COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 17 mei 2019
Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
K. Demeyere, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft,
Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur
A. Wittesaele, Schepen afwezig voor agendapunt 45
P. De Groote, J. Morbee, Schepenen

Geheime zitting
Routine
Financien - Contractbeheer

1.

Financien - Contractbeheer - Promotie lokale
sportevenementen - Collegebesluit van 08 maart
2019 - Wijziging.

Artikel 5 van het collegebesluit van 08 maart 2019 wordt vervangen door: Deze opdracht wordt gegund
aan Roularta Media Group NV, KBO nr. 0434.278.896, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.024,00 EUR excl. btw of 13.339,04 EUR incl. 21% btw.

Financien - Boekhouding

2.

Financien - Boekhouding - Bestelbons - Goedkeuring.

Kennisname van de ingeboekte bestelbons deze week.

Personeelszaken

3.

Personeelszaken - Dienstvoertuig - Diensthoofd
personeelszaken - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

4.

Personeelszaken - Dienstvoertuigen - Diensthoofd
sport - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

5.

Personeelszaken - Dienstvoertuigen - Diensthoofd
toerisme en marketing - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

6.

Personeelszaken - Dienstvoertuigen - Diensthoofd
boekhouding - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

7.

Personeelszaken - Dienstvoertuig - Diensthoofd
Lokale Economie - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

8.

Personeelszaken - Dienstvoertuig - Diensthoofd
gebouwen en patrimonium - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

9.

Personeelszaken - Dienstvoertuig - Diensthoofd
welzijn - Toewijzing

Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

10. Personeelszaken - Dienstvoertuig - Diensthoofd
IDPBW - Toewijzing
Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

11. Personeelszaken - Dienstvoertuig - Diensthoofd
preventie en veiligheid - Toewijzing
Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

12. Personeelszaken - Dienstvoertuig - Financieel
directeur - Toewijzing
Toewijzing van een dienstvoertuig aan een personeelslid volgens de gemeentelijke carpolicy.

Loopbaan & Ontwikkeling

13. Loopbaan & Ontwikkeling - VTO - Goedkeuring
deelname aan vormingsactiviteiten - Mei 3.
Akkoord.

Burgerzaken

14. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

15. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

16. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

17. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

18. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

19. Burgerzaken - Vroegtijdige beëindiging concessie
Akkoord.

20. Burgerzaken - Vroegtijdige beëindiging concessie
Akkoord.

Grondige
Financien - Contractbeheer

21. Financien - Contractbeheer - Aankoop van wit en
gekleurd papier voor de administratieve diensten Gunning.
De opdracht “Aankoop van wit en gekleurd papier voor de administratieve diensten” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige (op basis van de prijs) bieders, zijnde:
o Perceel 1 - Aankoop wit papier: Inapa Belgium nv uit Huizingen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in
de offerte van deze inschrijver.
o Perceel 2 - aankoop van gekleurd papier en karton: Inapa Belgium nv uit Huizingen, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

22. Financien - Contractbeheer - AGSO - notulen van het
directiecomité van maandag 13 mei 2019 vaststelling
Het college neemt kennis van de notulen van het directiecomité van het AGSO van maandag 13 mei
2019.

Financien - Ontvangsten

23. Financien - Ontvangsten - Vaststellen en uitvoerbaar
verklaren kohieren - Aanslagjaar 2019.
Het college stelt volgende kohieren van het aanslagjaar 2019 vast en verklaart ze uitvoerbaar: belasting
op leegstand en verwaarlozing, belasting op ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring.

Strand & Dijk

24. Strand & Dijk - Toelating te verlenen tot het plaatsen
van een open gevelterras met terrasschermen op het
openbaar domein voor zijn zaak - Moeder Babelutte gelegen te Graaf d’Ursellaan 6 conform het
Gemeentelijk reglement voor de opstelling van
terrassen op de openbare weg van 18/12/2013.
Akkoord.

25. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot overname van het plaatsen van
een open eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven
Akkoord.

26. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
gevelterras met terrasschermen zeedijk 508
Akkoord.

27. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Swolfstraat 4
Akkoord.

28. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Burg. Frans Desmidtplein 8
Akkoord.

29. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Emile Verhaerenlaan 16
Akkoord.

30. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een plein
Gemeenteplein 53
Akkoord.

31. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Kustlaan 37
Akkoord.

32. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand en Gevelterras
t.h.v. Zeedijk 524 - Pop-up
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

33. Financien - Contractbeheer - Bouwen
ontmoetingscentrum Sincfala - perceel 1: ruwbouw
en afwerking - Verrekening 29 - Goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 29:
- weglaten gordijn aan de schuifvouwdeur voor een bedrag in min van 1848,84 euro, excl. btw
- uitvoering extra binnentrapleuning voor een bedrag in meer van 3007,49 euro, excl. btw
of voor het totaal bedrag in meer van 1.158,65 EUR excl. btw of 1.401,97 EUR incl. 21% btw (243,32
EUR Btw medecontractant) van de opdracht “Sincfala - Bouwen nieuw ontmoetingscentrum - perceel 1
ruwbouw en afwerking - herneming”.

34. Financien - Contractbeheer - Bouwen
ontmoetingscentrum Sincfala - Perceel 3: electro Verrekeningen 71, 73 en 74 - Goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend aan volgende verrekeningen:
– aanpassing verlichtingsarmaturen sanitaire ruimtes voor een bedrag in min van € 2.070,18 EUR excl.
btw (prijs armaturen in oorspronkelijke offerte € 5127,78)
- sturing van sommige keukentoestellen bij werking van de blusinstallatie in de dampkap voor een bedrag
in meer van 371,92 EUR excl. btw
– vervangen van KNX drukknoppen door KNX drukknoppen met ingebouwde temperatuursensor voor een
bedrag in meer van € 96,80, excl. btw

35. Financien - Contractbeheer - Bouw
ontmoetingscentrum Sincfala - studieopdracht
omgevingsaanleg - Gunning
De studieopdracht, na controle van de uitsluitingsgronden en selectiecriteria en na afweging van de
gunningscriteria, toewijzen aan Buro voor Vrije Ruimte uit Gent tegen het ereloonpercentage van 7,8%

Personeelszaken

36. Personeelszaken - Afdeling Communicatie &
Marketing/Communicatie/Promotionele communicatie
- Voltijds contractueel administratief medewerker
communicatie C1-C3 - Opname uit de
wervingsreserve - Aanstelling onbepaalde duur met
vervangingsclausule.
Akkoord met voorstel dienst Personeelszaken.

37. Personeelszaken - Werving & Selectie Zomerpersoneel - Samenstelling selectiecommissies Vaststelling selectiedata - Opheffing collegebesluit
Selectiecommissies jobstudenten.

38. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Afdeling Stadsonderhoud/Feestelijkheden &
Reiniging/Reiniging – Medewerker E1 E3 –
Arbeidsovereenkomst – Verlenging.
Het college gaat akkoord met de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

39. Personeelszaken - Personeelszaken- Dienst secretarie
- Aanwervingsprocedure met aanleg wervingsreserve
– bode-reprograaf D1-D3 - Verlengen wervingsreserve - Kennisgeving
Verlengen wervingsreserve bode-reprograaf D1-D3

40. Personeelszaken - Personeelszaken – Afdeling
Financieel Beheer/Contractbeheer –
1. Statutair DIENSTHOOFD CONTRACTBEHEER A1A3
2. Statutair STAFMEDEWERKER CONTRACTBEHEER
B1-B3
Opstart aanwerving- en bevorderingsprocedure met
aanleg van een werving- en bevorderingsreserve Kandidaatstellingen - nominatieve aanduiding
examencommissie - examendata.
Kandidaatstellingen - nominatieve aanduiding examencommissie - examendata - Statutair DIENSTHOOFD
CONTRACTBEHEER A1-A3 en Statutair STAFMEDEWERKER CONTRACTBEHEER B1-B3

41. Personeelszaken - Pensionering – Aktename.
Akkoord.

42. Personeelszaken - Pensionering - Aktename.
Akkoord.

43. Personeelszaken - Onderwijs - Rustpensioen Aktename.
Akkoord.

44. Personeelszaken - Onderwijs - Rustpensioen Aktename.
Akkoord.

Stedenbouw

45. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. De Vroey
Henri en Van Meenen Vinciane tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bouwen van woning
gelegen Tegelrie 31.
Omgevingsvergunning tot bouwen van woning gelegen Tegelrie 31.

46. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Cauwels
Construct tot bekomen van omgevingsvergunning tot
plaatsen van een geveldoek gelegen Ooststraat 27.
Omgevingsvergunning tot plaatsen van geveldoek gelegen Ooststraat 27

47. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van De Vos Marc tot
het uitbreiden van een terras gelegen De Wandelaar
1.
Omgevingsvergunning verlenen op naam van De Vos Marc tot het uitbreiden van een terras gelegen De
Wandelaar 1.

48. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Bvba Ralph
Lauren tot het aanbrengen van reclame op ramen en
schrijnwerk gelegen Albertplein 13.
Omgevingsvergunning verlenen op naam van Bvba Ralph Lauren tot het aanbrengen van reclame op
ramen en schrijnwerk gelegen Albertplein 13.

49. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Nv Alex Dewulf
tot het plaatsen van 2 dubbelzijdige verlichte
reclamepanelen gelegen Kustlaan 116.
Omgevingsvergunning op naam van Nv Alex Dewulf tot het plaatsen van 2 dubbelzijdige verlichte
reclamepanelen gelegen Kustlaan 116.

50. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Willems Michèle
tot het uitbreiden van een bestaand terras gelegen
Elizabetlaan 312.
Omgevingsvergunning verlenen op naam van Willems Michèle tot het uitbreiden van een bestaand terras
gelegen Elizabetlaan 312.

51. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Karlberger Sven
tot het plaatsen van een gevelbanner gelegen
Lippenslaan 281.
Omgevingsvergunning verlenen op naam van Karlberger Sven tot het plaatsen van een gevelbanner
gelegen Lippenslaan 281.

52. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Nv Agentschap
Pallen tot een gevel-en balkonrenovatie gelegen
Zwinlaan 27-31C.
Omgevingsvergunning op naam van Nv Agentschap Pallen tot een gevel-en balkonrenovatie gelegen
Zwinlaan 27-31C.

53. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA blowUP
media Belgium tot bekomen van
omgevingsvergunning tot plaatsen van een
reclamedoek tegen de gevel gelegen Lippenslaan
258-260 en Dumortierlaan 1 - Weigering.
Weigering voor het plaatsen van een reclamedoek gelegen Lippenslaan/Dumortierlaan.

Milieu, Natuur en Landbouw

54. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019059597 2019/344 - BVBA Devocrush - het tijdelijk
exploiteren van een mobiele breekinstallatie Natiënlaan 124, 8300 Knokke-Heist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Devocrush voor het
tijdelijk exploiteren van een mobiele breekinstallatie, gelegen te Natiënlaan 124, 8300 Knokke-Heist

55. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019059965 2019/346 - BVBA Bouwbedrijf Bryon -het uitvoeren
van een bronbemaling - Zoutelaan 117, 8300
Knokke-Heist

Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Bouwbedrijf Bryon
voor het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Zoutelaan 117, 8300 Knokke-Heist.

56. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019045716 2019/367 - NV Debackere Agro -het uitvoeren van
een bronbemaling - Bondgenotenlaan 21, 8301
Knokke-Heist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door NV Debackere Agro voor het
uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Bondgenotenlaan 21, 8301 Knokke-Heist

Financien - Contractbeheer

57. Financien - Contractbeheer - Huur geluidsinstallatie
en technisch team voor het meerdaagse pop &
rockfestival Kneistival 2020-2021-2022-2023 Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling
De voorwaarden en wijze van gunnen vaststellen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking. Na vaststelling de offerten opvragen bij vermelde leveranciers.

Strand & Dijk

58. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand t.h.v. Zeedijk
559 –Grand Café La Digue
Akkoord.

59. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg – Overname vergunning voor het
plaatsen van een open eilandterras op het s trand
t.h.v. Zeedijk 298
Akkoord.

60. Strand & Dijk - Private ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand thv Zeedijk 431 Take Out
Akkoord.

61. Strand & Dijk - Private ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand t.h.v. Zeedijk
682
Akkoord.

62. Strand & Dijk - Opzegging standplaats strandcabine
KD05/03
Het college gaat akkoord.

Financien - Contractbeheer

63. Financien - Contractbeheer - Uitbreiding contract
Xerox - verrekening 2 - huur en onderhoud
kleurtoestel (copiër, printer, scanner) De
Stormmeeuw - goedkeuring
Het college keurt de huur en het onderhoud goed van een extra toestel (copiër, printer, scanner) voor De
Stormmeeuw. Het is een verrekening op het bestaande contract met XsolveIT. Het bedrag van de
verrekening bedraagt 3.000 euro excl. btw ofwel 3.630 euro incl. btw.

Openbaar Domein

64. Openbaar Domein - Heraanleg wegenis en riolering in
de Hoekestraat (vanaf Dudzelestraat t/m huisnummer
70)
-Definitieve oplevering
-Vrijgave van de resterende borg
Heraanleg wegenis en riolering in de Hoekestraat - definitieve oplevering en vrijgave van de resterende
borg – Akkoord.

