COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 02 oktober 2020
Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

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

Geheime zitting
Routine
Financien - Ontvangsten

1.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op inname van het openbaar domein Aanslagjaar 2019 - Kohierartikelen 692 en 693 - Datu
Bouw bvba.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op inname van het
openbaar domein - aanslagjaar 2019 - kohierartikelen 692 en 693.

2.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op de tweede verblijven - Aanslagjaar 2020
- Kohierartikel 4422 - De Kock Anne.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - kohierartikel 4422.

3.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op inname van het openbaar domein Aanslagjaar 2020 - Kohierartikel 193 - Bouwbedrijf
Van Kerschaever bvba.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op inname van het
openbaar domein - aanslagjaar 2020 - kohierartikel 193.

4.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op de tweede verblijven - Aanslagjaar 2020
- Kohierartikel 3987 - De Coster Gerda.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - kohierartikel 3987.

5.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op de tweede verblijven - Aanslagjaar 2020
- Kohierartikel 14078 - Juan Ramos Gonzalez.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - kohierartikel 14078.

Personeelszaken

6.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK,
Open Academie voor Kunsten - Leraar Verlofaanvraag

Akkoord.

7.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK,
Open Academie voor Kunsten - Leraar - Verlofstelsel
- Collegebesluit van 11 september 2020 - Wijziging

Akkoord

8.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK,
Open Academie voor Kunsten - Leraar Verlofaanvraag

Akkoord

9.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK,
Open Academie voor Kunsten - Leraar Verlofaanvraag

Akkoord.

10. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK,
Open Academie voor Kunsten - Leraar Verlofaanvraag
Akkoord.

Loopbaan & Ontwikkeling

11. Loopbaan & Ontwikkeling - VTO - Goedkeuring
deelname aan vormingsactiviteiten - Oktober 1.
Akkoord.

Burgerzaken

12. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

13. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

14. Burgerzaken - Hernieuwing grafconcessies Knokke
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

15. Financien - Contractbeheer - Streetart op
keerwanden tijdelijke parking/feestboulevar d tussen
Elizabetlaan en Knokkestraat - Voorwaarden en wijze
van gunnen - Gunning
Akkoord.

Grondige
Secretarie

16. Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement Zoute Grand Prix
editie 2020 (van 08 t.e.m. 10/10/20)
Akkoord.

17. Secretarie - Exploitatie taxidiensten - Vergunning
Standplaatstaxi - Mugirwanake Oliver.
Akkoord.

Strand & Dijk

18. Strand & Dijk - Aanvraag tot het plaatsen van een
eilandterras op parkeerhaven gelegen te Maurice
Lippensplein 10 met machtiging aan De Baets Filip
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

19. Financien - Contractbeheer - Eigendom gelegen
Natiënlaan 200 - Overeenkomst "Bezetting ter bede"
- Goedkeuring.
Akkoord.

20. Financien - Contractbeheer - Aankoop gas Aankoopcentrale VEB - Voorwaarde en wijze van
gunnen - Gunning
Akkoord.

21. Financien - Contractbeheer - Raamovereenkomst :
Aanstellen extern deskundige/ontwerper gemeentelijk
patrimonium - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor de opdracht "Raamovereenkomst : Aanstellen extern
deskundige/ontwerper gemeentelijk patrimonium" worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund
bij wijze van de openbare procedure. De opdracht wordt nationaal en europees gepubliceerd.

22. Financien - Contractbeheer - Aankoop groene stroom
- Aankoopcentrale VEB - Voorwaarde en wijze van
gunnen - Gunning
Akkoord.

Stadsonderhoud

23. Stadsonderhoud - Stadsonderhoud: aankoop van een
vorkheftruck - Gunning - Vaststelling
Akkoord.

Stedenbouw

24. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Ghelamco Invest
nv tot tijdelijke grondopslag op de terreinen gelegen
Duinenwater z/n.
Akkoord.

25. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van nv B.I.G. tot
bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen van
een meergezinswoning –regularisatie gelegen St.
Jozefsstraat 19.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen van meergezinswoning (regularisatie)
gelegen St. Jozefsstraat 19.

26. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Schram
Philippe tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na
afbraak bestaande gelegen Jasmijnendreef 7.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen van vrijstaande eengezinswoning na
afbraak gelegen Jasmijnendreef 7.

27. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Berlingieri
Melissa tot bekomen van omgevingsvergunning tot
het plaatsen van geveldoeken gelegen Duinenwater
78-84 - Weigering.
Het College gaat akkoord met de weigering van omgevingsvergunning voor het plaatsen van geveldoeken
gelegen Duinenwater 78-84.

28. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr.
D’Haveloose Filip tot bekomen van
omgevingsvergunning tot regularisatie kelder gelegen
Emile Verhaerenlaan 15 - Weigering.
Het College gaat akkoord met de weigering van omgevingsvergunning tot regularisatie kelder gelegen
Emile Verhaerenlaan 15.

29. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Bvba En Faim tot
het bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen
gelegen Vrijestraat 6-8.
Akkoord.

30. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Braibant Bernard
tot het aanleggen van verharding voor een
fietsenstalling gelegen Heistlaan 121.
Akkoord.

31. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van NV Graaf Jansdijk
Construct tot het bouwen van een eengezinswoning
gelegen Graaf Jansdijk 289.
Akkoord.

32. Stedenbouw - Aanvraag omgevingsvergunning
OMV_2020038195 Huysman Dominique tot bijstelling
van de verkaveling V468.1 Schildeken/Knokkestraat
Akkoord.

33. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Verdurme Koen
tot het plaatsen van een reclamedoek gelegen Alfred
Verweeplein 17.
Akkoord.

34. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Verdurme Koen
tot het plaatsen van een horizontale reclamebanner
van 16 m² op een stelling gelegen Antoine
Bréartstraat 8-10.
Akkoord.

Milieu, Natuur en Landbouw

35. Milieu, Natuur en Landbouw - Aankoop van
tuincompostvaten 2020 - Toekenning subsidies (deel
1: januari t/m augustus 2020)
Uitbetaling van de toegekende subsidies voor compostvaten voor de eerste helft van 2020.

Financien - Contractbeheer

36. Financien - Contractbeheer - Concessie uitbating
ijskiosk ter hoogte van het Rubensplein - Overdracht.
De concessie voor de uitbating van een ijskiosk ter hoogte van het Rubensplein (lot 4) op naam van de
bvba Zoute Lulu wordt overgedragen op naam van mevr. Dany Roose.

Strand & Dijk

37. Strand & Dijk - Intrekken vergunningen standplaats
strandcabine
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

38. Financien - Contractbeheer - Installatie
camerabewaking museum Sincfala - Voorwaarden en
wijze van gunnen - Vaststelling - Gunning.
De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde RTS bvba (BE 0467.470.219), Industriezone B1, Paddevijverstraat 56A te
8900 Ieper, tegen het nagerekende offertebedrag van 22.225,00 EUR excl. btw of 26.892,25 EUR incl.
21% btw (4.667,25 EUR Btw medecontractant) en tegen de eenheidsprijzen vermeld in zijn offerte.

Openbaar Domein

39. Openbaar Domein - Studieopdracht voor weg- en
rioolwerkzaamheden in de Elizabetlaan tussen de P.
Parmentierlaan en de Piers de Raveschootlaan - Frans
Desmidtplein
-goedkeuring meerwerken.
Akkoord.

40. Openbaar Domein - Plaatsen van een brandkraan op
de tijdelijke parking/feestboulevard in de
Knokkestraat - goedkeuring offerte.
Akkoord.

