PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 19.30 uur
Openbaar

Stadsadministratie - Secretarie
1.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend schepen Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Daniël De Vlamynck als titelvoerend schepen van de
gemeente Knokke-Heist, en van de kennisname van het ontslag door de voorzitter van de gemeenteraad
met ingang vanaf 28 september 2017.

2.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend schepen Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Paul Geerinckx als titelvoerend schepen van de
gemeente Knokke-Heist, en van de kennisname van het ontslag door de voorzitter van de gemeenteraad
met ingang vanaf 28 september 2017.

3.

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

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Paul Geerinckx, met ingang vanaf 28 september 2017, moet
een nieuwe schepen worden aangeduid.
Annie Vandenbussche wordt voorgedragen door de fractie Gemeentebelangen als kandidaat-schepen.

4.

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

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Daniël De Vlamynck, met ingang vanaf 28 september 2017,
moet een nieuwe schepen worden aangeduid.
Philippe Vlietinck wordt voorgedragen door de fractie Gemeentebelangen als kandidaat-schepen.

Financiën
5.

Financiën - Rapportering van de financieel beheerder - Managementrapport per
30/6/2017 - Kennisname.

Ingevolge artikel 165 van het gemeentedecreet dient de financieel beheerder minstens één maal per jaar
te rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad over de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten.
Ingevolge artikel 166 van het gemeentedecreet, dient de financieel beheerder minstens één maal per
jaar te rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van de taak van voorafgaande controle van
de wettigheid en de regelmatigheid.
De financieel beheerder stelde een managementrapport op per 30 juni 2017 waarin de verplichte
rapportering is opgenomen. De gemeenteraad neemt kennis van dit rapport per 30 juni 2017.

Onderwijs - De Pluim
6.

Onderwijs - De Pluim - Gemeentelijke basisscholen - Schooljaar 2017-2018 A/ Schoolreglement - Wijzigingen en hervaststelling;
B/ Bijlage - Wijzigingen en actualisatie.

Een schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen.
Aan het schoolreglement voor de gemeentelijke basisscholen (laatst goedgekeurd in de gemeenteraad
van 29 september 2016) werden omwille van decretale wijzigingen een aantal aanpassingen
aangebracht. Van de gelegenheid wordt steeds gebruik gemaakt om ook vanuit het schoolbestuur
wijzigingen aan te brengen.
Tijdens de bijeenkomst van de schoolraad op 7 september 2017 werden de wijzigingen aan het
schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen voorgelegd en goedgekeurd.
Het schoolreglement werd goedgekeurd.
De gewijzigde samenstelling van de inspraakorganen (in bijlage schoolreglement) werd goedgekeurd.
De toevoeging van bijlage 2 aan het schoolreglement van De Pluim werd goedgekeurd.
De reeds goedgekeurde bijlagen van het schoolreglement zijn ter informatie bijgevoegd. Het college is
bevoegd voor de wijzigingen aan de bijlagen.

Personeelszaken-Werving&bevordering
7.

Personeelszaken-Werving&bevordering - Interne zaken/Personeelszaken Jobpunt Vlaanderen - Toetreding

Voor een uitbouw van een flexibele werking van de personeelsdienst is het aangewezen om toe te treden
tot Jobpunt Vlaanderen.
Jobpunt Vlaanderen is een gespecialiseerde dienstverlener op vlak van personeel en organisatie. Het
voordeel voor de aangesloten besturen is dat zij raamcontacten afsluiten via overheidsopdrachten en dat
een aangesloten bestuur zelf kiest welke dienstverlening zij effectief afnemen aan de meest gunstige
markttarieven. Momenteel zijn er 250 besturen aangesloten.
Op die manier heeft de dienst toegang tot een breed scala aan professionele dienstverleners op vlak van
personeel en organisatie. De toetreding gebeurt door een eenmalige aankoop van aandelen in de
vennootschap op basis van het aantal personeelsleden.
Het OCMW Knokke-Heist is ook lid van Jobpunt Vlaanderen. In het kader van de inkanteling is het
aangewezen dat ook het gemeentestuur instapt.
De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot Jobpunt Vlaanderen als dienstverlener voor
personeel en organisatie.

Preventiedienst
8.

Preventiedienst - Aanhangsel aan het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan
01/01/2017 - 31/12/2017 - Goedkeuring

De gemeenteraad keurde op 26 maart 2014 het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 20142017 goed. Het aanhangsel aan het SVPP voor de periode 2015 werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van 28 januari 2016. Deze overeenkomst afgesloten tussen de Minister van Binnenlandse
Zaken en de gemeente, bepaalt de doelstellingen die de gemeente moet behalen op het einde van de
geldigheidsperiode van 4 jaar van de overeenkomst.
Jaarlijks krijgt de gemeente de mogelijkheid om wijzigingen aan het plan door te voeren. Pas na het
akkoord van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kunnen we het plan voorleggen aan de
gemeenteraad. De goedkeuring bereikte de gemeente op 22 augustus 2017.

Op basis van het SVPP en rekening houdend met de bepalingen in het Koninklijk Besluit en onder
voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt jaarlijks een bedrag van 144.195,54 EUR toegekend
aan de gemeente Knokke-Heist.
Een jaarlijks bedrag van 11.045,50 EUR wordt toegekend via het bijkomend contingent
gemeenschapswachten ACTIVA 346.
De gemeenteraad keurt het aanhangsel van het SVPP voor de periode van 1 januari 2017 tot 31
december 2017 goed.

Stadsadministratie - Secretarie
9.

Stadsadministratie - Secretarie - Toerisme vzw - Algemene vergadering en Raad
van Bestuur - Vertegenwoordiger - Aanstelling.

Raadslid Bodyn werd tijdens de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 aangeduid als vertegenwoordiger
van de fractie N-VA op de Algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Toerisme KnokkeHeist.
Aangezien raadslid Bodyn nu als onafhankelijk raadslid zetelt wordt aan de gemeenteraad gevraagd om
een vervangend vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene vergadering en de Raad van Bestuur
van de vzw Toerisme Knokke-Heist
De gemeenteraad stelt Cathy Coudyser aan.

10. Stadsadministratie - Secretarie - Cultuurcentrum vzw - Algemene vergadering en
Raad van Bestuur
A/Algemene Vergadering -Vertegenwoordiger - Aanstelling.
B/Raad van Bestuur - Waarnemer - Aanstelling.
Raadslid Deman werd tijdens de gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 aangeduid als
vertegenwoordiger van de fractie N-VA op de Algemene vergadering en als waarnemer zonder stemrecht
voor de Raad van Bestuur van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist.
Aangezien raadslid Deman ontslag nam bij de fractie N-VA wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een
vervanger aan te duiden in de Algemene Vergadering en waarnemer zonder stemrecht voor de Raad van
Bestuur van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist.
De gemeenteraad stelt Fabienne Pottier aan.

11. Stadsadministratie - Secretarie - Examencommissie - Plaatsvervangend
waarnemer fractie N-VA - Aanstelling.
Raadslid Geert Deman liet weten tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 dat hij als
onafhankelijk raadslid zal optreden. Aangezien de fractie N-VA een plaatsvervangend waarnemer mag
aanduiden in de examencommissies, en dit mandaat werd opgenomen door raadslid Geert Deman, kan
de fractie N-VA tijdens de gemeenteraad van september een nieuwe plaatsvervangend waarnemer
voordragen.
De gemeenteraad stelt Fabienne Pottier aan.

12. Stadsadministratie - Secretarie - AGSO - Raad van Bestuur - Vertegenwoordiger Aanstelling.
Raadslid Geert Deman liet tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 weten dat hij als
onafhankelijk raadslid zal optreden.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is de raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste twaalf
leden:
van wie maximum twee derde van hetzelfde geslacht zijn
van wie de meerderheid bestaat uit leden van de gemeenteraad

-

waarbij elke fractie is vertegenwoordigd, met dien verstande dat de fracties die vertegenwoordigd
zijn in het college van burgemeester en schepenen minstens de helft van de leden van de raad
van bestuur uitmaken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een nieuw lid voor de Raad van Bestuur van het AGSO uit de
fractie N-VA aan te duiden.
De gemeenteraad stelt Luc Dieltiens aan.

13. Stadsadministratie - Secretarie - Preventieraad - Vertegenwoordiger Aanstelling.
Raadslid Bodyn liet weten tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 dat hij als onafhankelijk
raadslid zal optreden. Aangezien de fractie N-VA een vertegenwoordiger mag aanduiden voor de
Preventieraad en dit mandaat werd opgenomen door raadslid Bodyn, kan de fractie N-VA tijdens de
gemeenteraad van september een nieuwe vertegenwoordiger voordragen.
De gemeenteraad stelt Luc Dieltiens aan.

14. Stadsadministratie - Secretarie - Sincfala vzw - Algemene vergadering en Raad
van Bestuur - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Raadslid Bienstman - De Vreeze liet weten tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 dat zij
als onafhankelijk raadslid zal optreden. Aangezien de fractie N-VA een vertegenwoordiger mag aanduiden
voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Sincfala en dit mandaat werd
opgenomen door raadslid Bienstman – De Vreeze, kan de fractie N-VA tijdens de gemeenteraad van
september een nieuwe vertegenwoordiger voordragen.
De gemeenteraad stelt Cathy Coudyser aan.

15. Stadsadministratie - Secretarie - Sportcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling;
B/ Raad van Bestuur - Waarnemer - Aanstelling.
Raadslid Bienstman - De Vreeze liet weten tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 dat zij
als onafhankelijk raadslid zal optreden. Aangezien de fractie N-VA een vertegenwoordiger mag aanduiden
voor de Algemene Vergadering en een waarnemer voor de Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum en
dit mandaat werd opgenomen door raadslid Bienstman – De Vreeze, kan de fractie N-VA tijdens de
gemeenteraad van september een nieuwe vertegenwoordiger en waarnemer voordragen.
De gemeenteraad stelt Anne Maertens aan.

16. Stadsadministratie - Secretarie - Gemeentelijke seniorenraad - Plaatsvervangend
Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Raadslid Bienstman - De Vreeze liet weten tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 dat zij
als onafhankelijk raadslid zal optreden. Aangezien de fractie N-VA een plaatsvervangende
vertegenwoordiger mag aanduiden voor de Algemene Vergadering van de gemeentelijke Seniorenraad en
dit mandaat werd opgenomen door raadslid Bienstman – De Vreeze, kan de fractie N-VA tijdens de
gemeenteraad van september een nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger voordragen.
De gemeenteraad stelt Fabienne Pottier aan.

17. Stadsadministratie - Secretarie - Begeleidingscommissie deKunstAcademie Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Raadslid Deman liet weten tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2017 dat hij als
onafhankelijk raadslid zal optreden. Aangezien de fractie N-VA een vertegenwoordiger mag aanduiden
voor de Begeleidingscommissie deKunstAcademie en dit mandaat werd opgenomen door raadslid Deman,
kan de fractie N-VA tijdens de gemeenteraad van september een nieuwe vertegenwoordiger voordragen.
De gemeenteraad stelt Cathy Coudyser aan.

Milieu - Natuur
18. Milieu - Natuur - Instemming van het landinrichtingsplan “Nieuwe Watergang”
van het landinrichtingsproject “Zwinpolders” - Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het eindvoorstel in het
landinrichtingsplan “Nieuwe Watergang” van het landinrichtingsproject “Zwinpolders” om dit te laten
uitvoeren door de Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij op gronden
behorende tot de gemeente Knokke-Heist goed.
In dit specifiek geval heeft de instemming van de gemeente Knokke-Heist enkel betrekking op het
toelaten van het uitvoeren van werken door de Vlaamse Milieumaatschappij op de Retranchementstraat.

Punten op de agenda gebracht in toepassing van artikel 22 van het
gemeentedecreet:
Door raadslid Deman:
18/1. Interpellatie - Pand Laguna Beach.
18/2. Interpellatie - Lichttorenplein.

