PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG, 29 JUNI 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 20.00 uur
Openbaar

Financiën
1.

Financiën - AV Het Dak - jaarrekening 2016 - kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van AV Het Dak. De gemeenteraad kan
overeenkomstig het OCMW-decreet zijn opmerkingen ter kennis brengen aan de provinciegouverneur.
Het boekjaar 2016 sluit af met een resultaat op kasbasis van 8.340.737 EUR en een
autofinancieringsmarge van 1.666.259 EUR. Beide parameters moeten positief blijven. Hieraan is
voldaan.
Vanuit de algemene boekhouding is een boekhoudkundig resultaat van 1.000.496 EUR en een
balanstotaal van 43.281.901 EUR vast te stellen.

2.

Financiën - AV Woonwinkel - jaarrekening 2016 - kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van de Woonwinkel. De gemeenteraad kan
overeenkomstig het OCMW-decreet zijn opmerkingen ter kennis brengen aan de provinciegouverneur.
Het boekjaar 2016 sluit af met een resultaat op kasbasis van 282.189 EUR en een
autofinancieringsmarge van 138.223 EUR. Beide parameters moeten positief blijven. Hieraan is voldaan.
Vanuit de algemene boekhouding is er een boekhoudkundig resultaat van 202.441 EUR en een
balanstotaal van 346.164 EUR vast te stellen.
Om een positief resultaat te bereiken heeft de Woonwinkel vanuit het OCMW een werkingssubsidie
ontvangen van 440.000 EUR.

3. Financiën - Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW goedkeuring
Als het van de Vlaamse regering afhangt, moeten de Vlaamse gemeenten en OCMW's tegen 2019 politiek
en ambtelijk-organisatorisch verregaand integreren. Van de aanvankelijke piste, het verdwijnen van de
OCMW's, is men intussen afgestapt. In de loop van 2017 wordt het uitkijken naar wat hierover
uiteindelijk in het Decreet Lokaal Bestuur komt.
In onze gemeente loopt al geruime tijd een traject voor sterkere samenwerking. Zo wordt momenteel
gewerkt aan een gemeenschappelijk organogram en zijn diverse werkgroepen actief om een verregaande
integratie te realiseren.
De gemeenteraad sluit een formele samenwerkingsovereenkomst af als voorafname op de inkanteling in
2019.
Concreet worden volgende zaken voorgesteld:
Het beheer van het patrimonium van het OCMW, met uitzondering van het sociaal patrimonium,
wordt vanaf 1 januari 2018 overgedragen naar de gemeente;
Het beheer van ICT (in ruime zin) wordt vanaf 1 januari 2018 overgedragen naar de gemeente;
Een medewerker van de afdeling Financiën van de gemeente zal vanaf 1 januari 2018 de
boekhouding van het OCMW ondersteunen;

-

De gemeente neemt met ingang van 1 januari 2018 alle financiële schulden van het OCMW over
met het oog op een efficiënt schuldbeheer;
De overdracht van taken zal enkele budgettaire verschuivingen met zich meebrengen;

Onderwijs
4. Onderwijs - Basisonderwijs - Vakantiekalender - Schooljaar 2017-2018 Goedkeuring.
De gemeenteraad stelt de vakantieperiodes voor het schooljaar 2017-2018 in de gemeentelijke
basisscholen De Pluim en Het Anker vast.
De onderwijswetgeving legt het basisonderwijs een aantal verplichte vakantieperiodes op. De twee
facultatieve verlofdagen moeten worden vastgesteld door de inrichtende macht.

Personeelszaken
5. Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisscholen - Schooljaar
2016-2017 - Lestijdenpakket kleuteronderwijs - Herberekening
Op 1 september 2016 werd het lestijdenpakket opgemaakt voor het basisonderwijs voor het schooljaar
2016-2017 op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het voorgaand schooljaar.
Op volgende instapdata wordt aan de gemeentelijke basisscholen ingevolge herberekening in het
kleuteronderwijs extra lestijden georganiseerd:
DE PLUIM
- 06/03/2017: 11 instaplestijden
- 18/04/2017: 1 instaplestijd, omgezet in 2 uren kinderzorg
- 29/05/2017: 7 instaplestijden
HET ANKER
- 06/03/2017: 3 instaplestijden
- 18/04/2017: 4 instaplestijden, omgezet in 6 uren kinderzorg
- 29/05/2017: 4 instaplestijden, omgezet in 7 uren kinderzorg

Stadsadministratie - Secretarie
6. Stadsadministratie - Secretarie - Huishoudelijk reglement Gemeenteraad Hervaststelling.
De gemeenteraad gaat akkoord om artikel 13 van het huishoudelijk regelement waarin verwezen wordt
naar de papieren dossiers van de gemeenteraad te schrappen. Het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad wordt hervastgesteld.

Contractbeheer
7. Contractbeheer - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
en het AGSO Knokke-Heist “Ravelingen 3.0” - Goedkeuring.
Ten gevolge van de realisatie van het project Maes en Boereboomplein dient de huidige zaal Ravelingen
te verdwijnen. Enkel de geluidsarme activiteiten zullen in het nieuw te bouwen Community House worden
ondergebracht.
Daarom is het aangewezen om te voorzien in een alternatief voor de overige activiteiten.
Daartoe heeft de gemeente een nieuw project Ravelingen 3.0 uitgewerkt waarin deze activiteiten mede
zullen worden in ondergebracht.

AGSO wordt gevraagd om de volledige projectregie op zich te nemen. Zij zal dat doen aan de hand van
een projectdefinitie die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt goedgekeurd.
Teneinde de verdere modaliteiten tussen de gemeente en AGSO vast te leggen werd een ontwerp van
bijzondere samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd.

8. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuring.
De
tot



jaarrekening wordt vergezeld van een jaarverslag 2016 dat een voortgangsrapportage bevat dienstig
tussentijds verslag van
de uitvoering van de beheersovereenkomst
de in uitvoering van deze overeenkomst afgesloten bijzondere samenwerkingsovereenkomsten.

In het activiteitenverslag worden de voortgang van de projecten en de per project genomen acties
beschreven.
Uit de




jaarrekening 2016 en het verslag van de commissaris-revisor blijkt dat :
het balanstotaal van de vennootschap bedraagt 100.424.759,76 EUR
het boekhoudkundig resultaat van 2016 is een winst van 324.428,71 EUR
de over te dragen winst naar het volgend boekjaar bedraagt 2.210.468,05 EUR
balanstotaal
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

753.582,01
2.167.919,66
6.051.534,59
32.573.559,00
96.005.526,32
105.855.456,97
97.215.766,29
97.972.496,85
100.424.759,76

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Resultatenrekening
Boekjaar
-174.683,71 EUR
-288.626,75 EUR
-328.297,54 EUR
840.100,97 EUR
1.065.437,41 EUR
485.976,50 EUR
-317.732,84 EUR
603.865,30 EUR
324.428,71 EUR

Over te dragen
winst/verlies
-174.683,71 EUR
-463.310,46 EUR
-791.608,00 EUR
48.492,97 EUR
1.113.930,38 EUR
1.599.906,88 EUR
1.282.174,04 EUR
1.886.039,34 EUR
2.210.468,05 EUR

Openbaar Domein
9. Openbaar Domein - Aanleg rotonde Natiënlaan/Kalvekeetdijk - Dading Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de dading goed.

10. Openbaar Domein - Samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en de gemeente
betreffende de herinrichting van de N49 ter hoogte van het kruispunt met de
Kalvekeetdijk - Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en de gemeente betreffende de
herinrichting van de N49 ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk goed.

Cultuur - Jeugdcultuur
11. Cultuur - Jeugdcultuur - Reglement inwendige orde speelpleinen 2017 Goedkeuring
Het is belangrijk dat de jeugd zowel tijdens de zomervakantie als in 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.
Vanaf heden zijn kinderen toegelaten op het speelplein tot en met 13 jaar. Wij bieden dit aan als extra
service en aangezien de vraag ook geregeld gesteld wordt.
De middagbewaking is niet enkel voorzien voor kinderen die de ganse dag gebruik maken van het
speelplein. Dit is geen extra werklast voor de monitoren aangezien de openingsuren ongewijzigd blijven.
Kinderen kunnen opgehaald en gebracht worden tussen 12u en 12u30 en tussen 13u30 en 14u. We
bieden hiermee ook een extra service naar de ouders en kinderen.
De gemeenteraad keurt het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke
vakantiespeelpleinwerking periodes krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2017 goed.

