COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 21 februari 2020
Aanwezig :

Afwezig:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P.
Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur
P. De Groote, Schepen afwezig voor agendapunt 51;
A. Wittesaele, Schepen afwezig voor agendapunt 51, 53, 59

Verontschuldigd :

Geheime zitting
Routine
Financien - Ontvangsten

1.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op leegstand en verwaarlozing Aanslagjaar 2019 - Kohierartikel 146 - JMA Group nv.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op leegstand en
verwaarlozing - aanslagjaar 2019 - kohierartikel 146.

Personeelszaken

2.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool Het Anker - Aanstelling in tijdelijk
verband in een niet-vacante betrekking.

Akkoord.

3.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool Het Anker - Onderwijzer - Aanstelling in
tijdelijk verband in een niet-vacante betrekking.

Akkoord.

4.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool De Pluim - Onderwijzer - Aanstelling
tijdelijk verband - Collegebesluit 6 december 2019 Opheffing & herneming.

Akkoord.

5.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool De Pluim - Onderwijzer - Aanstelling
tijdelijk verband - Collegebesluit 6 december 2019 Opheffing & herneming.

Akkoord.

6.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Leraar - Aanstelling in tijdelijk verband in een
vacante betrekking.

Akkoord.

7.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Leraar - Aanstelling in tijdelijk verband in een
vacante betrekking.

Akkoord.

8.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Leraar - Aanstelling in tijdelijk verband in een
vacante betrekking.

Akkoord.

9.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Leraar - Aanstelling in tijdelijk verband in een
vacante betrekking.

Akkoord

10. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Begeleider - Aanstelling in tijdelijk verband in een
vacante betrekking.
Akkoord.

11. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Begeleider - Aanstelling in tijdelijk verband in een
niet-vacante betrekking.
Akkoord.

12. Personeelszaken - Afdeling Communicatie &
Marketing/Toerisme & Marketing - Voltijds
contractueel balie toerisme & marketing C1-C3 Opname uit de wervingsreserve - Aanstelling.
Akkoord.

13. Personeelszaken - Stadsonderhoud - Groen - Groen Sporttereinen - Medewerker - Arbeidsongeval van 27
november 2018 - Besluit medische expertise Akkoordverklaring - Aktename.
Akkoord.

Loopbaan & Ontwikkeling

14. Loopbaan & Ontwikkeling - VTO - Goedkeuring
deelname aan vormingsactiviteiten - Februari 2.
Akkoord.

Stadsonderhoud

15. Stadsonderhoud - Leveren van persoonlijke
beschermingsmiddelen - Goedkeuring eindafrekening
& vrijgave borgtocht.
Akkoord.

Burgerzaken

16. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

17. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

18. Burgerzaken - Nieuwe concessie zuil
Akkoord.

19. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

20. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

21. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

22. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

23. Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies
Akkoord.

24. Burgerzaken - Nieuwe concessie zuil
Akkoord.

25. Burgerzaken - Nieuwe concessie zuil
Akkoord.

Welzijn

26. Welzijn - Zitdagen belastingen mei 2020 Vroegtijdige ondertekening
samenwerkingsovereenkomst
Akkoord.

Grondige
Financien - Ontvangsten

27. Financien - Ontvangsten - Vaststellen en uitvoerbaar
verklaren kohieren - Aanslagjaar 2019.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart ze uitvoerbaar:
- belasting op leegstand en verwaarlozing: gen.9/2019
- belasting op ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring: gen.10/2019.

Financien - Contractbeheer

28. Financien - Contractbeheer - Aanbrengen van
wegmarkeringen op het grondgebied van de
gemeente Knokke-Heist – Voorwaarden en wijze van
gunnen – Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied van
de gemeente Knokke-Heist worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de
openbare procedure. De opdracht wordt nationaal gepubliceerd.

29. Financien - Contractbeheer - Reinigen van diverse
straten, pleinen en de wandelweg van de zeedijk in
de gemeente Knokke-Heist door middel van een
zelfrijdende stoomreiniger – Voorwaarden en wijze
van gunnen – Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor het reinigen van diverse straten, pleinen en de wandelweg van
de zeedijk in de gemeente Knokke-Heist door middel van een zelfrijdende stoomreiniger worden
vastgesteld. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure. De opdracht wordt
nationaal en europees gepubliceerd.

30. Financien - Contractbeheer - AGSO - Notulen van het
directiecomité van 10 februari 2020 – Kennisname.
Het college neemt kennis van de notulen van het directiecomité van het AGSO van maandag 10 februari
2020.

31. Financien - Contractbeheer - AGSO - Notulen van de
raad van bestuur van 10 februari 2020 –
Kennisname.
Het college neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van het AGSO van maandag 10
februari 2020.

32. Financien - Contractbeheer - Leveren van benzine en
diesel door middel van tankbeurtregistratie Voorwaarden en wijze van gunnen – Vaststelling
Akkoord.

33. Financien - Contractbeheer - Huur en onderhoud van
waterkoelers op leidingwater (1 juni 2020 tot en met
31 mei 2023) - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling
Akkoord.

34. Financien - Contractbeheer - Uitvoeren van diverse
klusjes in functie van groenonderhoud binnen
grondgebied Knokke-Heist - Voorwaarden en wijze
van gunnen – Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren van diverse klusjes in functie van
groenonderhoud binnen grondgebied Knokke-Heist worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund
bij wijze van de openbare procedure. De opdracht wordt nationaal en europees gepubliceerd.

35. Financien - Contractbeheer - Groenonderhoud op
diverse locaties door sociale werkplaatsen 2017-2019
- Verlenging - Goedkeuring.
Goedkeuring wordt verleend aan verlenging opdracht tot 30 juni 2020 van de opdracht “Groenonderhoud
op diverse locaties door sociale werkplaatsen 2017-2019” voor het totaal bedrag in meer van 48.895,00
EUR excl. btw of 59.162,95 EUR incl. 21% btw

36. Financien - Contractbeheer - Heropbouw SintNiklaaskerk - deeldossier 1 - bouwkundige werken verrrekening 34 & 35 - goedkeuring
De verrekeningen 34 & 35 voor "herstel metselwerk toren" en "herstel metselwerk interieur
evenementenhal" worden goedgekeurd.

37. Financien - Contractbeheer - Aanstellen Poolstok voor
opmaak analyse en validatie vrijstelling
bedrijfsvoorheffing - Voorwaarden en wijze van
gunnen - Gunning
Akkoord.

Personeelszaken

38. Personeelszaken - Afdeling Mens & Organisatie Directeur Mens & Organisatie A5a-A5b Wervingsprocedure met aanleg wervingsreserve Aanstelling voltijds contractueel directeur Mens &
Organisatie A5a-A5b + Opname in de
wervingsreserve.
Akkoord.

39. Personeelszaken - Werving & selectie Zomerpersoneel - Reddingsdienst - Seizoen 2020 Aanstelling redders/eerste redders
Aanstellingen redder seizoen 2020

40. Personeelszaken - Afdeling
Stadsonderhoud/Feestelijkheden - Voltijds
contractueel Medewerker/Technicus E1-E3/D1-D3 –
Aanstelling/vervangingAkkoord.

41. Personeelszaken - Werving & selectie - Afdeling
VrijeTijd/Jeugdcultuur/sportdienst vakantiepluswerking - Lesgevers/monitoren Vakantieperiodes - Principe en aanstelling
Vakantieplus lesgevers en monitoren

42. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Afdeling Vrije Tijd/Sport – Diensthoofd A1a-A3a Aanstelling in vast verband.
Akkoord.

43. Personeelszaken - Werving & Selectie Medewerker/Technicus E1-E3/D1-D3 - Afdeling Vrije
Tijd/Cultuurhuis en Sport - Functies Zaalwachter
Cultuur, Tentoonstellingen en Sport - Wervings-,
bevorderings-, en mobiliteitsprocedure Kandidaatstellingen - Nominatieve aanduiding
examencommissie - examendata
Akkoord.

44. Personeelszaken - Personeelszaken – Werving en
Bevordering - Afdeling Stadsonderhoud/Gebouwen en
Patrimonium –
Contractueel VAKMAN-SPECIALIST ELEKTRICIEN D4
- Aanwervingsprocedure met aanleg van een
wervingsreserve in contractueel verband Kandidaatstellingen - nominatieve aanduiding
examencommissie - examendata.
Akkoord.

45. Personeelszaken - Personeelszaken – Werving en
Bevordering - Afdeling
Stadsonderhoud/feestelijkheden en reiniging –
Functie COÖRDINATOR REINIGING C4-C5 –
Aanwervings- en bevorderingsprocedure met aanleg
van een aanwervings- en bevorderingsreserve in
contractueel verband Kandidaatstellingen - nominatieve aanduiding
examencommissie - examendata.
Kandidaatstellingen, examendata en examencom coördinator reiniging C4-C5

46. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - Leraar Ter beschikking stelling wegens ontstentenis van
betrekking.
Akkoord

47. Personeelszaken - Afdeling Stadsonderhoud - Groen Groen - Begraafplaatsen - Technicus - Arbeidsongeval
dd. 22/01/2019 - Blijvende invaliditeit - Toekenning
vergoeding.
Akkoord.

Stadsonderhoud

48. Stadsonderhoud - Maaien van landelijke zoomwegen
en pleinen - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling
Akkoord.

Stedenbouw

49. Stedenbouw - RUP Kalfduinen
Akkoord.

50. Stedenbouw - RUP Oostelijke villawijk 't Zoute
Akkoord.

51. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer
Snauwaert Peter tot het aanleggen van een zwembad
gelegen Seringendreef 28.
Akkoord.

52. Stedenbouw - Verkoopbaarheidsattest verkaveling De
Lille Thomas, Helmweg 14, 8300 Knokke-Heist
Akkoord.

53. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba Vantorre
Construct tot bekomen van omgevingsvergunning tot
functiewijziging van appartement naar kantoor
gelegen Kerkstraat 39.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot functiewijziging gelegen Kerkstraat 39.

54. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Viaene Ivo en mevrouw Chochulova Michaela tot
bekomen van omgevingsvergunning tot verbouwen
van woning en bouwen tuinberging gelegen
Pannenstraat 189.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot verbouwen woning en bouwen tuinberging
gelegen Pannenstraat 189.

55. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba Studix
tot bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen
van een eengezinswoning na afbraak bestaande
gelegen De Judestraat 106.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen eengezinswoning gelegen De
Judestraat 106.

56. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba Studix
tot bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen
van een eengezinswoning na afbraak bestaande
gelegen De Judestraat 104.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen eengezinswoning gelegen De
Judestraat 104.

57. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van openbare
instelling Knokke-Heist tot bekomen van
omgevingsvergunning tot aanleg sport- en speelveld
in kunstgras gelegen op site Molenhoek.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot aanleg sport- en speelveld gelegen Site
Molenhoek.

58. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van NV DELINO tot
tot uitbreiding en hernieuwing van een sauzenfabriek
gelegen 't Walletje 51.
Akkoord.

59. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van mevrouw
Vlerick Isabelle tot bekomen van
omgevingsvergunning tot samenvoegen van 3
appartementen gelegen Zeedijk Het Zoute 757-757A757B - Weigering.
Het College gaat akkoord met de weigering tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 3
appartementen gelegen Zeedijk-Het Zoute 757-757A-757B.

60. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van nv White
Shadow Investment tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bouwen van een
eengezinswoning met handelsgelijkvloers en kantoor
gelegen A. Verweeplein 5 - Weigering.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen eengezinswoning met
handelsgelijkvloers en kantoor gelegen A. Verweeplein 5.

61. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Jodts
Kurt tot bekomen van omgevingsvergunning tot
uitbreiding balkons en renovatie achtergevel van
eigendom gelegen Zoutelaan 63-65-67.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot renovatie achtergevel gelegen Zoutelaan 6365-67.

Vrijetijd Beleid - Evenementen

62. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Muziekvergunning
Carnaval De Meerpaal
Akkoord.

Burgerzaken

63. Burgerzaken - Inschrijving van ambtswege
Akkoord.

Strand & Dijk

64. Strand & Dijk - Goedkeuring van het inrichtingsplan
"River Woods" voor het zomerseizoen 2020
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

65. Financien - Contractbeheer - Vernieuwen podiumvloer
CC Scharpoord Knokke-Heist - Stopzetting.
De plaatsingsprocedure voor de opdracht "Vernieuwen podiumvloer CC Scharpoord Knokke-Heist" wordt
stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart
worden.

66. Financien - Contractbeheer - Afname
raamovereenkomst ICT Brugge - Perceel 4: Leveren
consultancy voor softwareondersteuning en
digitaliseringsprojecten (deelopdracht 2: Inzet data
expert - Voorwaarden en wijze van gunnen - Gunnen
Akkoord.

