PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
DONDERDAG, 30 NOVEMBER 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 19.30 uur
Openbaar

Stadsadministratie - Secretarie
1.

Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend raadslid - Kennisname.

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag en kennisname van het ontslag door de voorzitter van de
gemeenteraad van raadslid Julie Verbouw als titelvoerend gemeenteraadslid van de gemeente KnokkeHeist.

2. Stadsadministratie - Secretarie - Installatie raadslid A/ Onderzoek van de geloofsbrief;
B/ Eedaflegging en installatie.
De gemeenteraad verklaart de geloofsbrief van Isabelle Goeminne geldig.
De eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” wordt in handen van de
voorzitter afgelegd.

3. Stadsadministratie - Secretarie - Ranglijst gemeenteraadsleden volgens
dienstanciënniteit - Hervasstelling.
De volgorde van de titelvoerende raadsleden volgens dienstanciënniteit wordt opnieuw vastgesteld naar
aanleiding van het ontslag van raadslid Julie Verbouw en de aanstelling van een nieuw raadslid.

4. Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - Buitengewone Algemene vergadering
van vrijdag 22 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging en de agenda voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van TMVW/Farys op vrijdag 22 december om 15u in Flanders, Maaltekouter 1, 9051 St.
Denijs-Westrem.
De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

5. Stadsadministratie - Secretarie - Cultuurcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
B/ Raad van Bestuur - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
Raadslid Verbouw werd tijdens de gemeenteraadszitting van 28 september 2017 aangeduid als
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Cultuurcentrum.
Aangezien dat Raadslid Verbouw haar ontslag heeft ingediend duidt de Gemeenteraad een nieuwe
vertegenwoordiger aan voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw
Cultuurcentrum.

6. Stadsadministratie - Secretarie - Sportcentrum vzw A/ Algemene Vergadering - Vertegenwoordiger - Aanstelling;
B/ Raad van Bestuur - Waarnemer - Aanstelling.
Raadslid Verbouw werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en als
waarnemer (zonder stemrecht) voor de Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum.
Aangezien raadslid Verbouw haar ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid duidt de Gemeenteraad
een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de Algemene Vergadering en als waarnemer (zonder stemrecht)
voor de Raad van Bestuur van vzw Sportcentrum.

7. Stadsadministratie - Secretarie - Toerisme vzw A/ Vertegenwoordiger - Algemene vergadering - Aanstelling;
B/ Waarnemer - Raad van Bestuur -Aanstelling;
Raadslid Verbouw werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en als
waarnemer (zonder stemrecht) voor de Raad van Bestuur van Toerisme vzw.
Aangezien dat Raadslid Verbouw haar ontslag heeft ingediend duidt de Gemeenteraad een nieuwe
vertegenwoordiger aan voor de Algemene Vergadering en als waarnemer (zonder stemrecht) voor de
Raad van Bestuur van Toerisme vzw.

8. Stadsadministratie - Secretarie - Autonome Vereniging Het Dak A/ Ontslagname beheerder - Kennisname;
B/ Vervanger - Voordracht.
Raadslid Verbouw werd tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2014 voorgedragen als
vertegenwoordiger van de Raad van Beheer van de Autonome Vereniging Het Dak.
Aangezien dat Raadslid Verbouw haar ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid duidt de
Gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de Raad van Beheer van de Autonome Vereniging
Het Dak.

9. Stadsadministratie - Secretarie - t' Heist Best c.v. A/ Ontslagname bestuurder en lid algemene vergadering - Kennisname;
B/ Vervanger - Voordracht.
Raadslid Verbouw werd tijdens de gemeenteraadszitting van 27 april 2017 aangeduid als Gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en als lid voor de Raad van Bestuur van t’Heist Best
c.v.
Aangezien dat Raadslid Verbouw haar ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid duidt de
Gemeenteraad een nieuwe Gemeentelijke vertegenwoordiger aan voor de Algemene Vergadering en een
nieuw lid voor de Raad van Bestuur van t’Heist Best c.v.

10. Stadsadministratie - Secretarie - Sincfala vzw A/ Vertegenwoordiger - Algemene Vergadering - Aanstelling;
B/ Waarnemer - Raad van Bestuur - Aanstelling;
Raadslid Verbouw werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en als
waarnemer (zonder stemrecht) voor de Raad van Bestuur van Sincfala vzw.
Aangezien dat Raadslid Verbouw haar ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid duidt de
Gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de Algemene Vergadering en als waarnemer
(zonder stemrecht) voor de Raad van Bestuur van Sincfala vzw.

11. Stadsadministratie - Secretarie - Interlokale vereniging Wijk-up A/ Oprichting en participatie - Goedkeuring;
B/ Beheersovereenkomst - Goedkeuring;
C/ Gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger Aanstelling.
Het huidige PWA-systeem eindigt op 31 december 2017 en wordt vanaf 01 januari 2018 vervangen door
wijk-werken. Bij wijk-werken ligt de regie en de organisatie bij de lokale besturen.
Er wordt, samen met de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge Damme, Jabbeke, Oostkamp,
Torhout, Zedelgem, Zuienkerke en Knokke-Heist een nieuwe interlokale vereniging opgericht, genaamd
“Wijk-Up”, die de organisatie van wijk-werken voor deze tien deelnemende gemeenten zal opnemen.
Stad Brugge zal fungeren als de beherende gemeente van deze nieuwe interlokale vereniging. De zetel
van de vereniging wordt vastgelegd op Burg 12, 8000 Brugge.
De gemeenteraad gaat akkoord:
 Met de beslissing om in het kader van wijk-werken samen te werken en in dit kader de
aansluiting bij de nieuwe interlokale vereniging Wijk-Up met zetel in Burg 12, 8000 Brugge te
bevestigen.
 Om de opdracht ‘organisatie wijk-werken’ toe te kennen aan de interlokale vereniging Wijk-Up
vanaf 01/01/2018.
 Met de voorliggende beheersovereenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale
vereniging Wijk-Up om bovenvermelde te realiseren.
 Om een vertegenwoordiger uit het college van burgemeester en schepenen aan te duiden voor
het beheerscomité, en zijn/haar vervanger.

12. Stadsadministratie - Secretarie - West-Vlaamse Intercommunales (WVI) Buitengewone algemene vergadering op donderdag 21 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse
Intercommunale op donderdag 21 december 2017.
De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

13. Stadsadministratie - Secretarie - Halfjaarlijkse informatienota Imewo - 2017 Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse informatienota van de intercommunale IMEWO
betreffende het jaar 2017.

14. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale Kustreddingsdienst WestVlaanderen (IKWV) - Algemene Vergadering op woensdag 20 december 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van IKWV op 20 december
2017 en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

Begroting en Uitgaven
15. Begroting en Uitgaven - Centraal Kerkbestuur Knokke-Heist - Budgetten 2018 Kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St.Margareta, Sint-Antonius Abt, St.-Vincentius en St.-Niklaas - Aktename.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken H. Familie, Heilig Hart van
Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, Sint-Antonius Abt, St.-Niklaas en St.-Vincentius.
De exploitatietoelage 2018 bedraagt volgens het gecoördineerd budget 2018:
H. Familie
2018

60.379,31

H. Hart
178.592,65

St.-Margareta
76.178,31

St.-Antonius
216.804,79

St.-Vincentius

St.-Niklaas

123.990,14

55.758,66

16. Begroting en Uitgaven - Saint George's Anglican Church - Budget 2018 Aktename.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de Saint George’s Anglican Church Knokke-Heist.
De Saint George’s Anglican Church Knokke-Heist vraagt geen exploitatietoelage aan het
gemeentebestuur voor 2018.

17. Begroting en Uitgaven - Politiezone Damme/Knokke-Heist - Dotatie 2018 Wijziging dotatie 2017 - Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de bijdrage van de gemeente Knokke-Heist in de politiebegroting 2018 ten
bedrage van 11.431.168 EUR goed voor de politiezone Damme/Knokke-Heist.
De aanvullende bijdrage van de gemeente Knokke-Heist in de politiebegroting 2018 voor de patronale
meerkost op de inconveniënten ten bedrage van 383.981 EUR goed te keuren aan de politiezone
Damme/Knokke-Heist.
Deze aanvullende toelage betreft de jaarlijkse kosten voor de strandbewaking in de zomerperiode en de
extra kosten ten gevolge van de overname van het gescocontingent door de politiezone.
De dotatie voor de camerabewaking 2018 goed te keuren aan de politiezone Damme/Knokke-Heist voor
een maximaal bedrag van 297.741 EUR.
De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de afrekening met alle bewijsstukken.
De gewone investeringstoelage 2018 goed te keuren aan de politiezone Damme/Knokke-Heist voor een
maximaal bedrag van 227.600 EUR.
De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de afrekening met alle bewijsstukken.
De aanvullende investeringstoelage 2018 voor de verdere uitbreiding van het cameraproject goed te
keuren aan de politiezone Damme/Knokke-Heist voor een maximaal bedrag van 187.550 EUR.
De uitbetaling gebeurt na ontvangst van de afrekening met alle bewijsstukken.
De verlaging van de gewone dotatie 2017 aan de Politiezone Damme/Knokke-Heist met 1.142.804 EUR
tot 10.090.999 EUR goed te keuren.

18. Begroting en Uitgaven - Meerjarenplan, Budgetwijziging 2017-2, Budget 2018, Vaststelling.
Meerjarenplan
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 november 2013 een meerjarenplanning 2014-2019 vastgesteld.
In dat beleidsdocument heeft het gemeentebestuur de strategie bepaald voor de huidige legislatuur. Naar
aanleiding van elke budgetopmaak wordt dit meerjarenplan aangepast.
Het meerjarenplan bestaat, vertrekkende vanuit een algemene visie en missie, uit een strategische nota
en een financiële nota.
 In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en
intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
 In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en
worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
De staat van het financieel evenwicht moet aantonen dat de gemeentelijke financiën in evenwicht zijn.
Hiervoor moet de gemeente voldoen aan twee parameters:
-Een positief resultaat op kasbasis betekent dat het bestuur nog middelen overhoudt nadat alle voorziene
uitgaven gedekt zijn door alle ontvangsten. Het meerjarenplan eindigt in 2020 met een positief resultaat
van 1.521.751 euro.
-Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het gemeentelijk budget structureel in evenwicht is.
Het is het bedrag dat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van de exploitatie-uitgaven en exploitatieontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Het meerjarenplan eindigt in het jaar 2020
met een positieve autofinancieringsmarge van 9.098.825 euro.
De gemeente voldoet hiermee ruimschoots aan de normen die opgelegd zijn in het BBC –besluit.
Budgetwijziging 2017-2
Een budgetwijziging is in tegenstelling tot interne kredietaanpassingen een bevoegdheid van de
gemeenteraad. Een budgetwijziging is vereist bij een daling van het saldo van exploitatie op niveau
beleidsdomein of een wijziging van kredieten bij investeringen. De budgetwijziging sluit vanzelfsprekend
aan op het meerjarenplan.
In de eerste budgetwijziging van 2017 werd het resultaat van de rekening 2016 verwerkt. Nu wordt een
voorstel tot vaststelling van een tweede budgetwijziging 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Een budgetwijziging bestaat uit 2 onderdelen:
 Een verklarende nota met een motivering van de wijzigingen, wijzigingen aan de
doelstellingennota, doelstellingenbudget, financiële toestand , investeringslijst en lijst met
nominatieve subsidies
 Een financiële nota met de wijzigingen aan het exploitatiebudget, investeringsbudget en
liquiditeitenbudget
Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge:
Het resultaat op kasbasis bedraagt na de budgetwijziging 17.483.671 euro. De autofinancieringsmarge
bedraagt 5.578.006 euro.
Budget 2018
Het budget 2018 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan. De prioritaire
beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.
Het budget bestaat uit 2 grote onderdelen:
 De beleidsnota bestaande uit een doelstellingennota, doelstellingenbudget, financiële toestand,
investeringslijst en lijst met nominatief toegekende subsidies
 De financiële nota bestaande uit het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget
Op financieel vlak zijn de volgende twee parameters heel belangrijk:
-Een positief resultaat op kasbasis betekent dat het bestuur nog middelen overhoudt nadat alle voorziene
uitgaven gedekt zijn door alle ontvangsten. Het budget 2018 sluit met een positief resultaat van
2.593.198 euro.

-Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het gemeentelijk budget structureel in evenwicht is.
Het is het bedrag dat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van de exploitatie-uitgaven en exploitatieontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Het budget 2018 sluit met een positieve
autofinancieringsmarge van 9.173.540 euro.

19. Begroting en Uitgaven - OCMW Knokke-Heist A/ Aangepast Meerjarenplan 2014-2020 - Goedkeuring;
B/ Budgetwijziging 2017/1 – Kennisname;
C/ Budget 2018 – Kennisname.
Het college heeft op 27 oktober 2017 gunstig advies gegeven op het aangepast meerjarenplan 20142020, budgetwijziging 2017/1 en budget 2018.
Vanaf 2013 maakt het OCMW Knokke-Heist, net als de gemeente, de budgettering en meerjarenplanning
op volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus. Concreet hebben de nieuwe regels tot gevolg dat
het meerjarenplan en budget moet voldoen aan de twee parameters van financieel evenwicht: een
positieve autofinancieringsmarge en een positief resultaat op kasbasis.
-

Een positief resultaat op kasbasis betekent dat het bestuur nog middelen overhoudt nadat alle
voorziene uitgaven gedekt zijn door alle ontvangsten. Het aangepast meerjarenplan eindigt in
2020 met een positief resultaat van 673 840 euro.

-

Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het meerjarenplan en budget structureel in
evenwicht is. Het is het bedrag dat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van de exploitatieuitgaven en exploitatie-ontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Het
aangepaste meerjarenplan eindigt in het jaar 2020 met een positieve autofinancieringsmarge van
98 385 euro.

Ontvangsten
20. Ontvangsten - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Hervaststelling.
De Vlaamse gewesttarieven m.b.t. de onroerende voorheffing wijzigen van 2,5% naar 3,97%.
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten bijgevolg omgerekend worden om
het hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen.

Onderwijs - deKunstAcademie
21. Onderwijs - deKunstAcademie - Nieuwe naam deKunstAcademie en de Vonk Goedkeuring.
Sinds basisschool de Vonk haar intrek nam in de nieuwe scholencampus de Pluim, kreeg het oude
schoolgebouw een nieuwe bestemming: zowel deKunstAcademie als Artistieke Educatie
Cultuurcentrum centraliseerden hun cursussen in dit praktische pand. Gezien het ontstaan van
deze actieve kunstensite werd besloten om op zoek te gaan naar een naam die deKunstAcademie
en Artistieke Educatie op een evenwichtige manier verbindt. De naam MAAK werd positief
bevonden als bouwsteen voor de gezamenlijke toekomst van het academische en recreatieve
kunstenopleidingsaanbod in Knokke-Heist. Voor deze naam werden een logo en een huisstijl
uitgewerkt.
De gemeenteraad keurt de naam MAAK goed.

Personeelszaken-Werving&bevordering
22. Personeelszaken-Werving&bevordering - Zomerpersoneel - Reglement
zomerpersoneel - Actualisering
De gemeenteraad gaat akkoord om het reglement op zomerpersoneel, zijnde redders,
eerstehulpverleners, monitors speelpleinwerking en zomermedewerkers, te actualiseren.

Preventiedienst
23. Preventiedienst - Tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de
carnavalsperiode 2018 - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de tijdelijke politieverordening op de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2018
goed.

Contractbeheer
24. Contractbeheer - Samenwerkingsovereenkomst techniekacademie schooljaar
2017-2018 - Goedkeuring.
In het vrijetijdsaanbod voor kinderen zit er weinig tot geen kansen om iets te doen rond techniek. Terwijl
KMO’s schreeuwen om technisch geschoold personeel. Hieruit startte het pilootproject
“techniekacademie”.
Dit kadert ook in de filosofie van het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018), meer bepaald de doelstelling
“Organiseren van contacten tussen plaatselijk onderwijs en het bedrijfsleven ivm studierichtingen
knelpuntberoepen en toekomstkansen voor jongeren:(hun technisch talent stimuleren en op een hoger
niveau brengen”
De techniekacademie wil jongeren tussen 10 en 12 jaar uit de gemeente of die school lopen in onze
gemeente technologie bijbrengen.
Het aandeel van de gemeente in dit initiatief bedraagt :
- een éénmalige bijdrage van € 750,00
- leslokalen gratis ter beschikking te stellen voor 12 sessies van één klas van 20 leerlingen
- een contactpersoon aan te stellen voor de opvolging van deze overeenkomst
- verzorgen van de lokale communicatie (persconferentie en ruchtbaarheid van dit initiatief)
De gemeenteraad keurt de hiertoe opgemaakte samenwerkingsovereenkomst voor het schooljaar 20172018 goed.

25. Contractbeheer - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
en het AGSO Knokke-Heist “Voetbalstadion Olivier” - Goedkeuring.
Voor de Sportinfrastructuur van het stadion Olivier werd een masterplan Olivier 3.0 opgemaakt dat
uiteenvalt in diverse deelprojecten, in het bijzonder:
 Realisatie eigentijdse hockeyinfrastructuur
 Ombouw van de site tot een sportpark
 Modernisering en (beperkte) uitbreiding sporthal De Stormmeeuw
 Realisatie eigentijds hoofdgebouw met als primaire functie voetbal
 Ombouw terrein A tot kunstgrasveld
AGSO Knokke-Heist wordt gevraagd om het herinrichten van het voetbalstadion Olivier (deelprojecten
voetbal en veld van het masterplan) op zich te nemen om daarna deze infrastructuur te exploiteren door
deze ter beschikking te stellen van derden-gebruikers met RFC Knokke als voornaamste gebruiker.
De opdracht bestaat uit volgende werken:
1. een grondige renovatie en uitbreiding van de bestaande hoofdgebouw hierbij rekening houdende met
de behoeften van RFC Knokke. Het nieuwe complex zal bestaan uit volgende functionele ruimtes:

gelijkvloers: lokalen voor onderhoud en groendienst, kleedkamers voor atletiek, jeugdploegen
en eerste ploeg;



2.

eerste verdieping: hospitalityruimte, lokalen voor onderhoud, technische en bergruimtes,
tribune en kantine;

tweede verdieping: hospitalitybar en tribune.
Rond terrein A en terrein B komt een omheining. Deze omheining kan de Zuidelijke en Oostelijke
grens vormen.
Er zal nog worden nagegaan of het opportuun is om de heraanleg en het beheer van de parking
eveneens aan AGSO toe te wijzen.

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.
Deze overeenkomst strekt ertoe om AGSO te machtigingen op te treden als bouwheer/eigenaar van dit
deelcomplex en om na de realisatie ervan deze infrastructuur te exploiteren.
De doelstelling is om de nieuwe infrastructuur en in het bijzonder de voorziene hospitalityruimten buiten
de voetbalcompetitie ook aan derden-gebruikers ter beschikking te kunnen stellen, dit mits inachtneming
de voorbehouden tijdsblokken en ruimten die de voetbalclub van doen heeft en die – in functie van de
wedstrijdkalender – jaarlijks zal moeten worden vastgelegd.
Operationeel komen daar volgende aspecten bij kijken :
o AGSO zal intern een nieuwe bedrijfsafdeling (naast stadsontwikkeling, exploitatie, water- en
afvalbeheer) oprichten zodat de kosten en opbrengsten voor deze exploitatie afzonderlijk kunnen
worden bijhouden
o AGSO betaalt alle kosten en ontvangt alle opbrengsten
o De Overeenkomst met RFC Knokke evenals de gebruikstarieven moeten door de Raad van
Bestuur worden goedgekeurd worden
o voor de praktische organisatie wordt verder beroep gedaan op de Sportdienst (boekingen,
coördinatie en onderhoud) en de TUD (onderhoud groene ruimten). De gebruiksgoederen worden
dan door AGSO ter beschikking gesteld.

26. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist Meerjarenplan 2014-2019 - Aanpassing - Goedkeuring.
De gemeenteraad heeft op 18 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom
Gemeentelijk Stadsontwikkeling AGSO Knokke-Heist goedgekeurd.
Een meerjarenplan is geen statisch document maar wordt achterhaald door maatschappelijke en
economische ontwikkelingen waardoor nieuwe noden, kansen, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan.
De organieke decreten ten deze bepalen dan ook dat de raad elk jaar het meerjarenplan waar nodig
aanpast vóór de beraadslaging over het budget.
De raad van bestuur van het AGSO heeft op 13 november 2017 het aangepast meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast op basis van de resultaten van het eerste halfjaar van
2017 en de gewijzigde programmatie en tijdsplanning voor meerdere projecten.
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.
o In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern
te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
o In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden
de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
In het meerjarenplan legt het AGSO Knokke-Heist zijn strategie vast voor de jaren 2014-2019.
Als uitvoeringsagent van de gemeente concretiseert zij de missie, visie en doelstellingen van de
gemeente Knokke-Heist.

27. Contractbeheer - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist Budget 2018 - Goedkeuring.
De raad van bestuur van het AGSO heeft op 13 november 2017 het budget 2018 goedgekeurd.
Zoals de gemeente wordt ook het AGSO verplicht tot het opstellen van haar budget overeenkomstig de
bepalingen van de Beleids- en Beheerscyclus.
In het budget 2018 staat welke middelen zullen worden aangewend tot realisering van de
beleidsdoelstellingen.
Het budget 2018 van het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkeling AGSO Knokke-Heist sluit als volgt :
B1: Het doelstellingenbudget 2018

Beleidsdomein ALGFIN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein INOR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein WOWE
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein STON
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein VRTI
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
4.027.812
1.783.352 -2.244.460

4.027.812
1.030.858

1.783.352
23.352

-2.244.460
-1.007.506

2.996.954
523.539

1.760.000
106.582

-1.236.954
-416.957

523.539
505.539
18.000

106.582
106.582

-416.957
-398.957
-18.000

2.440.269
2.440.269
2.194.505
245.764

4.672.973
4.672.973
4.672.973

2.232.704
2.232.704
2.478.468
-245.764

23.839.508
23.839.508
17.489.507
6.350.001

25.570.443
25.570.443
23.530.443
2.040.000

1.730.936
1.730.936
6.040.937
-4.310.001

0

0

0

0

300.000
300.000
300.000

271.763
271.763
271.763

28.217
28.217
28.217

Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein EXPL
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere

849.435
849.435
849.435

850.700
850.700
850.700

1.265
1.265
1.265

31.708.778
22.098.059
6.613.765
2.996.954

33.637.989
29.484.050
2.040.000
2.113.938

1.929.210
7.385.991
-4.573.765
-883.016

Ruimtelijke ordening
28. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP Zuidelijke rand Westkapelle. - Voorlopige
vaststelling
Het ontwerp RUP Zuidelijke rand Westkapelle heeft de bedoeling om voor specifieke locaties en bedrijven,
gelegen aan de zuidoostelijke rand van Westkapelle, toekomstgerichte mogelijkheden te scheppen die
verenigbaar zijn met het gebied waar ze zich bevinden.
Voor de meeste van de locaties betreft het een bestendiging van de reeds aanwezige functie, met een
functionele uitbreiding.
De reden voor de opmaak van het RUP kan teruggebracht worden tot volgende punten:
•
De constructies en de functies er in zijn alle zonevreemd gelegen. Dit RUP zorgt er voor dat deze
zone-eigen worden gemaakt;
•
De mogelijkheid tot het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied te bevriezen (tot na realisatie
van Heulebrug, Duinenwater en Keuvelwijk);
•
De aanwezige landbouw, gelegen in woonuitbreidingsgebied en parkgebied, bestendigen en zoneeigen maken.
Het ontwerp RUP zal na voorlopige vaststelling aan een openbaar onderzoek onderworpen worden
gedurende 60 dagen, tevens zullen de nodige adviezen opgevraagd worden.

29. Ruimtelijke ordening - Ontwerp RUP 2de golf en stadsrandbos. - Voorlopige
vaststelling.
Met het RUP wordt de realisatie mogelijk gemaakt van een 27-holes golfterrein (3 x 9-holes) met een
golfschool, bijhorende gebouwen (clubhuis, loodsen, driving range) en een golfhotel met de mogelijkheid
voor congresfaciliteiten. Daarnaast wordt van de opportuniteit gebruik gemaakt om de landschappelijke
en ecologische waarde te versterken en het bestaande toeristisch-recreatieve netwerk verder uit te
bouwen. Dit laatste gebeurt onder andere door het golfterrein multifunctioneel te gebruiken en er
wandel- en fietspaden aan te leggen die verbonden worden met het bestaande toeristisch-recreatieve
netwerk. Daarnaast wordt een stadsrandbos inclusief speelbos voorzien. Zuidelijk wordt onderhavig
projectgebied begrensd door het open polderlandschap welke volop in uitbating is met de
landbouwfunctie, en ter hoogte van de hoek Kalvekeetdijk/Natiënlaan door de nieuwe ziekenhuiscampus.
Zowel de terreinaanleg van de nieuwe ziekenhuiscampus, als de fietsverbindingen op de site van de
nieuwe ziekenhuiscampus sluiten aan op de voorziene recreatieve verbindingen langs en door de golf.
Indien de gemeenteraad instemt met voorlopige vaststelling van dit plan zal het binnen de 30 dagen aan
een openbaar onderzoek van 60 dagen onderworpen worden. Ondertussen worden ook de nodige
adviezen ingewonnen van de Deputatie en de Vlaamse Overheid.

Vrijetijd - Financiën
30. Vrijetijd - Financiën - Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de begroting 2018 van het Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw goed. De begroting
2018 van Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw sluit zowel in ontvangsten als in uitgaven op 3.363.845 EUR.

31. Vrijetijd - Financiën - Sincfala Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de begroting 2018 van Sincfala Knokke-Heist vzw goed. De begroting 2018 van
Sincfala Knokke-Heist vzw sluit zowel in ontvangsten als in uitgaven op 132.022 EUR.

32. Vrijetijd - Financiën - Sportcentrum Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de begroting 2018 van Sportcentrum Knokke-Heist vzw goed. De begroting 2018
van Sportcentrum Knokke-Heist vzw sluit zowel in ontvangsten als in uitgaven op 1.257.604 EUR

33. Vrijetijd - Financiën - Toerisme Knokke-Heist vzw - Begroting 2018 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de begroting 2018 van Toerisme Knokke-Heist vzw goed. De begroting 2018 van
Toerisme Knokke-Heist vzw sluit zowel in ontvangsten als in uitgaven op 3.624.022 EUR.

Punten op de agenda gebracht in toepassing van artikel 22 van het
gemeentedecreet:
Door raadslid Pottier:
33/ 1. Interpellatie - Verkeersveiligheid Ramskapelle.

Door raadslid Dieltiens :
33/ 2. Interpellatie - Policy grensoverschrijdend gedrag.
33/ 3. Interpellatie - Economische kaart POM West-Vlaanderen.

Door raadslid Bodyn:
33/ 4. Interpellatie - Parkeerkaarten.

