COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 28 juni 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 17;

Geheime zitting
Routine
Secretarie

1.

Secretarie - Exploitatie van taxidiensten - Taxi Marc Hernieuwing vergunning.

Het college gaat akkoord.

Personeelszaken

2.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Kleuteronderwijs
- Aanstelling in tijdelijk verband.

Akkoord.

3.

Personeelszaken - Technisch Uitvoerende Dienst Reiniging - Medewerker - Arbeidsongeval van 29
augustus 2018 - Besluit medische expertise Akkoordverklaring - Aktename.

Akkoord.

4.

Personeelszaken - Cultuur - Tentoonstellingen Ploegbaas - Arbeidsongeval van 31 januari 2019 Besluit medische expertise - Akkoordverklaring Aktename.

Akkoord.

5.

Personeelszaken - Technisch Uitvoerende Dienst Groendienst - Openbaar groen - Medewerker Arbeidsongeval van 13 februari 2019 - Besluit
medisch expertise - Akkoordverklaring - Aktename.

Akkoord.

Milieu, Natuur en Landbouw

6.

Milieu, Natuur en Landbouw - Kleine
landschapselementen - uitbetaling subsidie rechtzetting

Akkoord.

Grondige
Financieel Directeur

7.

Financieel Directeur - Herschikking schuldportefeuille
- goedkeuring

Akkoord.

Financien - Contractbeheer

8.

Financien - Contractbeheer - AGSO - notulen van het
directiecomité van maandag 17 juni 2019 kennisname

Akkoord.

9.

Financien - Contractbeheer - AGSO - Notulen van de
raad van bestuur van maandag 17 juni 2019 –
kennisname

Akkoord.

Financien - Boekhouding

10. Financien - Boekhouding - Maes- en
Boerenboomplein- renteloze lening AGSO.
Het college gaat akkoord met het toestaan van een renteloze lening voor het maximumbedrag van
2.174.636 euro aan AGSO Knokke-Heist ter financiering van het Maes- en Boerenboomplein.

Financien - Ontvangsten

11. Financien - Ontvangsten - Vaststellen en uitvoerbaar
verklaren kohieren - Aanslagjaren 2018 en 2019.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart ze uitvoerbaar:
1) belasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2018
2) activeringsheffing op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2018
3) activeringsheffing op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2019
4) belasting op de inname van het openbaar domein - aanslagjaar 2019
5) belasting op aanplak- en reclameborden en geveldoeken - aanslagjaar 2019

Secretarie

12. Secretarie - Kerkfabriek Heilige Familie - Kerkraad 30
mei 2019 - Kennisname verslag.
Akkoord.

13. Secretarie - Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Kerkraad 17 mei 2019 - Kennisname verslag
Akkoord.

14. Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement folkloremarkt op
elke donderdag tijdens juli en augustus 2019
Akkoord.

Strand & Dijk

15. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Kustlaan 301.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

16. Financien - Contractbeheer - Veiligheidspaviljoen verrekening 17 - wandventilator - goedkeuring
Het college keurt verrekening 17 van het Veiligheidspaviljoen goed. De verrekening betreft de installatie
van een wandventilator in plaats van een kanaalventilator en bedraagt 165 euro excl. btw ofwel 199,65
euro incl. btw.

17. Financien - Contractbeheer - Vervoer Wonderwijs gunning (schooljaar 2019-2020)
De opdracht toewijzen aan Albion Tours tegen de prijs van 215,09 euro/rit, excl. btw of 227,99 euro/rit
incl. 6% btw met een vermoedelijke eindbedrag van 57 226,85 euro, incl. 6% btw.

Personeelszaken

18. Personeelszaken - Werving & Selectie - Afdeling
Algemeen Directeur - Secretarie - Contractueel
halftijds Poetshulp E1-E3 - Invulling vacante functie
wegens interne verschuivingen tussen
Gemeentebestuur & OCMW - Aanstelling
Akkoord.

19. Personeelszaken - Werving&Selectie - Afdeling
Algemeen Directeur/Onderwijs/Basisonderwijs/Het
Anker - Halftijds contractueel Oppasser-begeleider vacante functie - aanstelling
Akkoord.

20. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling –
Afdeling Secretarie – Medewerker E1-E3 Arbeidsovereenkomst – Beëindiging in wederzijds
akkoord.
Het college gaat akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord.

21. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofstelsel Toekenning.
Akkoord.

22. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofstelsel Toekenning.
Akkoord

23. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofstelsel Toekenning.
Akkoord.

24. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs Verlofstelsel - Toekenning.
Akkoord.

25. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs Verlofstelsel - Toekenning.
Akkoord.

26. Personeelszaken - Deeltijds kunstonderwijs Verlofstelsel - Toekenning.
Akkoord.

27. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofaanvraag Toekenning.
Akkoord.

28. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofstelsel Toekenning
Akkoord.

29. Personeelszaken - Basisonderwijs – Verlofstelsel –
Wijzigingen.
Akkoord.

Stedenbouw

30. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer Fassin
Willem en mevrouw Gerin Sylvia tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bouwen van een
eengezinswoning gelegen Onderwijsstraat 10.
Het college gaat akkoord met de vraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van eengezinswoning
gelegen Onderwijsstraat 10.

31. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Boon
Christophe tot aanpassen van de voorgevel op de
gelijkvloerse verdieping Dumortierlaan 41 Intrekking omgevingsvergunning.
Akkoord.

32. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van bvba VDP
Management tot bekomen van omgevingsvergunning
tot regularisatie van glazen terrasuitbouw gelegen
Zeedijk Albertstrand 589.
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de regularisatie van
terrasuitbouw gelegen Zeedijk-Albertstrand 589.

33. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA Pop-Media
(dhr. Van Dooselaere Nicolas) tot het plaatsen van
een pop-up van Volvo gelegen Zeedijk-Albertstrand
498.
Akkoord.

34. Stedenbouw - Aktename melding op naam van
mevrouw Ryckaert Stephanie, Smedenstraat 60 tot
verbouwen en uitbreiden van een rijwoning gele gen
Smedenstraat 60
Akkoord.

35. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Van de
Looverbosch Patricia tot het verbouwen en uitbreiden
van een rijwoning gelegen Heistlaan 40.
Akkoord.

36. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Penninck Bart tot
verbouwen van een rijwoning gelegen
Keuvelhoekstraat 8.
Akkoord.

37. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van NV JV INVEST tot
het bouwen van een ééngezinswoning na afbraak
bestaande gelegen Noordzeelaan 29.
Akkoord.

38. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Courtejoie Eric e n
Sonck Laurence tot het uitbreiden en verbouwen van
een woning gelegen Bremlaan 63.
Akkoord.

39. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Buylaert Stefaan tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bouwen van een
meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing
gelegen Duinviooltjesstraat 14 - Weigering.
Het college gaat akkoord met de weigering voor het bouwen van meergezinswoning gelegen
Duinviooltjesstraat 14.

40. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van mevr. Martens
Charlotte en dhr. Lebedoff Alexis tot bekomen van
omgevingsvergunning tot verbouwen van woning met
dakkapel gelegen Duivenlaan 6.
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning
gelegen Duivenlaan 6.

41. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist tot
het bouwen van een overdekte tribune na afbraak
bestaande gelegen Smedenstraat 93.
Akkoord.

42. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Jodts Kurt tot het
renoveren van een meergezinswoning gelegen
Pannenstraat 307.
Akkoord.

43. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA POPMEDIA (Van Doosselaere Nicolas) tot bekomen van
omgevingsvergunning tot opbouw pop-up voor
mercedes gelegen Albertplein 12-13 & Zeedijk-Het
Zoute 748.
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de pop-up met diverse
reclamedoeken gelegen Albertplein/Zeedijk-Het Zoute.

Milieu, Natuur en Landbouw

44. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019079656 2019/471 - BVBA Bouwbedrijf Bryon -het uitvoeren
van een bronbemaling - Zoutelaan 117, 8300
Knokke-Heist
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

45. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019080572 2019/474 - BVBA Vanderostyne Construct -het
uitvoeren van een bronbemaling - Paul
Parmentierlaan 206, 8300 Knokke-Heist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Vanderostyne
Construct voor het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Paul Parmentierlaan 206, 8300 KnokkeHeist

Financien - Contractbeheer

46. Financien - Contractbeheer - Groenrenovatie, aanleg
strooiweide, vlinderweide, bospad en urnekelders op
de Centrale begraafplaats - Voorwaarden en wijze
van gunnen – Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor de groenrenovatie, aanleg strooiweide, vlinderweide, bospad
en urnekelders op de Centrale begraafplaats worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund bij
wijze van de openbare procedure. De opdracht wordt nationaal gepubliceerd.

Vrijetijd Beleid - Evenementen

47. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Concert nationale
feestdag
Akkoord.

48. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Kneistival
Akkoord.

49. Vrijetijd Beleid - Evenementen - La nuit de plagiste
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

50. Financien - Contractbeheer - Ontwerpen en uitvoeren
van een museale invulling in de nieuwbouw van het
gemeentelijk museum Sincfala + een 10-jarig
onderhoudscontract - Gunning
Akkoord.

51. Financien - Contractbeheer - Ontvangst
zomerlezingen 2019 - Voorwaarden en wijze van
gunnen - Gunning
Akkoord.

Stadsonderhoud

52. Stadsonderhoud - Raamovereenkomst
speeltoestellen: Speeltoestel GBS De Pluim Voorlopige oplevering
Akkoord.

53. Stadsonderhoud - Raamovereenkomst speeltoestellen
Heulebrug en De Marge - Perceel 1: Heulebrug Proces-verbaal van voorlopige oplevering - Vrijgave
volledige borgtocht.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

54. Financien - Contractbeheer - Vervanging
telefooncentrale Stadsonderhoud - gunning goedkeuring
Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht voor het vervangen van de telefooncentrale in
Stadsonderhoud aan Hanssens Telecom, Kachtemsestraat 290 B te 8800 Roeselare, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 14.010,50 EUR excl. btw of 16.952,71 EUR incl. 21% btw.

55. Financien - Contractbeheer - Vervanging iMac's MAAK
- gunning - goedkeuring
Het college verleent goedkeuring aan de gunning van de opdracht voor het vervangen van de iMac
computers in MAAK. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige offerte van Lab9,
Dumolinlaan 5 te 8500 Kortrijk, tegen het bedrag van 17.906,10 euro excl. btw of 21.666,38 euro incl.
21% btw.

56. Financien - Contractbeheer - Uitvoeren
passantentelling - verbreking gegunde opdracht
Het college keurt de verbreking van de gegunde opdracht 'uitvoeren passantentelling' goed.

Openbaar Domein

57. Openbaar Domein - Aanvraagformulier privatieve
ingebruikname openbare weg voor 'Not Guilty'
gelegen zeedijk 682.
Het college gaat akkoord om een vergunning privatieve inname openbare weg te verlenen aan 'Not
Guilty' gelegen zeedijk 682, voor het plaatsen van 2 reglementaire bloembakken op de parkeerstrook ter
hoogte van de inrichting.

