COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 24 mei 2019
Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

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
A. Wittesaele, Schepen afwezig voor agendapunt 70

Geheime zitting
Routine
Personeelszaken

1.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Leraar - Aanstelling in tijdelijk verband.

Akkoord.

2.

Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs - MAAK Leraar - Aanstelling in tijdelijk verband.

Akkoord.

Loopbaan & Ontwikkeling

3.

Loopbaan & Ontwikkeling - VTO - Goedkeuring
deelname aan vormingsactiviteiten - Mei 4.

Akkoord.

Financien - Contractbeheer

4.

Financien - Contractbeheer - Aanstellen van een
ontwerper voor het RUP Wijk Stadhuis - Voorlopige
oplevering - Vrijgave borg.

De opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor het RUP Wijk Meerlaan” wordt voorlopig opgeleverd.
Borgtocht nr. 2013.07.15.010 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld
(werkstation 2)) van 1.250,00 EUR mag volledig worden vrijgegeven.

5.

Financien - Contractbeheer - Aanstellen van een
ontwerper voor het RUP Wijk Meerlaan - Voorlopige
oplevering - Vrijgave borg.

De opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor het RUP Wijk Meerlaan” wordt voorlopig opgeleverd.
Borgtocht nr. 2013.07.15.010 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld
(werkstation 2)) van 1.250,00 EUR mag volledig worden vrijgegeven.

Burgerzaken

6.

Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies

Akkoord.

7.

Burgerzaken - Nieuwe grafconcessies

Akkoord.

8.

Burgerzaken - Nieuwe concessie zuil

Akkoord.

Grondige
Financien - Contractbeheer

9.

Financien - Contractbeheer - Raamovereenkomst
voor vertaal- en revisiediensten voor vzw Toerisme
en dienst Cultuur - Voorwaarden en wijze van gunnen
- Vaststelling

Er wordt een raamovereenkomst opgestart voor vertaal- en revisiediensten via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

10. Financien - Contractbeheer - Online betalen voor
inschrijvingen MAAK (internetkassa) - voorwaarden
en wijze van gunnen - gunning - wijziging
Het college keurt de wijziging in de tarieven voor online inschrijvingen in MAAK goed.

Financien - Boekhouding

11. Financien - Boekhouding - Politiezone
Damme/Knokke-Heist - Investeringssubsidie 2018 Afrekening.
Het college gaat akkoord om een investeringssubsidie voor 2018 uit te betalen van 227.600,00 EUR aan
de politiezone Damme/Knokke-Heist.

12. Financien - Boekhouding - Politiezone
Damme/Knokke-Heist - Aanvullende
investeringstoelage vernieuwing cameraproject 2018
- 1e schijf.
Het college gaat akkoord om een eerste deel van de aanvullende investeringssubsidie voor de
vernieuwing van het cameraproject 2018 uit te betalen van 170.723,43 EUR aan de politiezone
Damme/Knokke-Heist.

Secretarie

13. Secretarie - Exploitatie van taxidiensten - Taxi Marc Hernieuwing vergunning.
Het college gaat akkoord.

14. Secretarie - Exploitatie van taxidiensten - Taxi Pierre
- Hernieuwing vergunning.
Het college gaat akkoord.

Strand & Dijk

15. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op een plein en Gevelterras
t.h.v. Van Bunnenplein 19
Akkoord.

16. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
gevelterras met terrasschermen en terras op een
plein De Bolle 5
Akkoord.

17. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Kustlaan 21.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

18. Financien - Contractbeheer - Eigendom gelegen
Jonckheerestraat - Aankoop - Aanstelling notaris.
Notaris Eric Deroose, Graaf d'Ursellaan 36 te 8301 Knokke-Heist, belasten met het opmaken en verlijden
van de aankoopakte en het vervullen van alle nodige formaliteiten.

19. Financien - Contractbeheer - Raamovereenkomst
voor het onderhoud en herstellen van diverse
parketvloeren binnen grondgebied Knokke-Heist (op
afroep) - voorwaarden en wijze van gunnen vaststelling
Het college stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de opdracht:"Raamovereenkomst voor
het onderhoud en herstellen van diverse parketvloeren binnen grondgebied Knokke-Heist (op afroep)".
Tevens neemt het college kennis van de uit te nodigen firma's.

20. Financien - Contractbeheer - Sneeuwklassen 2020 gunning
Het college gunt de opdracht "Sneeuwklassen 2020" voor de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De
Pluim aan de enige inschrijver: Josk, Uitbreidingslaan 4, 9160 Lokeren, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 57.500 euro excl. btw ofwel 69.575 euro incl. btw.

21. Financien - Contractbeheer - Leveren
schoolmaaltijden schooljaar 2019-2020 en 2020-2021
- gunning
Het college gunt de opdracht voor het leveren van de schoolmaaltijden aan de gemeentelijke
basisscholen De Pluim en Het Anker voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. De gunning gaat naar
de firma met de economisch meest voordelige regelmatige offerte, Verdetex bvba, Kerkstraat 196, 8370
Blankenberge tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 61.461,06 euro excl. btw ofwel 65.148,72
euro incl. 6% btw.

22. Financien - Contractbeheer - Schoonhouden van
diverse gemeentelijke gebouwen in Knokke-Heist
2018-2019 - Verrekening 1 - Goedkeuring.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Schoonhouden van diverse
gemeentelijke gebouwen in Knokke-Heist 2018-2019” voor het totaal bedrag in meer van 12.253,33 EUR
excl. btw of 14.826,53 EUR incl. 21% btw.

23. Financien - Contractbeheer - Aanbrengen van
wegmarkeringen op het grondgebied van de Knokke Heist - Herhaling van de opdracht - Voorwaarden en
wijze van gunnen – Vaststelling.
Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de plaatsingsprocedure voor de herhalingsopdracht
“Aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist”, zoals voorzien in
het oorspronkelijke bestek .
2. De werken zullen gegund worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de aannemer gelast met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, zijnde De
Groote Gaston uit Merelbeke.

Personeelszaken

24. Personeelszaken - Afdeling
Cultuurhuis/Cultuur/Productie - Aanstellingen in
contractueel verband voor onbepaalde duur:
- a) 1 voltijds administratief medewerker Educatie
C1-C3
- b) 1 halftijds administratief medewerker Productie
C1-C3
Akkoord.

25. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Afdeling Communicatie & Marketing/Toerisme &
Marketing – Administratief medewerker C1-C3 –
Arbeidsovereenkomst – Beëindiging in wederzijds
akkoord.
Het college gaat akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord.

26. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling –
Afdeling Stadsonderhoud/Groen/Openbaar groen –
Medewerker E1-E3 - Arbeidsovereenkomst –
Verlenging.
Het college gaat akkoord met de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

27. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling –
Afdeling Communicatie & Marketing/Toerisme &
Marketing – Administratief medewerker C1 C3 Arbeidsovereenkomst – Verlenging.
Het college gaat akkoord met de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Stedenbouw

28. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Werquin Gauthier tot bekomen van
omgevingsvergunning tot uitvoeren van
gevelrenovatie gelegen Patriottenstraat 2 en
Duinbergenlaan 111-113.
Omgevingsvergunning tot uitvoeren van gevelrenovatie gelegen Patriottenstraat en Duinbergenlaan.

29. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Jodts
Kurt tot bekomen van omgevingsvergunning tot
regularisatie gelijkvloers appartement gelegen
Krommedijk 46.
Omgevingsvergunning tot regularisatie gelijkvloers appartement gelegen Krommedijk 46

30. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Van
Hoorebeke Bernard tot bekomen van
omgevingsvergunning tot renovatie van een bestaand
appartementsgebouw gelegen Sparrendreef 95.
Omgevingsvergunning tot renovatie bestaand appartementsgebouw gelegen Sparrendreef 95.

31. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Boone Stefaan
tot het bouwen van een woning gelegen Schabbe 11.
Omgevingsvergunning op naam van Boone Stefaan tot het bouwen van een woning gelegen Schabbe 11.

32. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Deman Robin tot
het bouwen van een eengezinsrijwoning gelegen
Schabbe 7.
Omgevingsvergunning op naam van Deman Robin tot het bouwen van een eengezinsrijwoning gelegen
Schabbe 7.

Milieu, Natuur en Landbouw

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

34. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019065746 2019/384 - BVBA Hugo Martens-het uitvoeren van
een bronbemaling – Kalvekeetdijk zn (Reygaertsvliet)
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Hugo Martens voor het
uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Kalvekeetdijk zn (Reygaertsvliet) – 8300 Knokke-Heist

35. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019065267 2019/385 - BVBA Hugo Martens-het uitvoeren van
een bronbemaling – Hazegrasstraat zn
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Hugo Martens voor het
uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Hazegrasstraat zn – 8300 Knokke-Heist

36. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019067209 2019/388 - BVBA Daniël Seru en zonen-het uitvoeren
van een bronbemaling - De Bocht zn, 8301 KnokkeHeist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Daniël Seru en zonen
voor het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te De Bocht zn, 8301 Knokke-Heist

37. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019065744 2019/381 - BVBA Aannemingen Vanlerberghe -het
uitvoeren van een bronbemaling – SintSebastiaanspad, 8300 Knokke-Heist
Het college neemt akte van de melding, ingediend door BVBA Aannemingen Vanlerberghe voor het
uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Sint-Sebastiaanspad, 8300 Knokke-Heist

Financien - Contractbeheer

38. Financien - Contractbeheer - Artiestencontracten
Kneistival - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling - Gunning.
Akkoord.

39. Financien - Contractbeheer - Vervoer Wonderwijs
schooljaar 2019-2020 - Voorwaarden en wijze van
gunnen - Vaststelling
De voorwaarden en wijze van gunnen vaststellen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Na
vaststelling de offerten opvragen bij vermelde busmaatschappijen.

40. Financien - Contractbeheer - Omgevingsaanleg
voorplein Centrale Begraafplaats - Bevel tot aanvang.
De aanvangsdatum van de opdracht “Omgevingsaanleg voorplein Centrale Begraafplaats” wordt
vastgesteld op 01 juli 2019.

41. Financien - Contractbeheer - Bouwen van een
bezinningsruimte op de Centrale Begraafplaats van
Knokke-Heist - Voorlopige oplevering - Vrijgave borg.
Akkoord.

Vrijetijd Beleid - Evenementen

42. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Summer Party
Café De Bolle organiseert een Summerparty, hiervoor wordt een muziekvergunning tot max. 95dB
gegeven van 21.00 tot 2.00 uur en tot max. 90dB van 2.01 tot 3.00 uur.

43. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Maatjesfestijn
Het college gaat akkoord met de organisatie van het jaarlijkse Maatjesfestijn op het A. Verweeplein en
geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 90dB van 17.00 tot 20.00 uur en tot max. 95dB van 20.01
tot 24.00 uur.

44. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Kaboem
Het college gaat akkoord met de organisatie van Kaboem in de tuin van cc Scharpoord door de
jeugddienst op 22/06/2019 en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 95dB van 10.00 tot 18.00
uur.

45. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Kersefeesten powered by MLF
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Kersefeesten op 20/07/2019 door voetbalploeg MLF
in het weiland t.h.v. Hazegrasstraat 85 en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 85dB van 10.00
tot 19.00 uur, tot max. 90dB van 19.01 tot 22.00 uur en tot max. 95dB van 22.01 tot 4.00 uur.

46. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Engie Parkies
Het college gaat akkoord met de organisatie van Engie Parkies in de tuin van cc Scharpoord elke
maandag van 1/07/2019 t.e.m. 12/08/2019 en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 95dB van
18.00 t.e.m. 23.30 uur.

47. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Communiefeest muziekvergunning
Het college geeft een muziekvergunning tot max. 92dB van 20.00 tot 02.00 uur op 7/06/2019 n.a.v. een
privéfeest.

48. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Only White
Akkoord.

49. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Summerville
Akkoord.

Preventie & Veiligheid

50. Preventie & Veiligheid - Aanvraag fietsen - Kleine
Dennen
Schenking fietsen aan Kleine Dennen

Financien - Contractbeheer

51. Financien - Contractbeheer - Herinrichten van de
tramomgeving ter hoogte van het Maurice
Lippensplein - Gunning.
De opdracht “Herinrichten van de tramomgeving thv het Maurice Lippensplein.” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Aannemingsbedrijf NorréBehaegel bvba, KBO nr. BE 0447.557.901, Koninklijke Baan 196 te 8434 Westende, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 413.314,80 EUR excl. btw of 500.110,91 EUR incl. 21% btw.

52. Financien - Contractbeheer - Vervanging
telefooncentrale TUD - voorwaarden en wijze van
gunnen - vaststelling
Het college stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de vervanging van de telefooncentrale in
de afdeling TUD. Drie firma's worden aangeschreven. Het enige gunningscriterium is de prijs.

53. Financien - Contractbeheer - Beschadiging glasvezel
camerabewaking - dringende herstelling goedkeuring
Het college keurt de dringende herstelling goed aan de glasvezelbuis ter hoogte van de Parmentierlaan en
de Zeedijk. De kost van de herstelling bedraagt 19.916,20 euro excl. btw ofwel 24.098,60 euro incl. btw.

54. Financien - Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie
Burgemeester Frans Desmidtplein -lastvoorwaarden
en gunning - goedkeuring
Het college neemt kennis van de lastvoorwaarden en keurt de gunning goed voor de
veiligheidscoördinatie van de werken aan het Burgemeester Frans Desmidtplein. De opdracht is een
uitbreiding op ID 1079 "Aanstellen veiligheidscoördinator 2018-2021" en wordt gegund aan Infraplan
voor een bedrag van 8.650 euro excl. btw ofwel 10.466,50 euro incl. btw.

55. Financien - Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie
Duinbergenlaan - lastvoorwaarden en gunning goedkeuring
Het college neemt kennis van de lastvoorwaarden en keurt de gunning goed voor de
veiligheidscoördinatie van de werken Duinbergenlaan Noord. De opdracht is een uitbreiding op ID 1079
"Aanstellen veiligheidscoördinator 2018-2021" en wordt gegund aan Infraplan voor een bedrag van 8.900
euro excl. btw ofwel 10.769 euro incl. btw.

