PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
WOENSDAG, 25 OKTOBER 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 19.30 uur
Openbaar

Begroting en Uitgaven
1. Begroting en Uitgaven - Voorgenomen financiële verbintenissen die uitgesloten
zijn van visumverplichting - Vaststelling.
Artikel 160 van het Gemeentedecreet stelt dat de financieel beheerder de voorgenomen financiële
verbintenissen onderwerpt aan een onderzoek inzake wetmatigheid, behalve voor bepaalde categorieën
van verrichtingen die uitgesloten werden van visumverplichting.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids –en beheerscyclus bepaalt
de mogelijkheden om categorieën van verplichtingen al dan niet uit te sluiten. In het voorstel wordt de
huidige regeling behouden. Er wordt wel gebruik gemaakt van de delegatiemogelijkheid aan
personeelsleden die werken onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder.
De verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500,00 EUR, exclusief btw, zijn vrijgesteld van
de voorafgaande visumverplichting.
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt de financieel
beheerder rekening met het volgende:
- verbintenissen voor meerdere jaren: totaal bedrag van de voorgenomen verbintenis (volledige looptijd)
- verbintenissen voor onbepaalde duur: bedrag voor een forfaitaire looptijd van één jaar.
Voor verbintenissen beneden de 8.500 EUR, exclusief btw, kan indien gewenst het voorafgaand visum
aangevraagd worden.
Het geven van een voorafgaand visum kan gedelegeerd worden aan personeelsleden die onder de
verantwoordelijkheid van de financieel beheerder werken. De financieel beheerder staat zelf in voor de
praktische modaliteiten.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 2017. Het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2013 wordt
opgeheven met ingang van 1 november 2017.
De gemeenteraad gaat akkoord met dit besluit.

2. Begroting en Uitgaven - Israëlitische Gemeenschap "Adath Yisraël" - Budget
2018 - Aktename.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de Israëlitische Gemeenschap “Adath Yisraël”
Knokke-Heist.
De Israëlitische Gemeenschap “Adath Yisraël” vraagt geen exploitatietoelage aan het gemeentebestuur.

3. Begroting en Uitgaven - Protestantse Kerk Knokke-Heist - Budget 2018 Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het budget 2018 van de Protestantse Kerk Knokke-Heist goed.
De exploitatietoelage 2018 bedraagt 16.389,51 EUR

4. Begroting en Uitgaven - Dotatie 2018 Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het aandeel van de gemeente Knokke-Heist in de totale werkingsbijdrage voor de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 3.598.451 euro goed.

Onderwijs
5. Onderwijs - Basisonderwijs - Wijziging vakantiekalender 2017-2018 Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de gewijzigde vakantiekalender voor het schooljaar 2017-2018 in de
gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker goed.
De onderwijswetgeving legt het basisonderwijs een aantal verplichte vakantieperiodes op. De twee
facultatieve verlofdagen moeten worden vastgesteld door de inrichtende macht. Doordat de
sneeuwschool later doorgaat dan voorzien, wil de schooldirectie graag 1 facultatieve vrije dag
verplaatsen.

Personeelszaken - Loonadministratie
6. Personeelszaken - Loonadministratie - Collectieve verzekering verzorgingskosten
bij hospitalisatie of ernstige ziekte - Instappen raamakkoord Federale
Pensioendienst
Het sectoraal akkoord van 1999-2001 bepaalt dat lokale besturen een gratis hospitalisatieverzekering
moeten aanbieden aan hun personeelsleden.
Onze huidige overeenkomst afgesloten met AXA, eindigt op 31.12.2017.
Het bestuur opteert om niet zelf een openbare aanbesteding uit te schrijven maar in te stappen in het
raamakkoord dat de Federale pensioendienst heeft afgesloten met AG Insurance en die open is voor alle
lokale besturen.
De waarborgen, aansluitingen en uitgebreide formule blijven behouden zoals bij de vorige collectieve
verzekering van toepassing was.

Stadsadministratie - Secretarie
7.

Stadsadministratie - Secretarie - Sincfala vzw - Vertegenwoordiger - Aanstelling.

Schepen Morbee zetelt in de vzw Sincfala als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en Raad
van Bestuur als schepen van Cultuur. Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 september 2017 werd
Schepen Annie Vandenbussche schepen van Cultuur.
De gemeenteraad stelt schepen Annie Vandenbussche aan als nieuwe vertegenwoordiger in de vzw
Sincfala.

8. Stadsadministratie - Secretarie - Beheersorgaan Gemeentelijke Bibliotheek Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Schepen Morbee zetelt als vertegenwoordiger in het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Bibliotheek als
schepen van Bibliotheek. Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 september 2017 werd Schepen Annie
Vandenbussche schepen van Bibliotheek.
De gemeenteraad stelt schepen Annie Vandenbussche aan als nieuwe vertegenwoordiger in het
Beheersorgaan van de Gemeentelijke Bibliotheek.

9. Stadsadministratie - Secretarie - Adviescommissie Beelden in de stad Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Schepen Morbee zetelt als vertegenwoordiger in de adviescommissie Beelden in de Stad als schepen van
Cultuur. Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 september 2017 werd Schepen Annie Vandenbussche
schepen van Cultuur.
De gemeenteraad stelt schepen Annie Vandenbussche aan als nieuwe vertegenwoordiger in de
adviescommissie Beelden in de stad.

10. Stadsadministratie - Secretarie - Raakvlak Interlokale vereniging:
plaatsvervangende vertegenwoordiger in het beheerscomité - Aanstelling.
Schepen Morbee zetelt als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Beheerscommissie van het
Raakvlak Interlokale vereniging als schepen van Erfgoed. Tijdens de gemeenteraadszitting van 28
september 2017 werd Schepen Annie Vandenbussche schepen van Erfgoed.
De gemeenteraad stelt schepen Annie Vandenbussche aan als nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Beheerscommissie van het Raakvlak Interlokale vereniging

11. Stadsadministratie - Secretarie - Gemeentelijke landbouwraad Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 werd de oprichting van de gemeentelijke
landbouwraad goedgekeurd.
Elke fractie mag een vertegenwoordiger zonder stemrecht voorstellen.

12. Stadsadministratie - Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de
voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling.
Het bestaande reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst dateert van
23 oktober 2014. Op de overlegvergadering van 19 september 2017 zijn de taxi-exploitanten met
meerderheid van de stemmen overeengekomen om een tariefwijziging van de gezamenlijke tarieven te
doen.
Tijdens de overlegvergadering van 19 september 2017 is overeengekomen om de gezamenlijke tarieven
als volgend aan te passen:
TARIEF A: Heen en terug naar vertrekplaats binnen straal van 35 km= Opnemingsbedrag: 7,50 EUR +
Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 1,25 EUR per afgelegde kilometer.
TARIEF B: Heen binnen straal van 35 km = Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per
uur + kilometerprijs: 2,50 EUR per afgelegde kilometer.
TARIEF C: Heen en terug naar vertrekplaats vanaf 35 km = Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + wachtgeld:
35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 0,75 EUR per afgelegde kilometer.
TARIEF D: Heen vanaf 35 km= Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur +
Kilometerprijs: 1,50 EUR per afgelegde kilometer.
Tussen 22u00 en 6u00: eenmalige toeslag: 2,50 EUR
In het opnemingsbedrag van de tarieven A tot en met D is reeds anderhalve kilometer rijafstand
inbegrepen.
De gemeenteraad keurt het nieuwe taxireglement goed.

13. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO) - Algemene vergadering van 20
december 2017:
A/ Agenda - Kennisname
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
Op 20 december 2017 om 17.00 u zal de Algemene vergadering van IMEWO plaatsvinden in het
AuditoRium4, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

14. Stadsadministratie - Secretarie - FINIWO - Algemene vergadering van 15
december 2017
A/ Agenda - Kennisname.
B/ Vertegenwoordigers – Aanduiding
C/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en duidt de vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordig aan voor de algemene vergadering van 15 december 2017.
De gemeenteraad neemt een standpunt in over de agendapunten. Indien er in de vergadering naar
aanleiding van een discussie toch anders gestemd wordt, zal de gemeenteraad hiervan op de hoogte
worden gesteld.

Contractbeheer
15. Contractbeheer - Vrije Basisschool Westkapelle - Erfpachtovereenkomst Verlenging - Goedkeuring.
In 1996 werd een recht van erfpacht verleend aan de vzw Vrije Basisschool WestkapelleDuinbergen met betrekking tot de lokalen en ruimten in het schoolgebouw gelegen Dorpsstraat 62,
voor een duur van 50 jaar.
Deze erfpachtovereenkomst loopt dus nog tot 31 augustus 2046 (= 29 jaar).
Het schoolbestuur wenst het sanitair complex van de school te vernieuwen.
Om hiervoor subsidies te kunnen bekomen bij AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs) moeten ze over een overeenkomst van minstens 30 jaar beschikken (= één jaar
tekort).
Het schoolbestuur vraagt om nu een nieuwe erfpachtovereenkomst af te sluiten voor een looptijd
van 50 jaar.
Verlenging van de overeenkomst met 50 jaar. De einddatum wordt dan 2067.
Door de dienst Contractbeheer werden ter zake – op advies van de afdeling Vastgoedtransacties
van de Vlaamse Overheid – 2 akten opgemaakt:
1. Akte beëindiging erfpacht van 13 augustus 1996
2. Akte verlenen erfpacht voor een nieuwe periode van 50 jaar.

Ruimtelijke ordening
16. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Wijk Meerlaan. - Definitieve vaststelling
De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP “Wijk Meerlaan”, opgemaakt door de WVI, definitief vast.
Dit RUP streeft voornamelijk naar behoud van de eigenheid van de residentiële wijk en
opwaardering van Park 58
Het ontwerp werd aangepast aan de opmerkingen tijdens de plenaire vergadering en het gegrond
verklaarde bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek
Het definitief vastgestelde RUP wordt nu overgemaakt aan de Deputatie en Ruimte Vlaanderen in
het kader van hun schorsingsrecht dat zij binnen de 30 dagen moeten uitoefenen. Indien deze
instanties van hun schorsingsrecht geen gebruik maken wordt, dient ons bestuur het
gemeenteraadsbesluit van definitieve vaststelling te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Binnen
de veertien dagen na publicatie is het RUP dan van toepassing.

Milieu - Natuur
17. Milieu - Natuur - Wijziging in de aanduiding van kandidaten en plaatsvervangers
per belangengroep in gemeentelijke milieuraad 2013-2018 - goedkeuring.
De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur is een bijeenkomst van vertegenwoordigers uit
diverse belangengroepen, die het gemeentebestuur adviseren over gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
De milieuraad komt gemiddeld 6 keer per jaar samen.
De organisatie van de milieuraad is beschreven in het huishoudelijk reglement. Volgens het huishoudelijk
reglement dient de aanduiding van de personen per belangengroep voorgelegd te worden aan en
bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.
Doordat enkele effectieve leden en plaatsvervangers niet langer wensen te zetelen moeten er nieuwe
leden aangeduid worden.
In de milieuraad zetelen volgende personen:
Belangengroep
Effectief
Vervanger
Jeugdraad Knokke-Heist
Maxim Vlietinck
Geen vervanger
Seniorenadviesraad
Walter Bague
Noëla Ghyselinck
Cultuurraad
Christine Daeninck
Roger De Backere
Sportraad
Peter De Vocht
Geen vervanger
Sociale raad
Jean-Pierre De Meyere
Vangheluwe Daniël
Gemeenschapsonderwijs MAKZ
Yvan Ryckx
Geen vervanger
Vrij onderwijs
Luc Lierman
Geen vervanger
Gemeentelijk onderwijs
Kurt Van Damme
Geen vervanger
Toerisme Knokke-Heist vzw
Danny Jones
Danny Bossaert
UNIZO Knokke-Heist
Jan Cools
Geen vervanger
Beweging.net
Daniël Maertens
Greta Segaert
A.B.V.V. West-Vlaanderen
Ronny Dhondt
Alfons Dhondt
Algemeen Boerensyndicaat vzw
Robert Huys
Geen vervanger
Boerenbond Knokke-Heist
Frans van de Vijver
Sabine Van de Sompele
Oostkustpolder
Jan Dhondt
Louis Van Belleghem
Velt Oostkust
Lieven De Vreese
Ivan Maertens
Natuurpunt Knokke-Heist
Ludovicus Sterkens
Geen vervanger
Mergus vogelwerkgroep
Stefaan Brinckman
Geen vervanger
Wildbeheereenheid Damme-Oostkust
Luc Corion
Paul Thiel
Agentschap Natuur en Bos
Koen Maréchal
Geen vervanger
Tabel 1: nieuwe lijst stemgerechtigde leden milieuraad 2013-2018

Belangengroep
Effectief
Namens de fractie N-VA
Kristien Van Hoorebeke
Namens de fractie
Katleen Van Steen
Gemeentebelangen
Schepen Milieu&natuur
Annie Vandenbussche
Secretaris
Dennis Monbaliu
Tabel 2: nieuwe lijst niet-stemgerechtigde leden milieuraad

Vervanger
Geert Flama
Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger
2013-2018

De volgende belangengroepen hebben geen kandidaat om te zetelen in de gemeentelijke milieuraad
2013-2018:
 A.C.L.V.B.
 Natuurgidsen.eu
 Zwin Natuurcentrum
 Raad voor Lokale Economie
 Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Deze belangengroepen kunnen later toch nog een kandidaat voorstellen, die door de gemeenteraad dient
goedgekeurd te worden.

Vrijetijd - Openluchtevenementen
18. Vrijetijd - Openluchtevenementen - Karrenreglement "Heist viert carnaval" Goedkeuring.
Voor de praalwagens die deelnemen aan de zondagstoet en/of de verlichte avondstoet, is er een
karrenreglement opgemaakt. Dit karrenreglement gaat over de algemene veiligheid en de brandveiligheid
waaraan de praalwagens moeten voldoen. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan het
verzekeringsaspect en staan er richtlijnen in die gevolgd moeten worden bij de opstelling en tijdens de
carnavalsstoeten.
De gemeenteraad keurt het karrenreglement goed.

Punten op de agenda gebracht in toepassing van artikel 22 van het
gemeentedecreet:
Door raadslid Coudyser:
18/ 1. Interpellatie - Jachtkaart Knokke-Heist
18/ 2. Interpellatie - Jeugdraad transparantie
18/ 3. Interpellatie - Verkoop Zevenkote
Door raadslid Bienstman – Devreeze:
18/ 4. Interpellatie - Skatepark en speeltuintjes
Door raadslid Deman:
18/ 5. Interpellatie - Duurzaam wonen in KH

