COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 23 augustus 2019
Aanwezig :

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

Afwezig:
Verontschuldigd :

Geheime zitting
Routine
Personeelszaken

1.

Personeelszaken - Personeelszaken - Coördinator
loonadministratie - GSM-machtiging

Akkoord.

Grondige
Financien - Contractbeheer

2.

Financien - Contractbeheer - Leveren en plaatsen van
urinoirs/sanitair blok - Gunning.

De opdracht “Leveren en plaatsen van urinoirs/sanitair blok” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Liekens nv, BE 0426.013.013, Watering 11 te 2370
Arendonk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 27.392,00 EUR excl. btw of 33.144,32 EUR
incl. 21% btw.

3.

Financien - Contractbeheer Samenwerkingsovereenkomst Gemeente KnokkeHeist - Tam-Tam - goedkeuring

Akkoord.

Secretarie

4.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement Kustpijl op 14
september 2019

Akkoord.

Financien - Contractbeheer

5.

Financien - Contractbeheer - Geïntegreerde HR
software - intekenen op raamovereenkomst stad
Harelbeke - gunning - goedkeuring

Het college gaat akkoord met de intekening in de raamovereenkomst dd. 27 febr 2018 van de gemeente
Harelbeke waarbij de opdracht voor een geïntegreerd HR-systeem gegund werd aan Dileoz en dit conform
de offerte van Dileoz van 11 juli 2019 voor de gemeente, OCMW (inclusief haar verenigingen) en AGSO
van Knokke-Heist en dit met ingang van 1 september 2019 voor de duur van 5 jaar en nadien
automatisch verlengbaar per jaar met mogelijkheid tot opzeg.

6.

Financien - Contractbeheer - Heropbouw Sint-Niklaas
kerk Westkapelle - deeldossier 2 - electriciteit verrekeningen 7 - 11

De verrekeningen 7-11 betreffende deeldossier 2 - electriciteit kerk Sint-Niklaas kerk worden
goedgekeurd.

7.

Financien - Contractbeheer - Aanstellen Poolstok voor
advies en begeleiding personeelsbeleid Voorwaarden en wijze van gunnen - Gunning

Akkoord.

Personeelszaken

8.

Personeelszaken - Personeelszaken - Basisonderwijs Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd
van 55 jaar.

Akkoord.

9.

Personeelszaken - Personeelszaken - Deeltijds
kunstonderwijs - Verlofstelsel - Toekenning

Akkoord.

10. Personeelszaken - Personeelszaken - Deeltijds
kunstonderwijs - Verlofaanvraag - Toekenning
Akkoord.

11. Personeelszaken - Personeelszaken - Reiniging - Vast
benoemd personeelslid - Ontslag naar aanleiding van
pensionering
Akkoord.

12. Personeelszaken - Personeelszaken - Interne zaken Afdeling Onderwijs - Vast benoemd personeelslid Ontslag naar aanleiding van pensionering
Akkoord.

13. Personeelszaken - Personeelszaken - Afdeling Cultuur
- Vast benoemd personeelslid - Ontslag naar
aanleiding van pensionering
Akkoord.

14. Personeelszaken - Kennisgeving interne mobiliteit administratief medewerker Vrije Tijd/
Cultuurhuis/Cultuur- Productie
Akkoord.

Stadsonderhoud

15. Stadsonderhoud - Opmaak van asbestinventaris
gemeentelijke gebouwen - Verrekening 1: optische
vezeltelling magazijn C.C. Scharpoord - Vaststelling
Akkoord.

16. Stadsonderhoud - Aankoop en onderhoudscontract
voor snelblussers en brandhaspels - verrekening 1:
aankoop van buitenkasten voor snelblussers Vaststelling
Akkoord.

Stedenbouw

17. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA
Bouwonderneming Ceuterick tot functiewijziging van
een appartement naar kantoor gelegen Dorpsstraat
1-2-5-5A en Natiënlaan 226-228.
Akkoord.

18. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van mevrouw
Geeraerts Deborah tot het aanbrengen van
gevelbekleding gelegen Zeedijk-Albertstrand 508509-510.
Akkoord.

19. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van mevr. Couck
Nathalie tot bekomen van omgevingsvergunning tot
wijzigen van functie (van winkel naar tapasbar) en
het plaatsen van een overdekte terrasconstructie
gelegen Lichttorenplein 11.
Akkoord.

20. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Jodts Kurt tot het
vervangen van ramen gelegen Zeedijk-Albertstrand
479.
Akkoord.

21. Stedenbouw - Beroep bij Deputatie aangaande de
weigering van de omgevingsvergunning op naam van
Van Buylaert Stefaan tot het bouwen van een
meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing
gelegen Duinviooltjesstraat 14 - motivering
Akkoord.

22. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van mevrouw
Geeraerts Deborah tot het aanbrengen van
gevelbekleding gelegen Zeedijk-Albertstrand 508510.
Akkoord.

23. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Bvba Alessandro
Xiang tot het renoveren van een veranda aan een
horecazaak gelegen Zeedijk-Albertstrand 550.
Akkoord.

24. Stedenbouw - Beroep bij Deputatie aangaande de
omgevingsvergunning op naam van Potoms Kris tot
het plaatsen van een overdekt terras gelegen Van
Bunnenplein 19- motivering
Akkoord.

25. Stedenbouw - Aanvraag van BVBA STUDIX tot het
bekomen van een omgevingsvergunning tot het
verkavelen van een perceel De Judestraat 104 -106108 voor drie eengezinswoningen
Akkoord.

26. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Fondelli Massimo tot bekomen van
omgevingsvergunning tot aanpassen dak garage
gelegen Sint-Jorisstraat 15.
Het College gaat ook akkoord met omgevingsvergunning voor het aanpassen dak garage gelegen SintJorisstraat 15.

27. Stedenbouw - Aanvraag omgevingsvergunning op
naam van de heer De Vlieger Bart tot aanbrengen
van publiciteitsdoek gelegen Zeedijk-Knokke 607.
Akkoord.

28. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van mevr.
Ryckaert Stephanie tot bekomen van
omgevingsvergunning tot slopen bestaande woning
gelegen Graaf Jansdijk 141.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning voor het slopen van woning gelegen Graaf
Jansdijk 141.

29. Stedenbouw - Aanvraag omgevingsvergunning
mevrouw Mommerency Jora tot plaatsen van een
reclamedoek op werfstelling gelegen Koningslaan 29.
Akkoord.

30. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba Maelfeyt
Commercial Services tot bekomen van
omgevingsvergunning tot renoveren en uitbreiden
van een alleenstaande woning gelegen Meerlaan 62.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot renoveren en uitbreiden van woning gelegen
Meerlaan 62.

31. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. en mevr.
Blondeel Peter tot bekomen van
omgevingsvergunning tot verbouwen en uitbreiden
van een rijwoning gelegen Goudsbloemenlaan 28.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot verbouwen en uitbreiden woning
Goudsbloemenlaan 28.

32. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van mevr.
Helderweirdt Inge tot bekomen van
omgevingsvergunning tot renovatie van bestaand
hoekgebouw gelegen Heistlaan 47.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot renoveren hoekgebouw gelegen Heistlaan 47.

33. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba VyProjects tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van handelsruimte en kantoren (wijziging
Omv 18/373) gelegen Natienlaan 203.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen handelsruimte en kantoren gelegen
Natiënlaan 203.

Milieu, Natuur en Landbouw

34. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019102268 2019/635 - Boshra Hossam-het uitvoeren van een
bronbemaling - Hoekestraat 72, 8300 Knokke-Heist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door de heer Boshra Hossam voor
het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Hoekestraat 72, 8300 Knokke-Heist

Vrijetijd Beleid - Evenementen

35. Vrijetijd Beleid - Evenementen - !Duinenwater Feest!
powered by AH Knokke-Heist
Akkoord.

36. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Peters birthdayparty
Akkoord.

37. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Oktoberfest café De
Bolle
Akkoord.

38. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Realty & Immo
Invest Days - contract 2019
Akkoord.

39. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Realty & Immo
Invest Days - muziekvergunning
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

40. Financien - Contractbeheer - Aankoop van materiaal
voor de richting productontwikkeling bij MAAK Gunning van de opdracht
Akkoord.

41. Financien - Contractbeheer - Uitbreiden van het
openbaar verlichtingsnet - Sint-Sebastiaanspad–
Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling/Gunning
De voorwaarden en wijze van gunnen vaststellen van het uitbreiden van het openbaar verlichtingsnet Sint-Sebastiaanspad en te gunnen tegen EUR excl. btw of 96.555,95 EUR incl. 21% btw aan Fluvius,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

