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Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, A. Wittesaele, P. Vlietinck, K. van der Hooft,
Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur
J. Morbee, A. Vandenbussche, Schepenen

Geheime zitting
Routine
Personeelszaken

1.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool De Pluim - Onderwijzer - Aanstelling in
tijdelijk verband.

Akkoord.

2.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool De Pluim - Onderwijzer - Aanstelling in
tijdelijk verband

Akkoord.

3.

Personeelszaken - Werving & Selectie Vrijetijd/Jeugdcultuur - Wonderwijzer/dispatcher D1D3 - Paasvakantie 2020 - Vaststelling
tewerkstellingsperiode

Akkoord.

4.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool - De Pluim - Leraar - Verlofaanvraag Herneming.

Akkoord.

5.

Personeelszaken - Afdeling Stadsonderhoud Feestelijkheden & Reiniging - Reiniging - Medewerker
- Arbeidsongeval van 16 oktober 2019 - Besluit
medische expertise - Akkoordverklaring - Aktename.

Akkoord.

6.

Personeelszaken - Afdeling communicatie &
marketing - Communicatie - Beleidscommunicatie &
PR - Stafmedewerker - Arbeidsongeval van 22
oktober 2019 - Besluit medische expertise Akkoordverklaring Aktename.

Akkoord.

7.

Personeelszaken - Afdeling Financieel beheer Boekhouding - Boekhouding - Diensthoofd Arbeidsongeval van 14 oktober 2019 - Besluit
medische expertise - Akkoordverklaring - Aktename.

Akkoord.

Loopbaan & Ontwikkeling

8.

Loopbaan & Ontwikkeling - VTO - Goedkeuring
deelname aan vormingsactiviteiten - Maart 1.

Akkoord.

Burgerzaken

9.

Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies

Grondige
Financien - Ontvangsten

10. Financien - Ontvangsten - Vaststellen en uitvoerbaar
verklaren kohieren - Aanslagjaren 2019 en 2020.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart ze uitvoerbaar:
- belasting op het maken van publiciteit op het openbaar domein: gen.1/2019
- belasting op inname van het openbaar domein (strandcabines): gen.2/2020
- belasting op aanplak- en reclameborden: gen.10/2019
- activeringsheffing op onbebouwde percelen: gen.6/2019
- belasting op inname openbaar domein (terrassen): gen.6/2019
- belasting op ontbrekende parkeerplaatsen: hoofdkohier/2020.

Secretarie

11. Secretarie - Agenda gemeenteraad
Akkoord.

12. Secretarie - Centraal Kerkbestuur - Vergadering 18
februari 2020 - Kennisname verslag
Akkoord.

13. Secretarie - kerkfabriek Sint Vincentius - Kerkraad 26
januari 2020 - Kennisname verslag
Akkoord.

14. Secretarie - Aanvraag vergunning voor het
exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder (VVB) - BC Limo Services.
Strand & Dijk

15. Strand & Dijk - Machtiging aan Philippe Schamp tot
overname van een open gevelterras gelegen te
Gemeenteplein 19
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

16. Financien - Contractbeheer - Heropbouw kerk SintNiklaas - deeldossier 2 - electriciteit - voorlopige
oplevering - vrijgave borg.
De helft van de borg voor de heropbouw van de kerk Sint-Niklaas - deeldossier 2 - electriciteit mag
worden vrijgegeven.

17. Financien - Contractbeheer - Heropbouw kerk SintNiklaas - deeldsosier 3 - HVAC/sanitair - voorlopige
oplevering - vrijgave borg
De helft van de borg voor de heropbouw van de kerk Sint-Niklaas - deeldossier 3 - HVAC/sanitair mag
worden vrijgegeven.

Personeelszaken

18. Personeelszaken - Werving & Selectie - Afdeling
Financieel Beheer/Contractbeheer - Afdeling
Cultuurhuis/Cultuur/Productie - Afdeling Burger &
Welzijn/Preventie & Veiligheid/Preventie, Handhaving
& Noodplanning - Contractuele aanwervingsprocedure
met aanleg wervingsreserve - Kandidaatstellingen Nominatieve aanduiding examencommissie Examendata
Akkoord.

19. Personeelszaken - Werving & selectie Zomerpersoneel - Reddingsdienst Eerstehulpverleners - Seizoen 2020 - Aanstelling
Akkoord.

20. Personeelszaken - Werving & selectie - Jobstudenten
- Monitoren speelpleinwerking - Paasvakantie 2020 Aanstelling
Akkoord.

21. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Afdeling Onderwijs – Administratief medewerker C1C3 – Vervangingsovereenkomst – Verlenging.
Het college gaat akkoord met de verlenging van de vervangingsovereenkomst.

22. Personeelszaken - Afdeling Cultuurhuis/Cultuurproductie/tentoonstellingen - Voltijds contractueel
Vakman-Specialist D4 – Toekenning
waarnemingstoelage
Akkoord.

Stadsonderhoud

23. Stadsonderhoud - Brandstof voor eigen voertuigen
met vrijstelling van accijnsovereenkomst - Gunning.
Stedenbouw

24. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Peeters
Paul tot bouwen van een tuinhuis gelegen Maurice
Maeterlincklaan 2.
Akkoord.

25. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van mevrouw Warnier
Delphine tot het wijzigen van de voorgevel en het
vernieuwen van het terras gelegen Leenstraat 15.
Akkoord.

26. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba 26|& US
tot bekomen van omgevingsvergunning tot
verbouwen van een appartementsgebouw van 5 units
naar 4 na afbraak bestaande gelegen De Klerckstr aat
31.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot verbouwen van appartementsgebouw gelegen
De Klerckstraat 31.

27. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van mevr.
Devulder Margaretha tot bekomen van
omgevingsvergunning tot verbouwen van woning
gelegen Graaf Jansdijk 241.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvegunning tot verbouwen van woning gelegen Graaf Jansdijk
241.

28. Stedenbouw - aktename van de melding van de heer
Gilson Michel voor stedenbouwkundige handelingen te
Kustlaan 227 - 229
Akkoord.

29. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van CVBA SO
T'Heist tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een meergezinswoning met
ondergrondse garage na afbraak bestaand pand
gelegen Herfststraat 2-26 en Vredestraat 6.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen van meergezinswoning met
ondergrondse garage gelegen Herfststraat 2-26 en Vredestraat 6.

30. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van NV Club Brugge
(dhr. Bart Verhaeghe en dhr. Vincent Mannaert) tot
bouwen van een trainingscentrum en
sportinfrastructuur gelegen Herenweg 9.
Akkoord.

31. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer
Deduytsche Roland tot functiewijziging van
handelsruimte naar woonruimte gelegen Hoekestraat
3.
Akkoord.

32. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van NV BNP Paribas
Fortis tot verbouwen van een kantoor gelegen
Elizabetlaan 13.
Akkoord.

33. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA
BUILDING ASSOCIATION tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bestemmingswijziging van
handelsruimte naar privé wellnessruimte gelegen
Zeedijk-Het Zoute 801 - Weigering.
Het College gaat akkoord met de weigering van omgevingsvergunning tot bestemmingswijziging
handelsruimte naar privé-wellness gelegen Zeedijk-Het Zoute 801.

34. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Willem Koen tot bekomen van omgevingsvergunning
tot plaatsen van een omheining (toegang garage)
gelegen Koningin Fabiolalaan 7.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot plaatsen van omheining gelegen Koningin
Fabiolalaan 7.

35. Stedenbouw - Weigeren van een
omgevingsvergunningsaanvraag op naam van
Mermans Linda tot het schilderen van gevels en
vervangen van een afdakje gelegen Elizabetlaan 91B.
Akkoord.

36. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Janssen Birgit tot
het plaatsen van een publiciteitsdoek gelegen Paul
Parmentierlaan 257.
Akkoord.

37. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Van de
Sompele Koenraad tot bekomen van
omgevingsvergunning tot regularisatie herbouw
schuur en berging en aanleg infiltratie gelegen
Nederenheerweg 14.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot regularisatie herbouw schuur en berging
gelegen Nederenheerweg 14.

38. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Compernolle
Stefaan tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een garage gelegen Sint-Jorisstraat 8.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen van garage gelegen Sint-Jorisstraat
8.

Milieu, Natuur en Landbouw

39. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020028653 2020/127 - NV ELIA ASSET-het uitvoeren van een
bronbemaling - Koudekerkenlaan zn, 8300 KnokkeHeist
Akkoord.

Lokale economie

40. Lokale economie - Vrijgestelde ambulante verkoop mini-onderneming De Makz - standplaats openbare
markt.
Akkoord.

Burgerzaken

41. Burgerzaken - Ambtshalve schrappingen uit het
bevolkingsregister
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

42. Financien - Contractbeheer - Concessie ijskiosk
tussen De Wielingen en de Westhinderstraat Verlenging.
De concessie voor de uitbating van ijskiosk tussen De Wielingen en de Westhinderstraat (Pascal François)
voor een periode van zes jaar verlengen.

Bibliotheek

43. Bibliotheek - Afsluiten van een overeenkomst met
vzw Cultuurconnect voor de E-boekendienst voor
openbare bibliotheken
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

44. Financien - Contractbeheer - Huur en onderhoud van
kleurenplotter/plankopietoestel - Voorwaarden en
wijze van gunnen - Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor de opdracht "Huur en onderhoud van
kleurenplotter/plankopietoestel" worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De vermelde firma’s worden
aangeschreven om hun offerte in te dienen.

45. Financien - Contractbeheer - Studieopdracht : aanleg
van fietspaden langsheen de Boslaan, Eikenlaan en
Blinckaertlaan - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor de studieopdracht "aanleg van fietspaden langsheen de
Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan" worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund bij wijze van
de openbare procedure. De opdracht wordt nationaal en europees gepubliceerd.

46. Financien - Contractbeheer - Aanpassen openbare
verlichting - Ruiterspad + Amazonepad Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling/gunning.
Akkoord.

