COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 14 juni 2019
Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, P. Vlietinck, K. van der
Hooft, Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur
P. De Groote, Schepen afwezig voor agendapunt 31;
A. Wittesaele, Schepen afwezig voor agendapunt 24;
A. Vandenbussche, Schepen

Geheime zitting
Routine
Financien - Ontvangsten

1.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op leegstand en verwaarlozing Aanslagjaar 2018 - Kohierartikel 52 - Patriso nv.

Er wordt geen gunstig gevolg verleend m.b.t. de vrijstelling van de belasting op leegstand voor het pand
Zeedijk-Albertstrand 523/01.

2.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op aanplak- en reclameborden en
geveldoeken - Aanslagjaar 2018 kohierartikel 399 Aanslagjaar 2019 kohierartikel 137 - Immo Van De
Walle bvba.

Er wordt geen gunstig gevolg verleend m.b.t. de belasting op aanplak- en reclameborden en geveldoeken
voor het adres Zeedijk-Albertstrand 505-507.

Personeelszaken

3.

Personeelszaken - Personeelszaken - Afdeling Vrije
Tijd/Jeugd - Coördinator - GSM-machtiging

Aan een personeelslid wordt een gemeentelijk GSM-abonnement toegekend volgens de bepalingen
opgenomen in het GSM-reglement.

Grondige
Secretarie

4.

Secretarie - Agenda gemeenteraad donderdag 27 juni
2019

Akkoord.

5.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement Boulevardfeest op
16/06/2019

Akkoord.

6.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement Knokke Hippique
van 17/06/19 tot en met 17/07/19

Akkoord.

Strand & Dijk

7.

Strand & Dijk - Toelating tot het plaatsen van een
open gevelterras met terrasschermen op het
openbaar domein - Wijnen Bodyn - gelegen te
Polderstraat 70

Akkoord.

Financien - Contractbeheer

8.

Financien - Contractbeheer - Leveren van drank aan
de gemeentelijke scholen - schooljaren 2019-2020,
2020-2021 en 2021-2022 - Voorwaarden en wijze
van gunnen - Vaststelling.

Akkoord.

9.

Financien - Contractbeheer - Heropbouw SintNiklaaskerk Westkapelle - deeldossier 1 bouwkundige werken - Verrekening 10 "Leveren en
plaatsen substructuur tonggewelf" - verrekening 12
"Verwijderen muurtje" - verrekening 13 "Meerwerken
metselwerk" en vraag termijnsverlenging goedkeuring.

Akkoord.

Personeelszaken

10. Personeelszaken - Personeelszaken - Afdeling Vrije
tijd/Cutuurhuis/Cultuur – Afdeling Onderwijs/Maak Voltijds contractueel zaalwachter - Opname uit de
wervingsreserve + 1 aanstelling onbepaalde duur
Aanstelling zaalwachter Cultuur en Onderwijs Maak

11. Personeelszaken - Werving & Selectie - Afdeling
Algemeen Directeur - Contractueel DIENSTHOOFD
BELEIDS- EN BEHEERSONDERSTEUNING A1-A3 Aanwervings- en Bevorderingsprocedure met aanleg
van een wervings- & bevorderingsreserve in
contractueel verband - Einddossier
Akkoord.

12. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling –
Afdeling Secretarie/Poetspersoneel – Medewerker E1E3 - Arbeidsovereenkomst – Verlenging.
Het college gaat akkoord met de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

13. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Afdeling Vrije Tijd/Sport/Administratie, Toezicht &
Onderhoud – Werkleider C1-C3. - Aanstelling in vast
verband.
Het college gaat akkoord met de benoeming in vast verband.

14. Personeelszaken - Afdeling
Stadsonderhoud/Feestelijkheden &
Reiniging/Feestelijkheden - Opname uit de
wervingsreserve - Langdurige afwezigheid wegens
ziekte - Tijdelijke aanstelling medewerker
feestelijkheden E1-E3
Akkoord.

Stedenbouw

15. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Deroost Dirk tot
het verbouwen van een eengezinswoning gelegen
Hazegrasstraat 60.
Akkoord.

16. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Verhulst Maxime
tot het bouwen van een eengezinswoning gelegen
Boslaan 23 A.
Akkoord.

17. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Couwyzer Davy
tot het bouwen van een eengezins rijwoning gelegen
Schabbe 9.
Akkoord.

18. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer De
Backer georges tot bekomen van
omgevingsvergunning tot wijzigen bestemming
winkel - aanpassen winkelpui gelegen Meerminlaan
12 - Stilzwijgende weigering.
Het college gaat akkoord met de stilzwijgende weigering voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
Meerminlaan 12.

19. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BV BVBA
Architektenbureau Wim Baekelandt tot
functiewijziging van appartement naar kantoor-vrij
beroep gelegen Dorpsstraat 1-3-5-5A en Natiënlaan
226-228.
Akkoord.

20. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Verdurme
Koen Alfons tot bekomen van omgevingsvergu nning
tot aanbrengen reclamedoek en gevelbanner gelegen
Koningslaan 202-204.
Het College gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
reclamedoek gelegen Koningslaan 202-204.

21. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van mevrouw
Detavenier An tot renovatie van de voorgevel gelegen
Zeedijk-Het Zoute 764.
Akkoord.

22. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Verdurme
Koen Alfons tot bekomen van omgevingsvergunning
tot aanbrengen van reclamedoek en reclamebanner
gelegen Zeedijk-Heist 99.
Het College gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
reclamedoek gelegen Zeedijk-Heist 99.

23. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van NV Delino
(mevrouw Denys Stefanie) tot bekomen van
omgevingsvergunning tot slopen van bestaande
woning en bouwrijp maken van terrein gelegen 't
Walletje 51.
Het College gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande
woning gelegen 't Walletje 51.

24. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Geerebaert
Stefaan tot het aanleggen van een zwembad gelegen
Graaf Jansdijk 299.
Akkoord.

25. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA
Russellstore tot wijzigen van de gevelopeningen en
positie binneninrichting/bar gelegen Zoutelaan 1.
Akkoord.

26. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Bvba Positano tot
het bouwen van een appartement gelegen
Boudewijnlaan 55.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

27. Financien - Contractbeheer - Ruimen van de perken
4/01 en 3/05 op de Centrale Begraafplaats van
Knokke-Heist - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling.
Akkoord.

28. Financien - Contractbeheer - Bestickering/belettering
van de tentoonstelling van het Cartoonfestival 2019 Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling Gunning.
De opdracht “Bestickering/belettering van de tentoonstelling van het Cartoonfestival 2019” wordt gegund
aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Publi Lettral bvba, KBO nr. BE
0423.322.351, Pittemsestraat 60A te 8850 Ardooie, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte (het
bestelbedrag wordt beperkt tot 15.000,00 EUR excl. btw of 18.150,00 EUR incl. 21% btw).

Vrijetijd Beleid - Evenementen

29. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Strandloop Heist
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Strandloop Heist door de Sportdienst op 02/08/2019
en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 90dB van 17u00 tot 21u30.

30. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Cinq Anneaux 27th
edition
Het college gaat akkoord met de organisatie van Cinq Anneaux 27th edition door RBSC het Zoute op
15/08/2019 en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 85dB van 10u00 tot 20u00, tot max. 95dB
van 20u01 tot 02u00 en van max. 90dB van 02u01 tot 03u00.

31. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Oefenwedstrijd KFC
Heist - FC Brugge
Het college gaat akkoord met de oefenwedstrijd tussen KFC Heist en FC Brugge op 23/06/2019 om 16.00
uur en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 90dB van 16.00 tot 21.00 uur.

32. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Privéfeest muziekvergunning
Het college gaat akkoord met de organisatie van een privéfeest in het Tuinfluiterspad op 22/06/2019 en
geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 92dB van 22.00 tot 2.00 uur en tot max. 90dB van 2.01
tot 3.00 uur.

Openbaar Domein

33. Openbaar Domein - Aanvraagformulier privatieve
ingebruikname openbare weg ontvangen voor 'Clouds
of Fashion', zeedijk 659.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

34. Financien - Contractbeheer - Grafische vorming en
ondersteuning - voorwaarden en wijze van gunnen Kennisname
Het college neemt kennis van de voorwaarden en wijze van gunnen voor een opdracht "Grafische
vormgeving en ondersteuning". De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure. De
publicatie gebeurt nationaal en Europees. De uitgave voor de opdracht, lopende over 3 jaar, is geschat op
991.735,53 EUR excl. btw ofwel 1.199.999,99 EUR incl. btw.

Stedenbouw

35. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Potoms Kris tot bekomen van omgevingsvergunning
tot plaatsen van overdekt terras gelegen Van
Bunnenplein 19.
Het College gaat akkoord met aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van overdekt terras
gelegen Van Bunnenplein 19.

