PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG, 27 APRIL 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 20.00 uur
Openbaar

Financiële Cel
1. Financiële Cel - Intern controlesysteem en organisatiebeheersing– Rapport 2016
- Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportage door de secretaris i.v.m. de stand van zaken van het
intern controle systeem en organisatiebeheersing.

Preventiedienst
2.

Preventiedienst - Politieverordening openbare netheid - Hervaststelling.

De gemeenteraad keurt de nieuwe versie van de politieverordening op openbare netheid goed. Deze
politieverordening omvat drie belangrijke wijzigingen:
 het vroeger buiten zetten van afval vanaf 18.30 uur;
 het verbod op snoeien van bomen op het openbaar domein door inwoners;
 terug invoegen van bepalingen met betrekking tot reclame en publiciteit.

Stadsadministratie - Secretarie
3. Stadsadministratie - Secretarie - West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Algemene Vergadering op donderdag 18 mei 2017:
A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat vertegenwoordigers - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse
Intercommunale op donderdag 18 mei 2017.
De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

4. Stadsadministratie - Secretarie - Activiteitenverslag IMEWO - 2016 Kennisgeving.
De gemeenteraad neemt kennis het activiteitenverslag van de intercommunale IMEWO betreffende het
jaar 2016.

5. Stadsadministratie - Secretarie - t'Heist Best c.v – Voordracht van 2
vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.
De gemeenteraad duidt 2 kandidaten aan voor het mandaat van bestuurder in de raad van bestuur van
t’Heist Best.

Contractbeheer
6. Contractbeheer - Albertplein - Verkoop van de ondergrond onder
lastvoorwaarden - Verkoopdossier - Goedkeuring.
De gemeente zal overgegaan tot de verkoop van de ondergrond van het Albertplein voor de inrichting
van een 2-lagige ondergrondse private parking.
De koper moet de ondergrond te benutten voor het realiseren van een private ondergrondse parking en
mag deze parkeerplaatsen en/of -boxen op de private markt vermarkten.
De bouwdiepte wordt beperkt tot maximum 2 bouwlagen (-1/-2), waarbij de toegang moet komen via het
in oprichting zijnde gebouw One Carlton.
De koper moet eveneens instaan voor de heraanleg van het bovenplein.
De gemeente Knokke-Heist blijft eigenaar van de bovengrond (vloerplaat) van het plein en van de op het
plein opgerichte opstallen.
Deze opstallen kunnen door de gemeente in een latere fase verkocht of (door derden) geëxploiteerd
worden.
Dit verkoopdossier bevat de lastvoorwaarden en toewijzigingscriteria waaronder de verkoop van de
ondergrond moet gebeuren.
De gemeenteraad keurt het verkoopdossier goed.

Openbaar Domein
7. Openbaar Domein - Verkaveling Schildeken gelegen Knokkestraat - Matexi Ontwerpakte afstand onroerend goed - Goedkeuring.
Op 15 februari 2013 werd onder nr. V472 een vergunning verleend aan nv Matexi, Franklin Rooseveltlaan
180 8790 Waregem voor de verkaveling van gronden gelegen langs de Knokkestraat. De wegenis in deze
verkaveling staat gekend als Schildeken.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte ‘afstand van onroerend goed’ goed.

Ruimtelijke ordening
8. Ruimtelijke ordening - Nieuwe straatnaam verkaveling V636.2 tussen Kragendijk
en Kragenhoek. Principiële Goedkeuring.
De Deputatie heeft op 2 maart 2017 aan Ascot Belgium en Recon Bouw in beroep vergunning verleend
voor de realisatie van een verkaveling voor 29 ééngezinswoningen in het binnengebied tussen Kragendijk
en Kragenhoek. In deze verkaveling is nieuwe wegenis voorzien. De gemeenteraad gaf op 29 september
2016 goedkeuring voor het tracé. De nieuw aan te leggen straat moet een straatnaam krijgen. In het
kader van de vergunningsaanvraag werd reeds advies gevraagd aan de straatnaamcommissie van de
cultuurraad. De commissie stelt de naam “Sleedoorndreef” voor, een plantennaam naar analogie met de
namen van verkavelingen die grenzen aan de Kragendijk. De gemeenteraad is bevoegd om de
straatnaam principieel goed te keuren. Eerst moet ze de naam principieel goed te keuren. Daarna wordt
advies gevraagd aan de voltallige cultuurraad en wordt simultaan een openbaar onderzoek ingericht
gedurende een maand. Vervolgens kan de gemeenteraad de naam definitief goedkeuren.
De Gemeenteraad heeft de principiële goedkeuring.

Reddingsdienst
9.

Reddingsdienst - Huishoudelijk reglement reddingsdienst - Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de reddingsdienst goed.

10. Reddingsdienst - Huishoudelijk reglement eerstehulpposten - Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de eerstehulpposten goed.

Stadsadministratie - Secretarie
10/1. Interpellatie - Parkeren voor zorgverstrekkers

