COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 05 juli 2019
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
Graaf L. Lippens, Burgemeester afwezig voor agendapunt 18;
K. van der Hooft, Schepen afwezig voor agendapunt 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 ,21,22, 23, 24, 25, 2,6 2,7 ,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37

Verontschuldigd :

Geheime zitting
Routine
Financien - Contractbeheer

1.

Financien - Contractbeheer - Kalfmolen: grondig
herstel en onderhoud - Definitieve oplevering Vrijgave van de 2de helft van de borg.

De opdracht “Kalfmolen: grondig herstel en onderhoud” wordt definitief opgeleverd. De tweede helft van
borgtocht nr. 42/022421 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld
(werkstation 2)) van 4.020,00 EUR mag worden vrijgegeven.

Personeelszaken

2.

Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke
basisschool Het Anker - Korte vervangingen.

Akkoord

Grondige
Secretarie

3.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement
Ramskapellefeesten op 06/07/19 en 07/07/2019

Akkoord.

4.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen en zeedijk –
verkeersmaatregelen tijdens de opbouw en
organisatie van Kneistival in Heist, vanaf 16 juli tot
en met 22 juli 2019

Akkoord.

Financien - Contractbeheer

5.

Financien - Contractbeheer - Buiten gebruik gestelde
gemeentelijke goederen - Bestemming

Akkoord

6.

Financien - Contractbeheer - Schoonhouden van
diverse gemeentelijke gebouwen in Knokke-Heist Herhaling van de opdracht - Gunning.

Akkoord

7.

Financien - Contractbeheer - Raamovereenkomst
voor het onderhoud en herstellen van diverse
parketvloeren binnen grondgebied Knokke-Heist gunning - goedkeuring

Het college keurt de gunning van de opdracht voor het onderhoud en herstellen van diverse
parketvloeren binnen het grondgebied Knokke-Heist goed. De opdracht wordt gegund aan Janssen
Parketvloeren tegen de eenheidsprijzen vermeld in zijn offerte. De opdracht wordt gesloten door middel
van een raamovereenkomst met één ondernemer. De opdrachten gebaseerd op deze raamovereenkomst
zullen gegund worden volgens de erin gestelde voorwaarden.

8.

Financien - Contractbeheer - Veiligheidspaviljoen verrekening 16 - Valdeurdorpel - goedkeuring

Het college keurt verrekening 16 van het Veiligheidspaviljoen goed. De verrekening betreft het plaatsen
van een deurdorpel en bedraagt 150 euro excl. btw ofwel 181,50 euro incl. btw.

Personeelszaken

9.

Personeelszaken - Afdeling Mens &
Organisatie/ICT/Helpdesk & Systeembeheer Administratief medewerker helpdesk C1-C3 Aanwerving- en bevorderingsprocedure met aanleg
van een werving- en bevorderingsreserve in
contractueel verband - Resultaten examenprocedure
+ Aanstelling administratief medewerker helpdesk
ICT C1-C3.

Akkoord

10. Personeelszaken - Personeelszaken - Werving &
Selectie - Afdeling financieel beheer/Contractbeheer Statutair DIENSTHOOFD CONTRACTBEHEER A1-A3 Aanwervings- en Bevorderingsprocedure met aanleg
van een wervings- & bevorderingsreserve Einddossier
Einddossier aanwerving- en bevorderingsprocedure met aanleg van een wervings- & bevorderingsreserve
diensthoofd Contractbeheer

11. Personeelszaken - Personeelszaken - Werving &
Selectie - Afdeling financieel beheer/Contractbeheer Statutair STAFMEDEWERKER CONTRACTBEHEER A1A3 - Aanwervings- en Bevorderingsprocedure met
aanleg van een wervings- & bevorderingsreserve Einddossier
Einddossier aanwerving- en bevorderingsprocedure met aanleg van een wervings- & bevorderingsreserve
stafmedewerker Contractbeheer B1-B3

12. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Afdeling Vrije Tijd/Cultuurhuis/Jeugd - Afdeling
Onderwijs/MAAK) - Technicus D1-D3 - Herplaatsing.
Akkoord

IDPBW

13. IDPBW - Lijst vertrouwenspersonen - rechtzetting
In het college van 7 juni 2019 werd de nieuwe lijst van vertrouwenspersonen niet als besluit vastgehecht
aan het dossier; tevens stond verkeerdelijk een collega als vertrouwenspersoon vermeld. Dit wordt nu
rechtgezet

Stadsonderhoud

14. Stadsonderhoud - C.C. Scharpoord: Relighting Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling.
Akkoord

Stedenbouw

15. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Vanpoucke Mike
en Waeghe Veerle tot het uitbreiden van een
hoekrijwoning gelegen Loglijn 10.
akkoord

16. Stedenbouw - Weigeren van een
omgevingsvergunningsaanvraag op naam van
Debrabander Céline tot het aanbrengen van
publiciteit "villa's duinenwater" gelegen Henry Van De
Veldelaan zn, Louis Ludwiglaan zn en Camille
Pisarrodreef zn.
Akkoord.

17. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van AV Ruilcomité
opgericht voor de uitvoering van de gebruiksruil A11,
traject Leopold tot bekomen van
omgevingsvergunning tot sloop hoeve gelegen
Dudzelestraat 48.
Het College gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning tot slopen van hoeve gelegen
Dudzelestraat 48.

18. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van nv Cie Het
Zoute tot het bekomen van omgevingsvergunning tot
wijzigen meergezinswoning gelegen Elizabetlaan
160D.
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van
meergezinswoning gelegen Elizabetlaan 160D.

19. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Morel
Guy en mevr. Cocquyt Hannelore tot bekomen van
omgevingsvergunning tot bouwen van
eengezinswoning na afbraak bestaande gelegen
Wilgendreef 40.
Het College gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van
eengezinswoning gelegen Wilgendreef 40.

20. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Hens Erik
tot bekomen van omgevingsvergunning tot uitbreiden
van studio gelegen Dumortierlaan 80.
Het College gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van studio
gelegen Dumortierlaan 80.

21. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van nv Immo MV
tot bekomen van omgevingsvergunning tot
gevelrenovatie gelegen Meerminlaan 42-48-Zeedijk
Albertstrand 551-556 - Weigering.
Het College gaat akkoord met het afleveren van weigering voor de gevelrenovatie gelegen Meerminlaan
42-48 en Zeedijk-Albertstrand 551-556.

Milieu, Natuur en Landbouw

22. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019056364 2019/339 - Keirse Johan – het veranderen van een
veeteeltbedrijf
Het college gaat akkoord om vergunning te verlenen inzake de omgevingsvergunningaanvraag ,
ingediend door Keirse Johan voor het veranderen van een veeteeltbedrijf, gelegen te Jonckheerestraat
131, 8301 Knokke-Heist

Stadsonderhoud

23. Stadsonderhoud - Aankoop van elektrische
dienstfietsen - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

24. Financien - Contractbeheer - Uitvoering
verkeersmanagementplan Zwintriathlon en Halve
Triatlon -gunning - goedkeuring
Het college keurt de gunning goed voor de uitvoering van het verkeersmanagementplan Nederland voor
de Zwintriathlon en de Halve Triatlon aan Vevon BV, Smithweg 7, 4462 HC Goes, NL. De opdracht wordt
gegund voor een bedrag van 18.674,50 euro excl. btw ofwel 22.596,15 euro incl. btw.

Vrijetijd Beleid - Evenementen

25. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Lions Fin de saison
on the beach
Het college gaat akkoord met de organisatie van Fin de saison on the beach door Lions Club Knokke
Zoute op 14/09/2019 in de tent van CartoonFestival thv het Heldenplein en geeft hiervoor een
muziekvergunning van max. 95dB van 23u00 tot 03u00 en van max. 90dB van 03u01 tot 04u00.

26. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Ultimate
Championship Knokke-Heist - muziekvergunning
Akkoord

27. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Lakeside Paradise
Triathlon
Akkoord

28. Vrijetijd Beleid - Evenementen - NVHZ - ING Private
Banking - Prins Filiplaan 1
Akkoord

29. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Boerenleute: Nacht
van 't Zwien - wijziging concept
Akkoord.

30. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Zoute Grand Prix
Akkoord

31. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Polderfeesten
Akkoord

32. Vrijetijd Beleid - Evenementen - BBQ De Klutsers met
optreden
Akkoord

Strand & Dijk

33. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand en een
gevelterras t.h.v. Zeedijk-Albertstrand 564 Machtiging aan Jean Pierre Van Den Bossche.
Akkoord

Financien - Contractbeheer

34. Financien - Contractbeheer - Aankoop kunstwerk
'Tomorrow man made by the sea' van Cathérine
François - Voorwaarden en gunning.
Akkoord

35. Financien - Contractbeheer - Camerabewaking sport lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring
Het college keurt de lastvoorwaarden en gunning goed voor de installatie van camera's voor de
Sportdienst Knokke-Heist. De opdracht gebeurt via aanvaarde factuur voor een bedrag van 18.396,40
EUR excl. btw of 22.259,64 EUR incl. 21% btw en wordt gegund aan RTS bvba, Industriezone B1,
Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper.

36. Financien - Contractbeheer - Studieopdracht
herinrichting Elizabetlaan (N34) deelgemeente Heist
vanaf de gemeentegrens met Brugge tot aan het
kruispunt met de Krommedijk - Verrekening 1:
Akkoord

37. Financien - Contractbeheer - Vernieuwing
verkeerslichten kruispunt Lippenslaan-Burg. Frans
Desmidtplein - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling - Gunning.
Akkoord.

