare zitting
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 246 betreffende de vertegenwoordigers van de
Gemeente in de Algemene Vergadering van de gemeentelijke vereniging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 betreffende de samenwerkingsovereenkomst
tussen de vzw Sportcentrum Knokke-Heist en het Gemeentebestuur Knokke-Heist en in het bijzonder op
artikel 12;
Overwegende dat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld bij extern nazicht van de boekhouding en
de jaarrekening van de vzw Sportcentrum Knokke-Heist door Morbee-Ballegeer;
Overwegende dat de rekeningen 2016 van de vzw Sportcentrum Knokke-Heist resulteren in een positief
saldo van 136.581,39 EUR;
BESLUIT :

Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de rekeningen 2016 van de vzw Sportcentrum Knokke-Heist goed.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

28. Vrijetijd - Financiën - Toerisme Knokke-Heist vzw- Rekeningen
2016 - Goedkeuring
Raadslid Dieltiens: In alle steden en gemeenten worden de rekeningen gebruikt om de bevoegde
schepen de mogelijkheid te geven om zijn beleid te bespreken waarna de oppositie de kans krijgt om
vragen te stellen en opmerkingen te geven. In Knokke-Heist kan dat democratisch debat niet gevoerd
worden.
Ik stel vast voor toerisme maar ook voor cultuur, dat alles zijn gangetje blijft gaan. Er worden geen
kritische vragen gesteld. Kunnen we niet met minder middelen meer resultaat bereiken. Er wordt hier
onzorgvuldig met geld gesmeten zonder merkbaar resultaat. We zien de meerwaarde niet in van de
marketingdirecteur. Dit mag voor ons direct stopgezet worden. Het KH Magazine ging na 3 jaar
zelfbedruipend zijn. Dat stond zo in het contract. Maar in tegendeel, ze ontvangen nog altijd 300.000€.
Wat betreft de marketing kunnen we niet spreken van een toeristisch beleid. De vzw toerisme zouden we
beter van naam veranderen naar City Marketing. Er wordt geen marketingstrategie ontwikkeld, we laten
alles gewoon zijn gangetje gaan. We hebben hetzelfde promotiebudget als Brugge. Ik stel vast dat ze in
veel steden en gemeenten met veel minder, veel meer resultaten halen.

28. Vrijetijd - Financiën - Toerisme Knokke-Heist vzw- Rekeningen
2016 - Goedkeuring
De gemeenteraad in openbare zitting
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42 §1;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 246 betreffende de vertegenwoordigers van de
Gemeente in de Algemene Vergadering van de gemeentelijke vereniging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 betreffende de samenwerkingsovereenkomst
tussen de vzw Toerisme Knokke-Heist en het Gemeentebestuur Knokke-Heist en in het bijzonder op
artikel 12;
Overwegende dat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld bij extern nazicht van de boekhouding en
de jaarrekening van de vzw Toerisme Knokke-Heist door Morbee-Ballegeer;
Overwegende dat de begrotingsrekening 2016 van de vzw Toerisme Knokke-Heist een positief resultaat
van 464.193,16 EUR toont;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 van de vzw Toerisme Knokke-Heist een gecumuleerd positief
resultaat van 230.620,88 EUR toont rekening houdende met de afschrijvingen op investeringen en
kapitaalsubsidies;
BESLUIT :
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de rekeningen 2016 van de vzw Toerisme Knokke-Heist goed.

Aangenomen met 20 JA-Stemmen bij 6 Onthoudingen:
20 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P.
Geerinckx, J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L.
Lierman, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B.

De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele
6 ONTHOUDINGEN O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

29. Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 1 van 2017 en
aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - Vaststelling.
Schepen De Groote: De voorzitter moet voor dit punt de zaal verlaten omdat er in de budgetwijziging
een subsidie zit voor de Royal Zoute Golf Club. De gemeente is verplicht om een bepaald percentage van
de subsidie te betalen die ze krijgen van Vlaanderen.
Raadslid Coudyser: Beleidsdomein vrijetijd die al rijkelijk bediend is krijgt nog een verhoging van 1,3
miljoen euro. Ook graag wat uitleg over de verhoging van het budget voor kerstverlichting met
500.000€.
Schepen De Groote: Dit gaat over de uitbouw van de bestaande verlichting samen met een toeristische
attractie rond licht. We zijn ermee bezig.
Raadslid Coudyser: Komt dit dan nog in een informatievergadering?
Schepen Wittesaele : Ja zeker.
Raadslid Coudyser: Het contract voor de ijspiste is ook verlengd hebben we gezien?
Schepen De Groote: Inderdaad het wordt een beetje een ander concept en iets groter.
Raadslid Coudyser: Komt de dading van de rotonde Natiënlaan/Kalvekeetdijk naar de gemeenteraad?
Schepen De Groote: Ja zeker.
Raadslid Coudyser: Veel zaken die eens ze wat concreter worden zorgen voor een verhoging van het
bedrag in de begroting?
Schepen De Groote: Een begroting is een raming. De architecten of ingenieurs geven die raming en wij
volgen die dan. Als ze dit dan later verhogen dan moeten we dat ook volgen.
Raadslid Dieltiens: De afgelopen 4 jaren hebt u maar 1/3de van de doelstellingen gerealiseerd. Is het
dan realistisch om te zeggen dat u 45 miljoen gaat investeren? Ik ben benieuwd als u in november het
budget gaat opstellen of u dit er dan ook nog eens gaat bijtellen. Eigenlijk is dit uzelf en ons blaasjes wijs
maken.

29. Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 1 van 2017 en
aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2 3°;
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 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 2013/4 betreffende de meerjarenplannen en budgettering volgens de
beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en
de budgetten 2016;

Gelet op de vaststelling van het budget 2017 en het aangepast meerjarenplan 2014-2019 in de
gemeenteraad van 23 november 2016;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van budgetwijziging in het managementteam van 20 april 2017;
BESLUIT :
Enig artikel.
De eerste budgetwijziging 2017 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 worden vastgesteld.
Aangenomen met 19 JA-Stemmen bij 6 Onthoudingen:
19 JA-stemmen P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P. Geerinckx, J. Morbee, D.
Despiegelaere, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. VervarckePattyn, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S.
Vandierendonck - Van De Sompele
6 ONTHOUDINGEN O. Bodyn, C. Coudyser, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d.
donderdag, 27 april 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 20u55.
Secretaris,

De voorzitter,

