COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 27 maart 2020
Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

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

Geheime zitting
Routine
Personeelszaken

1.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisscholen De Pluim en Het Anker - Administratief
Medewerker - Vervanging.

Akkoord.

Grondige
Financien - Contractbeheer

2.

Financien - Contractbeheer - AGSO - Notulen van het
directiecomité van 09 maart 2020 – Kennisname.

Het college neemt kennis van de notulen van het directiecomité van het AGSO van maandag 09 maart
2020.

3.

Financien - Contractbeheer - AGSO - Notulen van het
directiecomité van 23 maart 2020 – Kennisname.

Het college neemt kennis van de notulen van het directiecomité van het AGSO van maandag 23 maart
2020.

Financien - Ontvangsten

4.

Financien - Ontvangsten - Vaststellen en uitvoerbaar
verklaren kohieren - Aanslagjaren 2019 en 2020.

Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart ze uitvoerbaar:
- belasting op inname van het openbaar domein wegens bouwwerkzaamheden: hoofdkohier/2020
- belasting op inname van het openbaar domein wegens bouwwerkzaamheden: gen.8/2019
- belasting op de tweede verblijven: gen. 4/2019.

Financien - Contractbeheer

5.

Financien - Contractbeheer - Huur en onderhoud van
waterkoelers op leidingwater (1/6/20 tot 31/5/23) Gunning

Akkoord.

6.

Financien - Contractbeheer - Bouw
ontmoetingscentrum Sincfala - perceel 1: ruwbouw verrekening: trap - goedkeuring

Akkoord.

7.

Financien - Contractbeheer - AGSO KNOKKE-Heist –
bestek AGSO/2019/158 : “ Informatiedragers
Knokke-Heist” : 2e verlenging uiterste datum tot
indienen van de offertes – Goedkeuring.

Het college gaat akkoord met een tweede termijnverlenging tot het indienen van de offertes waarbij de
uiterste datum tot het elektronisch indienen van de offertes wordt vastgesteld op 17 juli 2020 om 10.00
uur.

Personeelszaken

8.

Personeelszaken - Werving & Selectie - afdeling
Stadsontwikkeling/Stedenbouw - Voltijds contractueel
Diensthoofd Stedenbouw A1-A3 - Aanstelling

Akkoord.

9.

Personeelszaken - Personeelszaken – Burger &
Welzijn/Preventie & Veiligheid – Contractueel
Stafmedewerker preventie/jeugdwelzijn B1-B3 Voltijds contract met prestatievermindering van 1/5e
– Aanstelling & vervanging

Akkoord.

10. Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool Het Anker - Onderwijzer - Deeltijdse
loopbaanonderbreking medische bijstand Toekenning.
Akkoord

Stadsonderhoud

11. Stadsonderhoud - Stadsonderhoud: aankoop van
mobiel heftoestel - Voorwaarden en wijze van gunnen
- Vaststelling
Akkoord.

12. Stadsonderhoud - Revisie strandreinigingsmachine Voorwaarden en wijze van gunnen - Gunning
Akkoord.

Stedenbouw

13. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Delen Jacques en
Somville Marie-Alix tot het verbouwen en uitbreiden
van een eengezinswoning gelegen Ierspad 5.
Akkoord.

14. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van NV Snapajo
tot bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen
van een koppelvilla gelegen Henry Van De Veldelaan
14-16.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen koppelvilla gelegen Henry Van de
Veldelaan 14-16.

15. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA
Projectbouw Borgonjonde tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bouwen van een
vrijstaande eengezinswoning met zwembad gelegen
Beukendreef 9.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen vrijstaande eengezinswoning met
zwembad gelegen Beukendreef 9.

16. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Du Mongh
Johan Wim tot bekomen van omgevingsvergunning
tot het herbestemmen van woonst/appartement naar
kantoorruimte gelegen Dorpsstraat 1 bus 31.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot herbestemmen appartement naar
kantoorruimte gelegen Dorpsstraat 1 bus 31.

17. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer Beyne
Francis tot bekomen van omgevingsvergunning tot
verbouwen bedrijfsgebouw voor hoevetoerisme
gelegen Hazegrasstraat 146.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot verbouwen bedrijfsgebouw voor
hoevetoerisme gelegen Hazegrasstraat 146.

18. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA Fitec tot
bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen van
een villa na afbraak bestaande gelegen Prins
Karellaan 11.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen van villa gelegen Prins Karellaan 11.

19. Stedenbouw - Omgevingsvergunning 20/02 Borghart
Dany tot verkavelen Kragendijk 10 in twee loten voor
eengezinswoningen
Akkoord.

20. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA VY-Projects
tot regularisatie van een villa gelegen Zoutelaan 153.
Akkoord.

21. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van SA Sandy
Wood tot bekomen van omgevingsvergunning tot
verbouwen van een eengezinswoning gelegen
Nachtegalenlaan 6.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot verbouwen van eengezinswoning gelegen
Nachtegalenlaan 6.

22. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Reubens
Francis tot het verbouwen en uitbreiden van een
bestaand appartement gelegen Meerlaan 27.
Akkoord.

23. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van NV
GHELAMCO INVEST tot bekomen van
omgevingsvergunning tot realisatie van een
strategische projectzone Natiënlaan-Duinenwater
Akkoord.

24. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba
Vermeire-Monbaliu tot bekomen van
omgevingsvergunning tot herlocalisatie van een para agrarisch bedrijf gelegen Dudzelestraat 48.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot herlocalisatie van para-agrarisch bedrijf
gelegen Dudzelestraat 48.

25. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naar van 2B Construct (dhr.
Frank De Palmenaer) tot bouwen van een
meergezinswoning na afbraak bestaande - Weigering.
Akkoord.

Milieu, Natuur en Landbouw

26. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020028961 2020/168 - BVBA CEDCO - het uitvoeren van een
bronbemaling - Jozef Nellenslaan 177, 8300 KnokkeHeist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA CEDCO voor het
uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Jozef Nellenslaan 177, 8300 Knokke-Heist

Financien - Contractbeheer

27. Financien - Contractbeheer - Omvormen voetbalveld
naar kunstgrasveld Molenhoek – Definitieve
oplevering – goedkeuring – Vrijgave tweede helft van
de borg.
De opdracht “Omvormen voetbalveld naar kunstgrasveld Molenhoek” wordt definitief opgeleverd.
De tweede helft van borgtocht mag worden vrijgegeven.

Preventie & Veiligheid

28. Preventie & Veiligheid - Strategisch Veiligheids- en
Preventieplan 2020
Akkoord.

