PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG, 26 JANUARI 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 19.30 uur
Openbaar

Stadsadministratie - Secretarie
1.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend schepen –
Kennisname.

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag en de kennisname van het ontslag door de voorzitter van
de gemeenteraad van Ingrid Reubens als titelvoerend schepen van de gemeente Knokke-Heist, met
ingang vanaf 26 januari 2017.

2.

Stadsadministratie - Secretarie - Installatie schepen
A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Ingrid Reubens, met ingang vanaf 26 januari 2017, moet
een nieuwe schepen worden aangeduid.
Danny Despiegelaere wordt voorgedragen door de fractie Gemeentebelangen als kandidaat-schepen.

Personeelszaken
3.

Personeelszaken - Omzetting Lidmaatschap met WIVO naar Overeenkomst met
apb Vonk n.a.v. wijziging van statuten - Goedkeuring.

Op 1/1/2017 zijn het West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO vzw) en de
School voor Bestuursrecht (SBR) samengevoegd tot een autonoom provinciebedrijf ‘Vorming,
Ondersteuning, Netwerkleren en Kennis inhuren of delen’ (Vonk apb).
Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 19/12/2002 had de gemeenteraad beslist om een
overeenkomst van onbepaalde duur aan te gaan met WIVO vzw, met ingang van 1/1/2003.
Op vraag van Vonk dient het gemeentebestuur te beslissen om de overeenkomst opnieuw te bevestigen
met Vonk i.p.v. met Wivo n.a.v. deze statutenwijziging.
De overeenkomst werd opgesteld in de vorm van een abonnement, waarbij het bestuur een jaarlijkse
bijdrage dient te betalen en in ruil daarvoor kan genieten van 5 voordelen, waaronder een ledenkorting
van 20% bij het afnemen van diensten van Vonk.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het abonnement met Vonk.
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4.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het
Anker - Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket september 2016 - Goedkeuring.

Het lestijdenpakket voor de aanstellingen van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het paramedisch
personeel een het beleids- en ondersteunend personeel wordt opgemaakt voor het basisonderwijs voor
het schooljaar 2016-2017 op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het voorgaand schooljaar.
Door de herstructurering van de gemeentelijke basisschool De Pluim moet er een nieuwe telling gebeuren
op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2016. De school is op 1 september 2016 gestart met een
prognose van het lestijdenpakket.
Daarom is er voor de maand september 2016 een aparte uitwerking van het lestijdenpakket voor de
gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker.

5.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het
Anker - Schooljaar 2016-2017 - Lestijdenpakket vanaf 1 oktober 2016 Goedkeuring.

Het lestijdenpakket voor de aanstellingen van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het paramedisch
personeel en het beleids- en ondersteunend personeel wordt opgemaakt voor het basisonderwijs voor het
schooljaar 2016-2017 op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het voorgaand schooljaar.
Ingevolge de herstructurering van de gemeentelijke basisschool De Pluim moet er een nieuwe telling
gebeuren op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2016.
Daarom is er vanaf de maand oktober 2016 een tweede uitwerking van het lestijdenpakket voor het
schooljaar 2016-2017 voor beide gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker.

6.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - deKunstAcademie - Schooljaar
2016-2017 - Lestijdenpakket - Goedkeuring.

Op 1 september 2016 wordt het lestijdenpakket voor de aanstellingen van het bestuurs- en onderwijzend
personeel, het paramedisch personeel een het beleids- en ondersteunend personeel opgemaakt voor het
deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar 2016-2017 op basis van het leerlingenaantal op 1 februari
van het voorgaand schooljaar.

Personeelszaken -Personeelsadministratie
7.

Personeelszaken -Personeelsadministratie - Maatschappelijke Dienst –
Statutenwijziging – Bekrachtiging.

De gemeenteraad bekrachtigt de wijzigingen van de Statuten van de Maatschappelijke Dienst van het
Gemeentelijk Personeel van Knokke-Heist.

Preventiedienst
8.

Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de
carnavalsperiode 2017 - Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2017
goed.
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9.

Preventiedienst - Politieverordening verbod roken of vuur maken in bossen en
duinen - Opheffing.

Op 9 juli 1976 werd de politieverordening roken of vuur maken in bossen en duinen goedgekeurd. De
bepalingen uit deze politieverordening zijn opgenomen in de nieuwe goedgekeurde politieverordening
openbare veiligheid en privatieve innames en de politieverordening openbare netheid (22 december
2016).
De overtredingen opgenomen in de politieverordeningen goedgekeurd bij gemeenteraad 22 december
2016 worden gesanctioneerd met GAS.
De gemeenteraad gaat akkoord om de politieverordening verbod roken of vuur maken in bossen en
duinen op te heffen.

Contractbeheer
10. Contractbeheer - Concessieovereenkomst nopens het aanbrengen van
straatmeubilair op de openbare wegenis – Addendum – Goedkeuring.
Voor het aanbrengen van straatmeubilair op de openbare wegenis werden concessieovereenkomsten
afgesloten met Clear Channel Belgium (vroegere City Advertising – tot 30 april 2017), JCDecaux (tot
03 mei 2020) en Medialed (videoborden – tot 30 september 2020).
Bij gebrek aan opzegging door aangetekend schrijven met bericht van ontvangst meer dan twaalf (12)
maanden voor het vervallen van de overeenkomst worden de overeenkomsten met Clear Channel
Belgium en JCDecaux telkens stilzwijgend verlengd voor perioden van zes (6) jaar.
De overeenkomst met Medialed is niet verlengbaar.
In het kader van de sanering van het straatmeubilair op het openbaar domein dienen de overeenkomsten
te worden herbekeken.
Derhalve dien(d)en de overeenkomsten tijdig – Clear Channel Belgium vóór 30 april 2016 en JCDecaux
vóór 03 mei 2019 – te worden opgezegd.
De overeenkomst met Clear Channel Belgium werd opgezegd met aangetekend schrijven van
15 april 2016.
Door Clear Channel Belgium wordt voorgesteld om de concessie te verlengen tot 30 april 2020.
Hierbij wordt door Clear Channel Belgium voorgesteld om op haar kosten:
o Sommige installaties op te frissen
o Bepaalde installaties te verwijderen
o Wegname van 19 masten op de Zeedijk
o Wegname van de totems op de Zeedijk
o In het kader van innovatie en informatieverstrekking overgaan tot “digitale” communicatie van
bepaalde installaties
o Vijf (5) stadsplanborden of triptieken worden vervangen door digitale schermen waarop
ook socio-culturele informatie kan aangebracht worden
Deze verlenging van en de wijzigingen aan de concessieovereenkomst werden opgenomen in een
addendum.
De gemeenteraad keurt de verlenging van en het addendum aan de overeenkomst goed.
In de loop van 2019 kan de procedure worden opgestart met het oog op de toewijzing van een concessie
voor het plaatsen van straatmeubilair in Knokke-Heist. De overeenkomst kan dan ingaan op 01 mei
2020.
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Ruimtelijke ordening
11. Ruimtelijke ordening - Straatnaamgeving verkaveling V638.1 NV Durabrik tussen
Walstraat en Westkapellestraat - Definitieve goedkeuring.
Er is door het college een verkaveling goedgekeurd, gelegen tussen Walstraat en Westkapellestraat. De
nieuwe weg binnen deze verkaveling moet een straatnaam krijgen. Na advies door de cultuurraad van
Knokke-Heist, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de straatnaam “Walstraat” verder door te
trekken naar het nieuwe gedeelte van de weg. Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende
een maand, er werden geen bezwaren ingediend. De gemeenteraad stemt in met de naam “Walstraat”.

12. Ruimtelijke ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Wijk
Stadhuis'– Voorlopige vaststelling.
Door het gemeentebestuur is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan Wijk Stadhuis ontworpen.
Het ontwerp RUP heeft de bedoeling om het huidige BPA Wijk Stadhuis te actualiseren, met een kleine
zuidelijke uitbreiding, betrekking hebbende op het bouwblok ingesloten tussen de Fincentlaan Boudewijnlaan. Tevens is het de bedoeling om de stedenbouwkundige voorschriften te vereenvoudigen,
o.a. door een betere afstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening.
In het RUP gebeurt ook de implementatie van de gemeentelijke hoogbouwnota / vista-nota.
Het plangebied wordt begrensd door :
 in het noorden: Elizabetlaan / Burg. Frans Desmidtplein
 in het oosten: Piers de Raveschootlaan
 in het zuiden: Boudewijnlaan / Félicien Ropspad
 in het westen: Koningslaan

13. Ruimtelijke ordening - RUP Sincfala-Het Anker - Herneming definitieve
vaststelling.
Op 26 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het RUP Sincfala-Het Anker definitief vastgesteld. De
Deputatie heeft echter op 15 december 2016 van zijn schorsingsrecht gebruik gemaakt omwille van het
feit dat aan een drietal vormvereisten onvoldoende werd voldaan. De gemeenteraad heeft dan 60 dagen
de tijd om het RUP bij te sturen of de argumentatie van de Deputatie te weerleggen en het RUP opnieuw
definitief vast te stellen.

Milieu - Natuur
14. Milieu - Natuur - Omgevingsvergunningendecreet- GOA's (= gemeentelijke
omgevingsambtenaren) - Aanwijzing.
In het kader van het omgevingsvergunningendecreet worden er binnen de gemeente één of meerdere
personen aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar (= GOA). Er worden binnen het
gemeentebestuur 4 personen als GOA aangewezen: 2 van de dienst stedenbouw en 2 van de dienst
milieu, natuur en landbouw.

Vrijetijd - Erfgoed
15. Vrijetijd - Erfgoed - Raakvlak - Nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht
- Goedkeuring.
Raakvlak, Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst van Brugge en Ommeland verkreeg zijn
erkenning op 16 maart 2016, met als gevolg een uitbreiding van de huidige archeologische werking met
landschappelijk en bouwkundig erfgoed, met een aanpassing van de basisstructuur van Raakvlak in drie
cellen: de erkende Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst Brugge en Ommeland, het erkende
Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen, en AardeWerk, de uitvoerende commerciële archeologische cel.
Deze nieuwe basisstructuur en de uitbreiding van het takenpakket noodzaken tot een aanpassing van de
huidige, uit 2004 daterende overeenkomst met statutaire draagkracht tussen de partners van raakvlak,
zijnde de beherende gemeente Brugge en de deelnemende gemeenten zoals Knokke-Heist. De nieuwe
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overeenkomst met statutaire draagkracht zal het kader vormen voor de toekomstige werking van
Raakvlak vanaf 1 januari 2017.
De gemeenteraad keurt de nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht van Raakvlak, Interlokale
Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland goed.

Punten op de agenda gebracht in toepassing van artikel 22 van het
gemeentedecreet:
Door raadslid Coudyser:
15/ 1. Interpellatie - Magritte jaar 2017.
15/ 2. Interpellatie - Watersporten.
Door raadslid Maertens:
15/ 3. Interpellatie - Bestrijding fietsdiefstallen.
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