PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG, 23 FEBRUARI 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 19.30 uur
Openbaar

Financiën
1. Financiën - Hulpverleningszone - besluit van de gouverneur over de dotatie kennisname
Op 26 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de dotatie van de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
goedgekeurd onder voorbehoud van voorlegging van een gemeentelijk luik van meerjarenplan. Onze
gemeente wil op die manier het opmaken van zo’n gemeentelijk luik afdwingen.
De hulpverleningszone weigert een gemeentelijk luik op te maken. Dit is nochtans een wettelijke
verplichting. Artikel 23,§1 van de Wet van 15 mei 2007 schrijft voor dat het meerjarenbeleidsplan een
gemeentelijk luik bevat dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Via een gemeentelijk luik van
beleidsplan kan de gemeenteraad inspraak krijgen in het beleid van de hulpverleningszone.
De gouverneur heeft in zijn besluit van 16 december 2016 de zinsnede van het gemeenteraadsbesluit
‘onder voorbehoud van voorlegging van een gemeentelijk luik’ ambtshalve geschrapt. De gouverneur is
van oordeel dat het verlenen van een dotatie niet gekoppeld mag worden aan voorwaarden.
De gouverneur werd via een schrijven op 16 januari 2017 gevraagd naar verduidelijking. Een eerste
vraag gaat over de bevoegdheid van de gouverneur om een deel van een gemeenteraadsbesluit te
schrappen. De gouverneur heeft namelijk een besluit van de gemeenteraad gewijzigd en stelt zich de
facto in de plaats van de gemeenteraad. Deze mogelijkheid is nergens voorzien in de wetgeving. Ten
tweede werd gevraagd naar het standpunt over de grond van de zaak. Een wettelijke verplichting,
namelijk het opmaken van een gemeentelijk luik van beleidsplan, werd niet nageleefd.
De gouverneur heeft kort gereageerd in zijn brief van 23 januari 2017. Op de eerste vraag werd niet
geantwoord. Op de tweede vraag, over het gemeentelijk luik van beleidsplan, wordt opnieuw verwezen
naar een verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 24 april 2014. Het verslag aan de Koning
bevat een afwijking van de wettelijke verplichting.
Er kan geconcludeerd worden dat de gouverneur van oordeel is dat een bijlage van een Koninklijk Besluit
(en zelfs niet het KB zelf) voorrang heeft op een wettelijk ingestelde verplichting. Vanuit juridisch
oogpunt lijkt dit standpunt niet correct.
De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt van de gouverneur en van de schrapping van een deel
van het gemeenteraadsbesluit over de dotatie aan de hulpverleningszone.

Ontvangsten
2.

Ontvangsten - Belasting op inname van het openbaar domein - Hervaststelling.

Er worden twee aanpassingen aan de belasting op inname van het openbaar domein voorgesteld aan de
gemeenteraad m.b.t. de minimumbelasting en m.b.t. het plaatsen en weghalen van officiële
verkeersborden door de politie.

Interne Zaken
3. Interne Zaken - Nieuwe werkafspraken en gebruikersovereenkomst Sociaal
tolken 2017 met het Agentschap Integratie en Inburgering.
Om de scholen in onze gemeente te ondersteunen biedt het gemeentebestuur geregeld tolken aan die de
oudercontacten met school en CLB moeten vergemakkelijken, ten voordele van het kind.
Het gemeentebestuur heeft hiervoor een nieuwe gebruikersovereenkomst afgesloten met het Agentschap
voor Integratie en Inburgering, omdat er wijzigingen werden aangebracht op het vlak van werkafspraken
en tarifering.

Personeelszaken
4. Personeelszaken - Evaluatie decretale graden - Aanpassing afsprakennota 20152016 - Goedkeuring
Op basis van het gemeentedecreet worden de decretale graden van de gemeente (de gemeentesecretaris
en de financieel beheerder) periodiek geëvalueerd door een evaluatiecomité (= voorzitter gemeenteraad
en het college).
De basisprincipes voor de periodieke evaluatie staan uitgewerkt in onze lokale rechtspositieregeling (RPR)
en sluiten zo veel mogelijk aan bij de werkwijze voor het overige personeel.
Bepaalde zaken, die per cyclus kunnen wijzigen, zoals de afspraken met betrekking tot de
evaluatiecriteria en de wijze waarop de externe deskundigen betrokken worden, moeten aanvullend op
de RPR door de gemeenteraad vastgelegd worden. Dit gebeurde in de afsprakennota 2015-2016,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2015.
Naar aanleiding van de recente schepenwissel en enkele personeelswijzigingen moet de afsprakennota
2015-2016 aangepast worden. Dit met het oog op de evaluatie van de jaren 2015-2016, die tegen eind
maart 2017 moet opgemaakt worden.

Stadsadministratie - Secretarie
5. Stadsadministratie - Secretarie - Klachtenbehandeling - Jaarrapport 2016 Kennisname.
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het jaaroverzicht over de klachten, meldingen en bezwaren
van het jaar 2016.

6. Stadsadministratie - Secretarie - Examencommissie - Lid fractie
Gemeentebelangen - Vervanger - Aanstelling.
De gemeenteraad duiden Raadslid Marianne Rombout aan als waarnemer en Raadslid Sabine
Vandierendonck – Van De Sompele aan als plaatsvervangend waarnemer.
In de rechtspositieregeling staat dat er één raadslid, dat geen lid is van het college, per fractie mag
zetelen als waarnemer in de examencommissie.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 31 januari 2013 werd beslist om raadslid Despiegelaere aan te
stellen als waarnemer namens de fractie Gemeentebelangen en raadslid Morbee als plaatsvervanger.
Aangezien raadslid Despiegelaere aangesteld werd als schepen op 26 januari 2017 en Jan Morbee
ondertussen ook al schepen is geworden bij gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014, moet de fractie
Gemeentebelangen een nieuwe waarnemer voordragen, alsook een nieuwe plaatsvervanger.

7. Stadsadministratie - Secretarie - vzw Sociaal Atelier - lid Algemene Vergadering Vervanger - Aanstelling.
Naar aanleiding van het ontslag van Ingrid Reubens als schepen moet er een nieuw lid voor de Algemene
Vergadering van de vzw Sociaal Atelier worden aangesteld.
De gemeenteraad duidt Schepen Despiegelaere aan als nieuw lid.

Contractbeheer
8. Contractbeheer - Huurovereenkomst met betrekking tot het eigendom gelegen
op het Gemeenteplein 22 - Goedkeuring.
In het kader van de concessieovereenkomst “organisatie van het parkeerbeheer op het grondgebied van
de gemeente Knokke-Heist” afgesloten met Optimal Parking Control (OPC) werd ervoor gekozen om de
parkingshop te huisvesten in het stadhuis Knokke.
Hierbij worden geen kosten aangerekend voor de huur van de locatie.
Evenwel is er zowel op korte als langere termijn behoefte aan ruimte in het stadhuis voor de huisvesting
van de eigen diensten.
Het gelijkvloers (175 m²) van het pand gelegen op het Gemeenteplein 22 wordt momenteel te huur
aangeboden voor een huurprijs van 1.300 euro/maand.
Dit gelijkvloers komt in aanmerking als locatie om de parkingshop te huisvesten.
Hiervoor werd een ontwerp van een huurovereenkomst opgemaakt.
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van negen jaar met ingang van 1 maart 2017.
De Gemeenteraad keurt deze huurovereenkomst goed.

Ruimtelijke ordening
9. Ruimtelijke ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Wijk
Meerlaan' – Voorlopige vaststelling.
De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP “Wijk Meerlaan”, opgemaakt door de WVI, voorlopig vast.
Daarna zal het ontwerp RUP aan het wettelijk voorgeschreven openbaar onderzoek worden onderworpen
en zullen de nodige adviezen bij de Deputatie en Ruimte Vlaanderen opgevraagd worden.
Dit RUP streeft voornamelijk naar behoud van de eigenheid van de residentiële wijk en opwaardering van
Park 58.
De zone wordt in hoofdzaak gekenmerkt door open en halfopen bebouwing, in functie van
ééngezinswoningen. Meergezinswoningen bevinden zich enkel ter hoogte van de Elizabetlaan, de
Kapellaan en op sommige plaatsen sporadisch in het plangebied. Dubbelwoonsten situeren zich in
hoofdzaak verspreid ter hoogte van het Zegemeer.
Indien de gemeenteraad instemt met de voorlopige vaststelling van dit plan zal het binnen de 30 dagen
aan een openbaar onderzoek van 60 dagen onderworpen worden. Ondertussen worden ook de nodige
adviezen ingewonnen van de Deputatie en de Vlaamse Overheid.

Strand & Concessies
10. Strand & Concessies - Lasten en voorwaarden van de subconcessies aan de
badkarhouders voor het dienstjaar 2017 - Hervaststelling.
Het doel is het garanderen en versterken van de kwalitatieve hoogstaande uitstraling en de exploitatie
van de stranduitbatingen, die een belangrijke rol vervullen, én van het toeristisch en recreatief aanbod
van de gemeente.
De gemeenteraad stelt het lastenboek en de voorwaarden voor de subconcessies aan de badkarhouders
opnieuw vast voor het dienstjaar 2016.
Het lastenboek voor de subconcessie aan de badkarhouders werd geactualiseerd voor het dienstjaar
2017. Meer bepaald werden alle data die betrekking hadden op 2016 gewijzigd naar 2017.
Ook voerden we in overleg met de betrokken diensten en onze raadsman Meester Lust aanpassingen
door ter verbetering.

11. Strand & Concessies - Lasten en voorwaarden voor de subconcessies aan de
watersportclubs voor het dienstjaar 2017 - Hervaststelling.
Het doel is het garanderen en versterken van de kwalitatieve hoogstaande uitstraling en de exploitatie
van de stranduitbatingen, die een belangrijke rol vervullen, én van het toeristisch en recreatief aanbod
van de gemeente.
De gemeenteraad stelt het lastenboek en de voorwaarden voor de subconcessies aan de watersportclubs
voor het dienstjaar 2016 opnieuw vast.
Het lastenboek voor de subconcessie aan de watersportclubs werd geactualiseerd voor het dienstjaar
2017. Meer bepaald werden alle data die betrekking hadden op 2016 gewijzigd naar 2017.
Ook voerden we in overleg met de betrokken diensten en onze raadsman Meester Lust aanpassingen
door ter verbetering.

12. Strand & Concessies - Lasten en voorwaarden voor de subconcessies aan de
kinderparken voor het dienstjaar 2017 - Hervaststelling.
Het doel is het garanderen en versterken van de kwalitatieve hoogstaande uitstraling en de exploitatie
van de stranduitbatingen, die een belangrijke rol vervullen, én van het toeristisch en recreatief aanbod
van de gemeente.
De gemeenteraad stelt het lastenboek en de voorwaarden voor de subconcessies aan de kinderparken
voor het dienstjaar 2016 opnieuw vast.
Het lastenboek voor de subconcessie aan de kinderparken werd geactualiseerd voor het dienstjaar 2017.
Meer bepaald werden alle data die betrekking hadden op 2016 gewijzigd naar 2017.
Ook voerden we in overleg met de betrokken diensten en onze raadsman Meester Lust aanpassingen
door ter verbetering.

Cultuur - Jeugdcultuur
13. Cultuur - Jeugdcultuur - Reglement inwendige orde speelpleinen 2017 –
Goedkeuring.
Het is belangrijk dat de jeugd zowel tijdens de zomervakantie als tijdens de kortere vakanties op een
zinvolle manier haar vrije tijd kan invullen.
In de deelgemeente Knokke is er speelpleinwerking op de locatie ’t Ravotje (Smedenstraat 125) en in De
Blekker (Van Steenestraat). In deelgemeente Westkapelle vindt die plaats in de Vrije Basisschool
Westkapelle, met uitbreiding van de sportcomplexen (enkel in de zomervakantie!).
In de deelgemeente Heist is het Jeugdcentrum De Korenbloem de locatie van de speelpleinwerking.
De gemeenteraad keurt het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke
vakantiespeelpleinwerking voor de periodes krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2017 goed.

