AGSO KNOKKE-HEIST
JAARVERSLAG 2021
JAARREKENING 2021 ONDERNEMINGEN

Goedgekeurd door Raad van Bestuur AGSO Knokke-Heist op 13 juni 2022

Woord vooraf

Beste Lezer,

Laat ik met de deur in huis vallen, spijts de naweeën van het COVID-virus en vooral de sterke inflatie in
2021 legt AGSO ook dit jaar een positieve jaarrekening neer, weze dat het resultaat iets minder is dan
gebudgetteerd.
Dit is vooral te verklaren omwille van het feit dat ook AGSO een financiële tegemoetkoming heeft
verleend aan zijn huurders voor de bijzondere moeilijke economische omstandigheden in 2020.
Niettegenstaande de vele prijsschommelingen op de internationale markt en de doorwerking van
COVID, ook in 2021, werd de voortgang van onze projecten daardoor matig gehypothekeerd en zijn –
zoals u verder kunt lezen – tal van projecten in uitvoering waarvan enkele wat vertragingen hebben
opgelopen.
In 2021 werd AGSO ook door de Auditcommissie Vlaanderen gevisiteerd. Hieruit blijken een aantal
werkpunten waarvoor in de loop van 2022 de nodige stappen zullen worden gezet.
Bijzonder te vermelden is de samenwerking met onze collega Farys met wie we samen de haalbaarheid
van een nieuwe drinkwaterfabriek, die Knokke-Heist absolute waterleveringszekerheid moet
verschaffen, verder gaan onderzoeken.

Piet De Groote
Voorzitter AGSO - Burgemeester

2

Inhoudsopgave
Woord vooraf........................................................................................................................................................ 2
Inleiding.................................................................................................................................................................. 6
Algemene financiering ......................................................................................................................................... 6
1.

Beheersovereenkomst en verbintenissen van de gemeente................................................................. 6

Interne organisatie ............................................................................................................................................... 7
2.

3.

4.

5.

Bestuursorganen.......................................................................................................................................... 7
2.1.

Raad van bestuur ................................................................................................................................ 7

2.2.

Directiecomité ..................................................................................................................................... 8

Externe audit, interne controle en belangenconflicten........................................................................... 8
3.1.

Externe audit........................................................................................................................................ 8

3.2.

Interne controle................................................................................................................................... 8

3.2.1.

Algemeen .................................................................................................................................... 8

3.2.2.

Implementatie ............................................................................................................................ 9

3.3.

Lopende geschillen............................................................................................................................ 10

3.4.

Belangenconflict ................................................................................................................................ 10

Personeel .................................................................................................................................................... 11
4.1.

Wijzigingen in de personeelsformatie ............................................................................................ 11

4.2.

Personeelsmutaties .......................................................................................................................... 11

Rapportering overeenkomstig de gemeentelijke doelstellingen......................................................... 13

Ruimtelijke ordening, wonen en werken ........................................................................................................ 13
6. Bestendiging en verdere ontwikkeling van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via
permanente stadsvernieuwing......................................................................................................................... 13
6.1.

Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein ................ 13

6.1.1.

P06 Maes en Boereboomplein .............................................................................................. 13

6.1.2.

P07 Elizabetlaan........................................................................................................................ 16

6.1.3.

P08 Casino ................................................................................................................................. 19

6.1.4.

P12 Depot Knokke .................................................................................................................... 22

6.1.5.

P10 Pastoor Opdedrinckplein ................................................................................................. 23

6.1.6.

P05 Coudekercke (Ravelingen 3.0)......................................................................................... 24

6.2.

Realiseren van betaalbare woningen ............................................................................................. 26

6.2.1.

P03 Heulebrug .......................................................................................................................... 26

6.2.2.

P22 Erfpachten ......................................................................................................................... 29
3

6.3.

Projectmanagement ten behoefte van de gemeente.................................................................. 29

6.3.1.

Koppelingsgebied Molenhoek (partim : WEGENISAANLEG )............................................. 29

6.3.2.

Koppelingsgebied Molenhoek (partim : BRANDWEERKAZERNE ) ..................................... 30

6.3.3.

Koppelingsgebied Molenhoek (partim : EVENEMENTENPLEIN ) ...................................... 33

6.3.4.

Rijkswachtkazerne Oosthoek.................................................................................................. 34

6.3.5.

Graaf Leopold Lippenspark (Sportstadion Olivier 3.0) ......................................................... 35

6.3.6.

Albertplein ................................................................................................................................. 37

Vrije tijd ................................................................................................................................................................ 38
7.

Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden ............ 38
7.1.

Ontwikkelen van sportief-recreatieve infrastructuur ................................................................... 38

7.1.1.

P23 Duinenwater Noord ......................................................................................................... 38

Stadsonderhoud ................................................................................................................................................. 40
8. Optimalisatie en beheer van gemeentelijk logistiek en patrimonium om een veilige,
klantvriendelijke en duurzame leef-en werkomgeving te creëren............................................................... 40
8.1.

Beheer van de gemeentelijke afvalinfrastructuur (afdeling Afvalbeheer) ................................. 40

8.1.1.
8.2.

Afdeling Afvalbeheer................................................................................................................ 40

Beheer van de gemeentelijke drinkwatervoorziening (afdeling waterbedrijf).......................... 47

8.2.1.

Vervangen loden leidingen...................................................................................................... 47

8.2.2.

Uitbouwen en in stand houden van de drinkwaterinfrastructuur ..................................... 47

8.2.3.

Exploitatie van het drinkwaterbedrijf .................................................................................... 49

8.3.

Beheer van de gemeentelijke rioleringen (afdeling waterbedrijf) .............................................. 53

8.3.1.

Uitvoeren van het gemeentelijk zoneringsplan.................................................................... 53

8.3.2.

Uitbouwen en in stand houden van het gemeentelijk rioleringsnet ................................. 53

8.3.3.

Exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet ..................................................................... 56

8.3.4.

Financiële gegevens ................................................................................................................. 56

Exploitatie ............................................................................................................................................................ 57
9. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor
ondernemers te creëren.................................................................................................................................... 57
9.1.

Uitbouw en ondersteuning van de lokale economie.................................................................... 57

9.1.1.

P14 BUGIA en opdrachten ad hoc.......................................................................................... 57

9.1.2.

P15 exploitatie AGSO ............................................................................................................... 58

9.1.3.

P21 ’t Walletje 4........................................................................................................................ 62

10.

Financiële rapportering afdeling stadsontwikkeling.......................................................................... 63

11.

consolidatie over de afdelingen........................................................................................................... 68

Financiële nota .................................................................................................................................................... 69
4

12.

Actief ....................................................................................................................................................... 69

13.

Passief ..................................................................................................................................................... 70

14.

Resultaat verwerking ............................................................................................................................ 72

Geconsolideerde jaarrekening .......................................................................................................................... 73
Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor .................................................................................................... 74
Verslag van de raad van bestuur.....................................................................................................................113

5

Inleiding
Algemene financiering
1. Beheersovereenkomst en verbintenissen van de gemeente
De beheersovereenkomst 2020-2025 bepaalt dat in het kader van de niet commerciële activiteiten die
AGSO in de beleidsperiode 2020-2025 voorziet het billijk is om de algemene werking van AGSO te
ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van 270.000 €.
In het kader van de strategische aankopen zal bij de jaarlijkse aanpassingen van het meerjarenplan van
de gemeente en AGSO, zowel de schuldgraad als de cash-flow van de afdeling Stadsontwikkeling worden
bekeken. Deze aankopen zullen ofwel door AGSO extern worden gefinancierd of middels een door de
gemeente toegestane renteloze lening worden verworven.
De beheersovereenkomst (art. 28 §2 en 29 ) bepalen de maximale verbintenis van de gemeente t.a.v.
de werking van AGSO en waarbij volgende budgetlijnen binnen het Meerjarenplan 2020-2025 worden
voorzien :
Art. 28 §2 Voor de beleidsperiode 2020-2025 engageert de Gemeente zich om voor de in het MJP
AGSO opgenomen externe financieringen te borgen, thans voorlopig begroot als volgt :
2522gewaarborgde leningen
Afdeling Waterbedrijf – bedrijfstak riolering

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

12.000.000

7.000.000

3.500.000

8.600.000

20.100.000

9.000.000

5.500.000

10.600.000

32.100.000

Afdeling Stadsontwikkeling

1.000.000
2.000.000

3.000.000

2.000.000

Art. 29 §2. De modaliteiten onder dewelke de renteloze lening wordt toegekend en afgelost worden
nader bepaald in het MJP 2020-2025 AGSO en worden geraamd als volgt :
renteloze leningen

2020
6.646.742

2021
6.005.321

2022
9.987.366

2023
2.866.381

2024
2.801.025

2025
2.800.723

totaal
31.107.558
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Interne organisatie
2. Bestuursorganen
Zoals het decreet het voorschrijft, wordt AGSO Knokke-Heist bestuurd door een Raad van Bestuur en
een directiecomité.

2.1. Raad van bestuur
De Raad van Bestuur is bij beslissing van de gemeenteraad van 29 april 2021 als volgt samengesteld:
Piet De Groote
Jan Morbee
Anthony Wittesaele
Kris Demeyere
Anne Vervarcke-Pattyn
Kathleen van der Hooft
Katrien Cauwels
Cathy Coudyser
Luc Lierman
Luc Callens
Nadine Costers
Rudi Neirynck

Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder - Secretaris

Volgende personen werden als permanent waarnemend lid aan de Raad van Bestuur toegevoegd:
Philippe Vlietinck
Annie Vandenbussche

Permanente waarnemer
Permanente waarnemer

De Raad van Bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige
handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van AGSO Knokke-Heist te verwezenlijken. Op
enkele uitzonderingen na kan de Raad van Bestuur volgens de statuten het uitoefenen van zijn
bevoegdheden delegeren aan het directiecomité.
De voorzitter, die bij delegatie zich ad hoc of permanent kan laten vertegenwoordigen door een door
hem aangewezen bestuurslid - tevens lid van het schepencollege en bevoegd voor één of meerdere
beleidsdomeinen die door de desbetreffende afdeling worden uitgevoerd, is burgemeester Piet De
Groote. De Raad van Bestuur heeft de heer Rudi Neirynck aangesteld tot secretaris.
In 2021 vergaderde de Raad van Bestuur 7 keer, dit op volgende data:
▪
▪

08 februari 2021;
19 april 2021;
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▪
▪
▪
▪
▪

21 juni 2021;
06 september 2021;
04 oktober 2021;
08 november 2021;
06 december 2021.

2.2. Directiecomité
De dagelijkse leiding van AGSO Knokke-Heist is opgedragen aan een directiecomité. Het directiecomité
zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen die bepaald worden door de Raad van Bestuur en werkt
binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor
een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.
Het Directiecomité bestaat uit navolgende leden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Piet De Groote (voorzitter Raad van Bestuur)
Kris Demeyere (Bestuurder)
Philippe Vlietinck ( Bestuurder)
Jan Morbee (Bestuurder)
Rudi Neirynck (Algemeen manager AGSO)
Ivan Verbouw (Gemeente)
Jan Van Coillie (Gemeente)
Inge Van Wassenhove (AGSO)
Johan Cabooter (AGSO)

3. Externe audit, interne controle en belangenconflicten
3.1. Externe audit
De externe controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de
verrichtingen gebeurt door de commissaris Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door
Steven Vyvey en Vincent Koopman. De commissaris werd door de gemeenteraad, op voorstel van de
Raad van Bestuur, op 28/02/2022 benoemd voor de boekjaren 2021 tot en met 2023.

3.2. Interne controle
3.2.1. Algemeen
Interne controle of organisatiebeheersing kan het best omschreven worden als het proces dat door het
management én het personeel ondernomen wordt om redelijke zekerheid te bekomen dat de
doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden. Meer specifiek wordt het systeem van interne
controle ontworpen om redelijke zekerheid te verschaffen in de volgende domeinen:
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▪
▪
▪
▪
▪

Het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico's;
De naleving van regelgeving en procedures;
De betrouwbaarheid van de financiële- en beheersrapportering;
De effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;
De bescherming van haar activa en de voorkoming van fraude.

AGSO organiseert haar interne controle als volgt:
▪
▪
▪

▪

Opmaak van duidelijke en gedetailleerde administratieve en financiële procedures;
Naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten;
Inbouwen van controleactiviteiten op de naleving van procedures: binnen AGSO is er een
functieafbakening/scheiding, dubbele handtekening bij betalingen, alle briefwisseling (zowel
ingaande als uitgaande) wordt geregistreerd op 1 adres, het secretariaat, dat van daaruit
verdeelt,…;
Duidelijke communicatie en informatieoverdracht zowel naar derden als naar het bestuur: de
notulen van het directiecomité en van de Raad van Bestuur worden geakteerd door het College
van Burgemeester en schepenen van de gemeente en zijn elektronisch ter beschikking van de
gemeenteraadsleden en van de bestuurders van AGSO.

3.2.2. Implementatie
Delegatiebesluit Raad van Bestuur
Door de Raad van Bestuur werden de voorzitter en de secretaris-bestuurder gemachtigd om al naar
gelang het geval alleen handelend, dan wel gezamenlijk handelend op te treden voor het uitvoeren van
betalingen, het in ontvangst nemen van stukken en het in rechte vertegenwoordigen.
De aanstelling en delegaties werden voor het laatst aangepast bij beslissing van de Raad van Bestuur
van 19 april 2021 en waarbij personeelsleden van de afdeling Administratie en Financiën bijkomend
gemachtigd worden tot het ontvangen van briefwisselingen, uitvoeren van inningen en betalingen en
het verzorgen van de briefwisseling met fiscale en administratieve diensten. Deze lastgeving werden
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2021.

Procedureboeken
In 2021 werden volgende bijkomende procedures uitgeschreven:
▪
▪

In-en uitstroom medewerkers;
Toegangsbeheer.

Alle andere procedures worden jaarlijks geüpdatet.
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Evaluatie
De beheersovereenkomst 2020-2025 bepaalt in artikel 44 dat AGSO dient te beschikken over een
uitgeschreven en gedocumenteerd systeem van interne controle, opvraagbaar door de Raad van
Bestuur. Het proces van interne controle wordt minstens één maal per jaar door het directiecomité
geëvalueerd op zijn actualiteit, eventueel bijgewerkt en opnieuw gevalideerd. Van deze werkzaamheden
wordt rapport uitgebracht aan de Raad van Bestuur.
Tussen april 2021 en juli 2021 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit uit binnen AGSO. Deze
audit evalueerde de adequaatheid van de aanpak van organisatiebeheersing en de beheersing van een
aantal management- en ondersteunende processen op organisatieniveau. Het AGSO neemt reeds een
aantal adequate beheersmaatregelen om de doelstellingen rond organisatiebeheersing te bereiken,
maar ondanks deze beheersmaatregelen zijn er nog verbeterpunten volgens audit Vlaanderen. Dit
resulteerde in 6 aanbevelingen in het auditrapport die AGSO in 2022 zal opnemen.
Jaarlijks worden bij de revisorale controle voor het boekjaar de procedureboeken waar nodig bijgestuurd
en wordt dit gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Er werden in 2021 ook 2 nieuwe procedures
uitgewerkt: de in-en uitstroom van medewerkers en het toegangsbeheer.

3.3. Lopende geschillen
AGSO is als partij betrokken (of in 2021 betrokken geweest) bij onderstaande rechtszaken:
-

Procedure omtrent drinkwaterlevering en geurhinder in een verkaveling
Procedure omtrent schade aan de woning naar aanleiding van nutswerken in de Gladiolenlaan
Procedure omtrent beëindiging van een terbeschikkingstellingsovereenkomst van de
hoekgebouwen van Casino te Knokke-Heist.

3.4. Belangenconflict
Zowel het wetboek van vennootschappen, het Gemeentedecreet als de wetgeving
overheidsopdrachten bepalen dat, indien bestuurders of personeelsleden vermogensrechtelijke
tegenstrijdige belangen zouden hebben bij het nemen van beslissingen, het hen verboden is om zowel
persoonlijk als via tussenpersonen tussen te komen of aan een besluitvorming deel te nemen. Tevens
bepalen een aantal artikelen de gevallen waarin er een wettelijk vermoeden van belangenconflict
bestaat. Er wordt ook een wettelijk belangenconflict vermoed bij beslissingen over personen waarbij er
een nauw verwante bloedverwantschap bestaat.
In dergelijke gevallen dient de bestuurder of het personeelslid die zich in één van die gevallen verkeert
dit te melden en dient het management - indien zij dit zelf zou vaststellen - hierover te rapporteren.
Er werden voor het werkingsjaar 2021 geen belangenconflicten gemeld, noch door het management
vastgesteld.
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4. Personeel
4.1. Wijzigingen in de personeelsformatie
Het personeelsbehoeftenplan werd bij beslissing van 17 juni 2019 van de Raad van bestuur als volgt
gewijzigd:
een uitbreiding met 3 VTE en t.o.v. de primaire bezetting 2018 met 7 VTE:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

1 Afdelingshoofd financiën en klantendienst;
1 Afdelingshoofd planning en techniek;
1 Facility manager
1 Assistent-projectleider;
1 Planner-coördinator;
3 Bijkomende technisch operatoren;
1 Administratief medewerker: ter versterking van de baliewerking en assistentie bij de
boekhouding.

4.2. Personeelsmutaties
▪
▪
▪
▪
▪

08/02/2021: aanstelling Kristof Combes als projectleider;
01/05/2021: pensionering Franky Goegebeur, technisch operator;
01/05/2021: pensionering Dominique Penel, planner;
03/05/2021: aanstelling Benny De Maeyer als planner;
30/11/2021: wijziging tewerkstelling Henrica Gruijters van halftijds naar voltijds
poetsmedewerker.
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Organogram
RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITE

DIRECTIE
1 manager
A10a-A10b
1 managementassistent B1-B3

AFDELING PLANNING EN TECHNIEK
1 afdelingshoofd

A7a/A7b

AFDELING FINANCIEN EN KLANTENDIENST
1 afdelingshoofd

A7a/A7b

PLANNING EN INVESTERING
4 projectleiders
1 assistent projectleider

A1-3/A4
C4/C5/B1-B3

EXPLOITATIE
1 contractmanager
1 assistent contractmanager

A1-A3
C1-C3

FINANCIEN EN ADMINISTRATIE
1 boekhouder
1 juridisch medewerker
1 hoofdadministratief medewerker

B1-B3
A1-A3
C4-C5

KLANTENDIENST
3 klantendienst Waterbedrijf
1 klantendienst Afvalbeheer
1 balie bedrijvencentra

C1-C3
C1-C3
C1-C3

FACILITY GEBOUWEN EN INFRA
1 faciltiymanager
1 assistent facilitymanager
1 onderhoudsmedewerker
1 ICT-verantwoordelijke
INTEGRAAL WATERBEHEER
1 planner -coördinator
2 operationele planners
17 technici

B1-B3
C1-C3
D1-D3
C4-C5/B1-B3
B1-B3/B4
C4/C5
D4
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5. Rapportering overeenkomstig de gemeentelijke doelstellingen
Over de door AGSO uitgevoerde activiteiten en projecten wordt in dit jaarverslag gerapporteerd overeenkomstig
de in de Beleids- en Beheerscyclus (BCC) van de gemeente vastgelegde strategische doelstellingen waarin AGSO
een uitvoerende taak verzorgt, nl.:
▪
▪
▪
▪
▪

Bestendiging en verdere ontwikkeling van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via
permanente stadsvernieuwing;
Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden;
Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te
creëren;
Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met
een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden;
Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en
duurzame leef- en werkomgeving te creëren.

Ruimtelijke ordening, wonen en werken
6. Bestendiging en verdere ontwikkeling van Knokke-Heist als een unieke
en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing
6.1. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar
domein
6.1.1. P06 Maes en Boereboomplein
- Omschrijving:
Het project Maes en Boereboomplein omhelst de afbraak van het bestaande gemeentehuis en het
ontmoetingscentrum Ravelingen, de bouw van een nieuw ‘Community House’ en de heraanleg van het plein. Het
nieuw te bouwen ‘Community House’ bestaat uit één volume van 14 bouwlagen rond een centrale patio, waarin
niet alleen appartementen, maar ook publieke functies zoals bibliotheek, spelotheek, gemeenteraadzaal en een
multifunctionele evenementenzaal gehuisvest zullen worden. Naast het torengebouw wordt er ook nog een
laagbouw opgetrokken die ruimte zal geven aan handelszaken.
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- Rol AGSO:
AGSO neemt in dit project de rol van projectregisseur op zich. Als bouwheer en ontwikkelaar staat AGSO in voor
de opmaak van de nodige opdrachtdocumenten, het aanstellen van een projectontwikkelaar en zal zij in het
verder proces ook de opvolging van het bouwproject op zich nemen.
- Geografische afbakening:
De site is gelegen op grondgebied Knokke-Heist en maakt deel uit van de projectzones in Heist.

- Activiteitenverslag 2021:
De omgevingsvergunning werd bekomen.
De opmerkingen betreffende het openbaar domein werden opgenomen in nieuwe overlegmomenten met de
THV CAAP – ARTES Depret, AGSO Knokke-Heist, conceptarchitect Jakob + MacFarlane en de dienst openbaar
domein.
Het vooronderzoek van de mogelijke concepten is lopende en dient vervolgd te worden in 2022.
De THV CAAAP – Artes Depret voltrok in nauwe samenwerking met AGSO de voorbereidende studies en
aanvragen tot ontmanteling van het plein om een opstart van de werkzaamheden te bekomen op 10 januari 2022.
De THV CAAAP – Artes Depret, AGSO Knokke-Heist en de dienst Wonen hielden eind 2021 een gezamenlijk
infomoment voor deze werfopstart, gericht aan alle buurtbewoners en geïnteresseerden.
De werkzaamheden worden opgestart op 10/01/2022.

14

De vooropgestelde planning, zonder weerverletdagen, voorziet volgende mijlpalen:
▪
▪
▪
▪
▪

Ondergrond: 10/01/2022 - 07/03/2023;
Structuur toren: 07/12/2022 - 03/05/2024;
Appartementen: 30/08/2023 - 07/05/2025;
Publiek gedeelte: 25/03/2024 - 01/05/2025;
Infrastructuurwerken: 18/03/2024 - 14/03/2025.

- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

10/05/2021: Het directiecomité beslist om de voorziene sfeerbelichting aan te brengen op het Project Maes
en Boerenboomplein en daartoe de vraag te richten aan ontwikkelaar CAAAP om na te gaan of deze meerprijs
kan worden doorgerekend op de in het gebouw aanwezige functies.

▪

23/08/2021: Het directiecomité beslist om met betrekking tot de sfeerverlichting van het Project Maes- en
Boereboomplein enkel de aanlichting van de sokkel van het gebouw te voorzien. AGSO zal op basis van de
door CAAAP aan te leveren studie daartoe een aanbesteding uitschrijven.

▪

08/11/2021: De Raad van Bestuur beslist:
o Om goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van addendum nr.1 en aan het onderhands
opstalrecht;
o Om het directiecomité te gelasten met de verdere uitvoering van deze overeenkomsten en met de
vaststelling van de pre kadastrale plannen.

▪

06/12/2021: De Raad van Bestuur:
o Keurt, in uitvoering van de PPS-overeenkomst tussen CAAAP en AGSO, thans het ontwerp van
onderhandse verkoopakte tot het verkopen van de gronddelen tot het realiseren van het privaat
gedeelte van de residentie goed en gelast het directiecomité met de verdere uitvoering;
o Neemt akte van het aan het addendum nr. 1 van de PPS-overeenkomst aangepast recht van Opstal,
goedgekeurd in zitting van 8 november 2021;
o Verleent zijn principiële goedkeuring aan het ontwerp van basisakte voor de residentie Hoost en gelast
het directiecomité met de verdere verfijning en aanpassing van de ontwerpen van basisakte en
verkoopovereenkomsten.

- Statusrapport mijlpalen project:
▪
▪
▪
▪

Voor het projectgebied werd een ontwerp van gemeentelijke RUP “projectzone Maes en Boereboomplein”
opgemaakt en definitief goedgekeurd in 2017;
5 kandidaten werden weerhouden na selectie volgend op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
2 kandidaten dienden een Basisofferte in;
Na evaluatie van de Basisofferte werden beide kandidaten uitgenodigd om een Eindofferte (BAFO) in te
dienen;
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▪
▪
▪
▪
▪

Na beoordeling van de Eindofferte (BAFO) van beide kandidaten werd THV VANHAERENTS _ ARTES DEPRET
NV weerhouden als voorkeursbieder;
De opdracht werd toegewezen aan de THV VANHAERENTS _ ARTES DEPRET NV;
De aanvraag omgevingsvergunning werd ingediend;
De omgevingsvergunning werd bekomen;
De bouwwerken zijn gestart op 10 januari 2022. Start met ontmanteling, ondergrondse werken en
funderingen.

-Uitgevoerd:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opmaak en publicatie van de selectieleidraad en voorbereiding van de Gunningsleidraad;
Opmaak en publicatie van de Gunningsleidraad;
Beoordeling van de offertes, Basisofferte en Eindofferte;
Aanduiding van de voorkeursbieder;
Opmaak, goedkeuring en ondertekening van de PPS-overeenkomst;
Verdere uitwerking van het concept tot op het niveau van de uitvoeringsplannen;
Indienen aanvraag omgevingsvergunning;
Ontvangst goedkeuring omgevingsvergunning;
07/12/2021: Infomoment buurtbewoners voor aanvang werken.

-In uitvoering:
▪
▪
▪
▪

Dossier openbaar domein en pleinaanleg;
Dossier nutsmaatschappijen;
Dossier gevelverlichting;
Overleg van alle overige concepten en uitvoering m.b.t. het publiek gedeelte.

6.1.2. P07 Elizabetlaan
- Omschrijving:
De projectzone Elizabetlaan omvat de herinrichting van het openbaar domein (ontwerpbureau: Tractebel
Engineering). Vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk wordt de bestaande wegenis aangepakt
zodat er een aangename groene boulevard komt. Ter hoogte van het Heldenplein worden 2 deelprojecten
ontwikkeld. Aan de ene zijde van de wandelboulevard komt een iconische woontoren, de Heldentoren. Aan de
andere zijde, onder het Heldenplein, wordt een deels publiek deels private parking gerealiseerd.
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- Rol AGSO:
In een eerste fase zorgde AGSO voor de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie. Hierbij werd gekeken om
het project te realiseren in samenwerking met de mede-eigenaars van het belendende pand ‘Rosalie Babelutte’
(Chrigabo) waarbij de gerealiseerde meerwaarden voor de realisatie van het Heldenplein kunnen aangewend
worden tot opwaardering van de publieke infrastructuur, in het bijzonder de heraanleg en profilering van de inkom
van Heist.
Architectenbureau Neutelings Riedijk Architecten werd door de private ontwikkelaar aangesteld voor het ontwerp
van het project ‘Heldentorens’. Het ontwerp bestaat uit 3 torengebouwen, het hoogste met 21 bouwlagen (66m),
het middelste met 7 bouwlagen (24m) en het laagste met 2 bouwlagen (8m).
AGSO volgt de uitwerking van het ontwerp tot stedenbouwkundige aanvraag mee op en treedt op als coördinator
tussen de realisatie van de Heldentorens en de inpassing er van in het ontwerp voor de heraanleg van de
Elizabetlaan.
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- Geografische afbakening:
Het project omvat een herinrichting van de Elizabetlaan over een traject van ongeveer 500 meter startend op ca.
90 m van het Vissershuldeplein tot aan het Directeur Generaal Willemspark. Over dit traject zal de Elizabetlaan, de
langstraten Graaf d’Ursellaan en Knokkestraat evenals het Vissershuldeplein en het Heldenplein worden
heringericht en opgeladen.
De Heldentorens worden deels gerealiseerd op het vroegere perceel van ‘Moeder Babelutte’ op de hoek van de
Kursaalstraat en de Nicolas Mengélaan en deels op de parking in de Knokkestraat.
- Activiteitenverslag 2021:
▪

18/05/2020: Principiële goedkeuring in de Raad van Bestuur van de samenwerkingsovereenkomst tussen
AGSO Knokke – Heist en de THV Heldentoren tot realisatie van het project “Heldentorens”;

▪

De THV Heldentoren gunt de opdracht voor de realisatie van het project aan:
o THV Eiffage Vlaanderen – Bouwensstraat 21 – 2140 Borgerhout;

▪

Opstart werken in september 2020.

- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

Nihil

- Statusrapport mijlpalen project:
▪
▪
▪

Goedkeuring bijzondere samenwerkingsakkoord met de gemeente “RUP Projectzone ElizabetlaanHeldenplein”;
Goedkeuring van de omgevingsvergunning;
Opstart voorbereidende werken voor het omleggen van de nutsleidingen.

Uitgevoerd:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist;
Conceptstudie Neutelings + West 8;
Plan-MER-screening;
Goedkeuring RUP;
Goedkeuring bouwvergunning;
Afbakening nieuwe perceelgrenzen Heldenplein/Elizabetlaan;
Inbreng gemeentelijke gronden in het kapitaal van AGSO Knokke-Heist;
Start der werken.
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In uitvoering:
▪
▪

Ruwbouw van de Heldentoren;
Riolering- en wegeniswerken in de Elizabetlaan.

6.1.3. P08 Casino
- Omschrijving:
De projectzone Casino omvat de verbouwing en herinrichting van het Casino en de Canadasquare tot een
ontmoetingsplek met internationale uitstraling, gericht op een vier-seizoenen programmatie t.b.v. eigen
inwoners, de tweede verblijvers, verblijfstoeristen, dagtoeristen als naar de passanten.
- Rol AGSO:
In 2014 werd AGSO door het College gelast met het begeleiden van de procedure tot het vernieuwen van de
casinolicentie (eind 2017) en met de vernieuwde ontwikkeling van de site.
In 2017 heeft AGSO de volledige toewijsprocedure (Europese mededingingsopdracht) begeleid tot het aanwijzen
van een nieuwe concessionaris voor de exploitatie van de speelzalen, waarbij werd bedongen dat de casinoexploitatie finaal onder de Canadasquare zal worden gehuisvest.
Tevens werden alle gronden (Canadasquare en hoekgebouwen Casino) in 2017 verworven.
In 2021 werd de toegewezen MER-studie verder uitgewerkt n.a.v. vernieuwde programmatie en toekomstvisie
van het casinogebouw.
In 2021 lanceerde en begeleidde AGSO de opdrachten betreffende:
1. Stabiliteit – en haalbaarheidsstudie van het huidige casinogebouw;
2. Magrittezaal: begeleidingsopdracht + opmaak renovatiebestek.
Daarnaast coördineert AGSO alle benodigde plaatselijke herstellingen aan de gebouwschil.
Ingevolge de beslissing van het College van Burgemeester en Schepen werd de verantwoordelijkheid voor het
project thans opgedragen aan de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling die zal instaan voor de verdere realisatie
van het project.
In afwachting van een duidelijke taakverdeling en een herziening van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst
beperkt de taak van AGSO in dit dossier zich hoofdzakelijk tot de afwerking van de planmerscreeningsnota en de
voorstudies met betrekking tot de renovatie van de Margrittezaal en de stabiliteit van het Casinogebouw.

- Activiteitenverslag 2021:
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1. Stabiliteit- en haalbaarheidsstudie:
De voorgenomen opdracht vloeit voort uit de noodzaak tot het in kaart brengen van de huidige situatie van het
casinogebouw. Men dient kritisch te kijken naar de toestand en mogelijkheden met dit gebouw. Er dient een
besluit geformuleerd te worden over de aanpassingsmogelijkheden van het huidige casinogebouw en de
bijhorende beperkingen en indicatieve kosten die verschillende mogelijke scenario’s tot verbouwing met zich
meebrengen.
In het laatste kwartaal van 2021 werden de onderzoekslocaties voor specifieke proeven in kaart gebracht zodat
aansluitend een bestek voor aanvullende proevencampagne gelanceerd kan worden.
2. MARGRITTEZAAL: Begeleidingsopdracht + opmaak renovatiebestek:
Naast de algemene eerste studieopdracht wordt specifiek voor de ‘Margrittezaal’ beroep gedaan op een expert
voor restauratie- en renovatiewerken. Deze monumentale zaal met muurschilderingen binnen het casinogebouw
is beschermd Vlaams Cultureel Erfgoed. De opdrachtnemer zal AGSO begeleiden betreffende de restauratie en
bescherming tijdens alle fases in het casinoproject. Deze zaal vereist een zeer specifieke aanpak betreffende:
▪ de uitvoering van dringende fixaties en bewarende maatregelen voor de muurschilderingen;
▪ het opstellen van een restauratie- en renovatiebestek;
▪ maatregelen tijdens en na de algemene verbouwingswerken.
Op 17/11/2021 werden de eerste noodfixaties en testen uitgevoerd. Deze worden verder geanalyseerd voor een
vervolg van de noodfixaties en opmaak van de bestektekst in 2022.
3. Plaatselijke herstellingen gebouwschil:
▪
▪
▪

Schoring van loskomend kunstwerk aan zuidgevel;
Plaatselijk herstel van dakdichting n.a.v. lokale waterinfiltratie;
In oktober 2021 werd door dienst Cultuur en de financieel directeur toestemming gegeven om het
loskomend kunstwerk op de zuidgevel af te breken en deze werken te laten pre financieren door AGSO.

Te realiseren in 2022:
▪ Voorbereiding voor afbraak kunstwerk en plaatselijk gevelherstel op zuidgevel;
▪ Voorbereiding voor plaatselijke fixeren en herstel loskomend gevelpleisterwerk westgevel;
▪ Voorbereiding demontage van oude rookafzuigtoestellen op het dak + plaatselijk herstellen van de
dakdichting na afbraak in 2022.

- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

19/04/2021: De Raad van Bestuur keurt de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma’s voor de opdracht
“Studie casinogebouw Knokke-Heist”, met besteknummer AGSO/2021/P08-195, goed.
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▪

21/06/2021: De Raad van bestuur :
o Keurt het bestek AGSO/2021/P08-205, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking goed;
o Stelt de aan te schrijven firma’s voor de opdracht “Studie casinogebouw Knokke-Heist”, met
besteknummer AGSO/2021/P08-205, vast.

Aan de Raad van Bestuur zal periodiek gerapporteerd worden over de stand van uitvoering van dit dossier.
▪

28/06/2021: Het directiecomité beslist om:
o De bijkomende opdracht tot het uitvoeren van luchtmodellering en passende beoordeling in het
kader van de opmaak van de planmerscreening voor het project Casino toe te wijzen aan Arcadis
Belgium NV, Gaston Crommenlaan 8 bus 101 te 9050 Gent voor een bedrag van € 16.200 excl. BTW;
o Gedurende de periode juli – augustus 2021 bijkomende verkeerstellingen te laten uitvoeren door het
studiebureau Traject, Martelaarslaan 21 bus 401, B-9000 Gent dat optreedt als mer-deskundige
mobiliteit en voor zover aangewezen of noodzakelijk deze tellingen ook te voorzien voor de maanden
september en oktober 2021. Deze offerte kan door het management worden gevalideerd binnen de
algemene lastgeving en voor zover het een opdracht van geringe waarde betreft.

▪

09/08/2021: Het directiecomité keurt het verslag van nazicht van de offertes goed.
Het directiecomité beslist om de opdracht “Studie casinogebouw Knokke-Heist”, met besteknummer
AGSO/2021/P08-195, te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde ARCADIS BELGIUM NV, Borsbeeksebrug 22 te 2600 Berchem, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 86.131,25 excl. BTW of € 104.218,81 incl. 21% BTW.

▪

27/09/2021: Het directiecomité keurt het verslag van nazicht van 17 september 2021, opgesteld door AGSO
Knokke-Heist, goed.
Het directiecomité beslist tevens om de opdracht “Casino Knokke-Heist Margrittezaal: begeleidingsopdracht
+ opmaak renovatiebestek”, met besteknummer AGSO/2021/P08-205, te gunnen aan de firma met de enige
offerte, zijnde ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING SC SCRL, Kartuizersstraat 17, bus 7 te 1000 Brussel,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 115.460,00 excl. BTW of € 139.706,60 incl. 21% BTW.
Volgende opties worden besteld: [Vereiste optie 1] Uitvoering van noodfixaties en dringende bewarende
maatregelen, [Vereiste optie 2] Uitvoering van testen en vaststellingen + opmaak van gedetailleerd
conditierapport voor het opstellen van de bestektekst voor renovatie in deel 3.

▪

20/12/2021: Het directiecomité keurt de bijkomende offerte van ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING SC
SCRL, Kartuizersstraat 17, bus 7 te 1000 Brussel, goed om de besproken restauraties/noodfixaties van de
kritieke afschilfering in de Margrittezaal voorafgaand aan de latere restauratiewerken uit te voeren.

- Statusrapport mijlpalen project:
▪
▪
▪

De gemeente is eigenaar van de Canadasquare;
Er is een nieuwe Casino-exploitant voor de periode 2018-2047;
De gemeente is volle eigenaar van de projectsite.
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-In uitvoering:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voorbereiding opmaak RUP Casinosite;
Participatie aan de gemeentelijke werkgroep programmatie nieuw te bouwen Kursaal;
Opmaak project – MER – screening;
Stabiliteit – en haalbaarheidsstudie van het huidige casinogebouw;
Magrittezaal: begeleidingsopdracht + opmaak renovatiebestek;
Bestek voor aanvullende proevencampagne;
Plaatselijke herstellingen aan gebouwschil.

6.1.4. P12 Depot Knokke
- Omschrijving:
De projectzone Depot Knokke bestaat uit het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een
pps-verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten).
- Rol AGSO:
AGSO staat in voor de grondverwerving, het uitwerken van de PPS, de kwaliteitsbewaking en –opvolging van het
project.
- Geografische afbakening:
Het project omvat de herinrichting van het oude gemeentedepot.

- Activiteitenverslag 2021:
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Dit project heeft geen prioriteit. De ontwikkeling is voorzien voor de beleidsperiode 2020-2025. Er werd omwille
van de bouwvalligheid van de gebouwen en het gevaar voor onveiligheid besloten tot het slopen van de site.
Eventueel kan worden overwogen om deze gronden te koop te stellen indien deze geen publieke functies zouden
dragen of niet mede bestemd worden tot het realiseren van betaalbare woningen.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
Er werden in 2021 hiervoor geen beslissingen genomen.
- Statusrapport:
De gebouwen werden gesloopt.

6.1.5. P10 Pastoor Opdedrinckplein
- Omschrijving:
De projectzone Pastoor Opdedrinckplein omvat het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden
binnen een PPS-verband voor commerciële doeleinden (horeca, wonen,…).

Foto: Crown
Architect: HC Demyttenaere
Bouwheer: DHR Projects nv & Immobel nv
- Rol AGSO:
AGSO staat in voor de grondverwerving, het uitwerken van de PPS, de kwaliteitsbewaking en –opvolging van het
project.
- Geografische afbakening:
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Het project is gelegen aan de rotonde van het M. Lippensplein, tussen de Koningslaan en de P. Parmentierlaan.
- Activiteitenverslag 2021:
IMMOBEL, projectontwikkelaar van de residentie die de naam “Crown” krijgt, heeft de opdracht voor het bouwen
van een residentie bestaande uit 43 appartementen met terras of tuin, ondergrondse parkeergarage en
gelijkvloers handelspand gegund aan algemeen aannemer Deblaere te Wingene.
De bouwwerken zijn in uitvoering.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

19/04/2021: De Raad van Bestuur keurt, de notariële verkoopakte opgesteld door notaris Dusselier tot de
verkoop van de appartementen 9.2.1, 7.3.1., garage 37, garage 38, berging 28 en berging 29 met een opleg
van 120.000 euro exclusief BTW verschuldigd door familie Van Belleghem zoals vermeld in addendum 1
van de PPS-overeenkomst alsook de goedgekeurde ruilakte door de Raad van Bestuur van 17 juni 2019,
goed.

- Statusrapport:
▪
▪
▪

De verkopen werden gerealiseerd zodat AGSO het gros van de grondwaarden heeft ontvangen;
De realisatie van het project is in uitvoering;
De opmaak van een mededingingsdossier wordt opgestart voor de toewijzing van de gelijkvloerse
handelsruimte aan een uitbater.

6.1.6. P05 Coudekercke (Ravelingen 3.0)
- Omschrijving:
De gemeente heeft de intentie om op de gronden van AGSO een nieuw ontmoetingscenter “Ravelingen 3.0”
genoemd op te richten. Er is daartoe een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.
Dit betekent dat de gronden die daardoor niet meer ontwikkeld kunnen worden terug zullen worden
overgedragen aan de gemeente en de voorbereidende studiekosten tot ontwikkeling van de site worden
afgeboekt.
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Foto: Ravelingen 3.0.
Ontwerper: B-Architecten
Uitvoerder: TV Stadsbader - EEG
- Rol AGSO:
AGSO werd gevraagd om in te staan voor de realisatie van het nieuwe ontmoetingscentrum en werd door het
College een projectdefinitie (bouwprogramma) goedgekeurd. In de loop van 2021 werden de bouwwerken
gerealiseerd, doch nog niet opgeleverd omwille van een aantal gebreken die nog verder dienden te worden
afgewerkt.
Evenwel kon in de zaal op 22 oktober 2021 de zaal gebruikt worden voor de eerste Carnavalsfuif.
- Activiteitenverslag 2021:
▪
▪

De bouwwerken zijn in uitvoering;
De einddatum van de werken was voorzien op 30 september 2021. Door de coronapandemie heeft de
aannemer vertraging opgelopen.

- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

14/06/2021: Het directiecomité neemt akte van het schrijven van de firma Stadsbader betreffende de
melding van de prijsstijgingen van grondstoffen/materialen – problemen met toelevering.

▪

23/08/2021: Het directiecomité keurt de aankoop van de tapinstallatie voor de Ravelingen 3.0., conform
de offerte van Antoine NV, Verwelkomingsstraat 7-9 te 1070 Anderlecht, goed voor een totaalbedrag van
€ 9.290,58 excl. BTW.

▪

06/09/2021: Het directiecomité keurt de meerkosten voor de opdracht “Ravelingen 3.0.”, met
besteknummer AGSO/2017/P19-098, voor een totaalbedrag van € 50.155,49, ten voordele van de firma
STADSBADER NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke, goed.
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▪

27/09/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Henri Dewaele BV, Brugsesteenweg 105 te
8420 Wenduine, voor de aankoop van toiletbenodigdheden en afvalbakjes voor de Ravelingen 3.0., ten
bedrage van € 5.260,92 excl. BTW goed voor de periode van 1 jaar. Na 1 jaar wordt het reële verbruik
geëvalueerd.

▪

04/10/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Verpa Benelux NV, Brugstraat 80 te 8560
Wevelgem, voor de aankoop van afvalcontainers, afvalbakken en peukenvuilbakken voor de inrichting
van de fuifzaal Ravelingen ten bedrage van € 4.122,34 excl. BTW, goed.
Het directiecomité keurt de offerte van de firma Deforce Medical BV, Nijverheidsstraat 1 te 8850 Ardooie,
voor de aankoop van EHBO-materiaal voor de inrichting van de fuifzaal Ravelingen ten bedrage van €
411,49 excl. BTW, goed.

- Statusrapport:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Er werd een onderhandelingsprocedure met bekendmaking uitgeschreven met het doel te komen tot een
Design & Build opdracht;
De selectieleidraad werd gepubliceerd;
De gunningsleidraad werd gepubliceerd;
De kandidaat THV STADSBADER-EEG-B-ARCHITECTEN werd weerhouden als voorkeursbieder;
Een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op 18 oktober 2019;
Het terrein werd in december 2019 bouwrijp gemaakt;
De bouwwerken zijn gestart op 4 mei 2020
De eerste ingebruikname gebeurde op 22 oktober 2021.

6.2. Realiseren van betaalbare woningen
6.2.1. P03 Heulebrug
- Omschrijving:
Het project Heulebrug is een grootschalig woonproject van meer dan 600 woningen, waaronder eveneens
betaalbare en sociale woningen en is volledig gebaseerd op de principes van het New Urbanism. Het aantal sociale
woonentiteiten bedraagt ca. 32 % van het project.
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- Rol AGSO:
AGSO staat in voor de uitvoering van de fase die de aantakking maakt op Heistlaan en Breed Veertien van de
centrale as. Evenwel werd op vraag van het College gevraagd om dit project tijdelijk on hold te plaatsen om na te
gaan in welke mate het diende te worden bijgestuurd in het kader van het te ontwikkelen gemeentelijk beleid
inzake betaalbaar wonen.
- Geografische afbakening:
Het betreft de projectzones I en II van het RUP Dorpskern Heist die overeenstemmen met de fase 1 bis van het
ontwikkelingsplan WVI:
▪

▪

Projectzone I: zone ter hoogte van Heistlaan. Dit is de site van het voormalige sportcentrum Speelman dat
ondertussen geherlocaliseerd is naar de site ter hoogte van de Laguna Beach. Hier dient een
inbreidingsproject plaats te vinden en dient de centrale as van het project Heulebrug aangetakt te worden
op de Heistlaan;
Projectzone II: zone ter hoogte van de Breed Veertien. Het betreft de site van de ‘Korenbloem’ waar
momenteel speelpleinwerking, jeugdbeweging Oranje en delen van de muziekschool een onderdak
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▪

hebben. Deze functies zullen geherlocaliseerd worden in de projectzone Coudekercke. Na realisatie kan
ook hier een inbreidingsproject gerealiseerd worden. Voorafgaandelijk kan reeds de centrale as van het
project Heulebrug aangetakt worden op de Breed Veertien;
Het projectgebied wordt tevens uitgebreid met de zone gelegen ten noorden van de Speelman.

- Activiteitenverslag 2021:
▪

▪
▪
▪

De procedure voor het ontwikkelen van percelen 7-15, blok 5 en blok 6 in de zone ten noorden van de
Speelman werd opgestart. Er wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgeschreven met
het doel te komen tot een overeenkomst met een promotor waarbij het woonproject door de promotor
wordt gerealiseerd en gecommercialiseerd met vergoeding van het grondaandeel ten overstaan van
AGSO. In het woonproject moet een aandeel betaalbare woningen voorzien worden;
De selectieleidraad werd gepubliceerd;
Er werd gestart met de opmaak van de gunningsleidraad.
Op 29 april 2021 werden 4 aanvragen tot deelneming ontvangen

- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

08/02/2021: De Raad van Bestuur keurt de selectievereisten, zoals opgenomen in de publicatie, voor de
opdracht “Ontwikkeling gemengd woonproject Heulebrug”, opgesteld door de dienst Stadsontwikkeling,
goed.

- Statusrapport:
▪
▪
▪

Binnen dit Project werd een nieuwe actie ondernomen tot uitgifte van meergezinswoningen (zone
Speelman);
Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld;
Het project werd op vraag van het College on hold gesteld in het kader van het uitwerken van een
gemeentelijk beleid voor betaalbaar wonen.

▪
Uitgevoerd:
▪
▪
▪

In de loop van 2016 werden de wegeniswerken volledig afgewerkt en opgeleverd zodat thans de eerste
grondloten voor betaalbare woningen (19) kunnen worden verkocht;
In samenspraak met de WVI en het College werd de gemiddelde verkoopprijs per netto-vierkante meter
grond vastgelegd op 300 €/m²;
Er werden 19 grondpercelen in het kader van betaalbaar wonen verkocht, de oveirge percelen zijn
bestemd voor retail (1 perceel), sociale woningbouw (2 percelen), coöperatief wonen (1 perceel) en
gemengde woonvormen (residentieel, betaalbare woningen - 2 percelen)

In uitvoering:
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▪
▪

Er werd een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgeschreven met als doel het ontwikkelen
van percelen 7-15, blok 5 en blok 6 in de zone ten noorden van de Speelman;
De selectieleidraad werd gepubliceerd en de kandidaturen voor verdere uitvoering werden ontvangen.

6.2.2. P22 Erfpachten
- Omschrijving:
Het betreft 2 percelen grond die gereserveerd worden om na te gaan of een systeem van erfpacht kan worden
toegepast in functie tot het realiseren van betaalbaar wonen.
- Rol AGSO
Studie en onderzoek naar de voor- en nadelen van het verlenen van erfpachten in het kader van betaalbaar
wonen.
- Activiteitenverslag 2021:
Nihil.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
Er werden in 2021 hiervoor geen beslissingen genomen.
- Statusrapport
Gelet op de fiscale moeilijkheden, die maken dat bij een verkoop van erfpacht de meerwaarden eveneens belast
worden in hoofde van de erfpachthouders, werd geopteerd om deze gronden voorlopig niet te vermarkten en als
een strategische reserve aan te houden. Deze wetgeving werd in 2020 gemilderd zodat een pilootproject kan
worden overwogen in het kader van alternatieve financieringen. Dit zal verder onderzocht worden i.s.m. met de
gemeente in functie van de door de gemeente geïnitieerde projecten.

6.3. Projectmanagement ten behoefte van de gemeente
Het betreft opdrachten ad hoc of bijzondere opdrachten door het College aan AGSO opgedragen en waarvoor er
geen bijzondere samenwerkingsovereenkomst bestaat. De voornaamste projecten worden hierna weergegeven:

6.3.1. Koppelingsgebied Molenhoek (partim : WEGENISAANLEG )
- Omschrijving:
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De ontwikkeling van het stadslandschap Westkapelle omvat de aanleg van de evenementensite, de verdere
uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje en de aanleg van het parklandschap. Daarnaast trad AGSO op als
juridisch begeleider bij de oprichting van het oefencentrum van FC Brugge.
- Rol AGSO:
AGSO werd belast om i.s.m. de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente over te gaan tot aankoop van de
gronden in het kader van de onteigeningsprocedure en heeft de taak op zich genomen om, ter voorbereiding van
de wegenis benodigd voor ’t Walletje 4 voor de gehele site de opmaak van het inrichtingsplan te coördineren.
- Activiteitenverslag 2021:
Op 14 juli 2020 werd de aanvraag omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken bedrijventerrein ’t Walletje
ingediend.
Volgend op een open procedure werden de werken voor de riolering-, wegenis- en omgevingswerken
bedrijventerrein ’t Walletje gegund aan Stadsbader NV.
Op 9 augustus 2021 heeft aannemer Stadsbader NV de werkzaamheden opgestart.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021 :
Volgende kernbeslissingen werden genomen :
▪

08/02/2021: Het directiecomité beslist om de tijdelijke verbindingsweg tussen de Natiënlaan en de
Herenweg te verbreden voor een meerprijs van 10.717,72 euro excl. BTW ten voordele van de firma
Stadsbader NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke.

▪

22/02/2021: Het directiecomité keurt de offertes van Fluvius, Proximus en AGSO Knokke-Heist, afdeling
Waterbedrijf, in het kader van het verder ontwikkelen van het bedrijventerrein, goed. De offerte van
Telenet wordt in beraad gehouden.
-Statusrapport:
▪
▪
▪
▪
▪

20/04/2020: Start afbraak van de hoeve langs de Herenweg in Westkapelle;
14/07/2020: Aanvraag omgevingsvergunning ingediend;
04/08/2020: Aannemer (STADSBADER NV) voor uitvoering van de wegeniswerken aangeduid;
08/01/2021: Goedkeuring omgevingsvergunning;
Werf in uitvoering. Geplande einddatum: najaar 2022.

6.3.2. Koppelingsgebied Molenhoek (partim : BRANDWEERKAZERNE )
- Omschrijving:

30

In het deelRUP “Stadlandschap Westkapelle” werd een site bestemd voor aanvankelijk één veiligheidsgebouw
voor inplanting van zowel de brandweer als de politie. Uit een eerdere studie blijkt dat een cohabitatie van de
brandweer en de politie sterk bemoeilijkt wordt. Enerzijds omwille van de strengere veiligheidsnormen ten
gevolge van terroristische aanslagen en anderzijds omwille van het ruimtebeslag voor de brandweer (oefenkoer,
bovengrondse garages veiligheidsvoertuigen, etc.). Op heden werd geopteerd om de hulpverleningspost Zone 1
op deze voorbestemde site te bouwen en de politie, na de herhuisvesting, te lokaliseren op de site van de huidige
brandweerkazerne.
Het betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne waarin de operationele en ondersteunende diensten van
hulpverleningspost Zone1 gecentraliseerd zullen worden.
In samenwerking met de Zone1 werd in 2021 een finaal Verplicht Programma samengesteld met alle noden,
wensen en minimumvereisten.
- Rol AGSO:
AGSO neemt in dit project de rol van projectregisseur op zich. Als bouwheer en ontwikkelaar staat AGSO in voor
de opmaak van de nodige opdrachtdocumenten en het aanstellen van een consortium. AGSO zal in het verdere
proces ook de opvolging voor de realisatie van het bouwproject op zich nemen.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

21/06/2021: De Raad van bestuur beslist:
o het bestek, de wijze van mededinging en de gunningscriteria, zoals opgenomen in de selectieleidraad
voor besteknummer AGSO/2021/P24-203 "Brandweerkazerne Knokke-Heist", goed te keuren;
o het directiecomité te machtigen om de gunningsleidraad vast te stellen en het directiecomité te
gelasten met de verdere uitvoering van het dossier.

Aan de Raad van Bestuur zal periodiek gerapporteerd worden over de stand van uitvoering van dit dossier.
▪

27/09/2021: Het directiecomité keurt het verslag van nazicht van 21 september 2021 voor de opdracht
“Brandweerkazerne”, met besteknummer AGSO/2021/P24-203, opgesteld door AGSO Knokke-Heist,
goed.

Het direciecomité beslist tevens om, op basis van de doorselectie in het verslag van nazicht, de eerste 3
geselecteerde kandidaten goed te keuren zijnde:
1. ABADAM, vertegenwoordigd door Antwerpse Bouwwerken nv, Bouwensstraat 21, te 2140 Antwerpen;
2. Bouwteam AAO, vertegenwoordigd door Algemene Bouw Maes nv, Foreestelaan 86/101 te 9000 Gent;
3. 3. TM ZONE 1, vertegenwoordigd door Willemen Construct nv, Boerenkrijgstraat 133 te 2800 Mechelen.
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Tot slot beslist het directiecomité om voor de laatste twee open plaatsen in deze selectiefase een loting te
organiseren, met uitnodiging tot aanwezigheid, zodat de drie kandidaten in de mogelijkheid worden gesteld
om de loting tegensprekelijk bij te wonen. Van deze loting zal een proces-verbaal worden opgesteld. Dit
betreft volgende 3 consortiums:
1. ASAP (Alheembouw - SAMYN and PARTNERS), vertegenwoordigd door Alheembouw NV,
Roeselarestraat 205 te 8840 Staden;
2. TRANS-VDB-AIKO, vertegenwoordigd door Vandenbussche NV, Groendreef 21 te 9880 Aalter;
3. TM Stadsbader – DBV, vertegenwoordigd door Stadsbader NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke.
▪

08/11/2021: De Raad van Bestuur neemt akte van de 5 geselecteerde kandidaten die zullen worden
uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Het gaat om volgende consortiums:
1.
2.
3.
4.
5.

ABADAM, vertegenwoordigd door Antwerpse Bouwwerken nv, Bouwensstraat 21, te 2140 Antwerpen;
Bouwteam AAO, vertegenwoordigd door Algemene Bouw Maes nv, Foreestelaan 86/101 te 9000 Gent;
TM Zone 1, vertegenwoordigd door Willemen Construct nv, Boerenkrijgstraat 133 te 2800 Mechelen;
TRANS-VDB-AIKO, vertegenwoordigd door Vandenbussche NV, Groendreef 21 te 9880 Aalter;
TM Stadsbader - DBV, vertegenwoordigd door Stadsbader NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke.

De Raad van Bestuur stelt tevens de gunningsleidraad en alle technische bijlagen vast. Deze zullen, na
goedkeuring van de Raden van Bestuur van AGSO en van de Hulpverleningzone aan de inschrijvers worden
bezorgd met het oog op het uitbrengen van een eerste offerte.
- Statusrapport:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Herdefinitie van het project ‘brandweerkazerne’ na overleg AGSO met Zone1;
Aangepaste programmatie voor design- en build-opdracht (D&B);
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264.460,00 excl. BTW of € 9.999.996,60 incl. 21%
BTW en de offerte mag maximaal € 10.000.000,00 incl. BTW bedragen;
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 17 augustus 2021 om 10.00 uur te bereiken;
AGSO Knokke-Heist stelde op 21 september 2021 een finaal verslag van nazicht van de kandidaturen
op;
27/09/2021: Goedkeuring verslag van nazicht door het directiecomité met doorgedreven selectie tot
maximaal 5 kandidaten die uitgenodigd werden tot het indienen van een offerte;
In de tweede fase ontvingen de 5 geselecteerde kandidaten de ontwerp – gunningsleidraad;
De kandidaten werd daarbij de kans gegeven verduidelijking te vragen omtrent de bestekdocumenten
of beperkte wijzigingen voor te stellen. De vragen en opmerkingen dienden uiterlijk 24.11.2021 gesteld
te worden;
AGSO verduidelijkte daarna gezamenlijk alle vragen in één extra technische bijlage Q&A voor de finale
gunningsleidraad;
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▪

Naast technische vragen, kwamen er gezamenlijk 3 vragen omtrent het financiële luik ten gevolge van
de huidige onzekere marktsituatie. Volgende vragen werden gesteld:
o “Kan het maximale bestelbedrag van 10.000.000,00 EUR incl. BTW aangepast worden?”
o “Kan er alsnog een prijsherziening toegevoegd worden?”
o “Kan er alsnog een ontwerpvergoeding toegevoegd worden?”

▪

AGSO adviseert, na overleg met de hulpverleningszone Zone1, om in de finale gunningsleidraad:
o Het totale bestelbedrag niet aan te passen. Het is aan de ontwerper om, indien nodig,
(budgettaire) keuzes te maken in het verplichte en het gewenste programma;
o Een éénmalige prijsherziening toe te voegen, mits stijging van meer dan 2% van de
prijsherzieningsindex bij het bevel tot aanvang der werken;
o Een ontwerpvergoeding uit te reiken van 5.000,-€ excl. BTW per Inschrijver. Dit laatste werd na
adviesvraag goedgekeurd de financiële directeur van zowel de gemeente als de zoneraad.

▪

Na goedkeuring van de finale gunningsleidraad door de Raad van Bestuur kan deze gunningsleidraad en
uitnodiging tot offerte aansluitend, in 2022, verstuurd worden.

6.3.3. Koppelingsgebied Molenhoek (partim : EVENEMENTENPLEIN )
- Omschrijving:
Het evenementenplein zal dienst doen voor het ontvangen van grote evenementen. De uitvoering van dit plein is
opgedragen aan de dienst Openbaar Domein van de gemeente en is voor de periode 2022-2025 ingenomen voor
wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Blue Deal (surfinfrastructuur). Er is een intentie om mogelijks de
site deels te herbestemmen tot ’t Walletje 5 (KMO-zone)
- Rol AGSO
De taak en rol van AGSO in deze ontwikkeling moet nog met het bestuur worden overlegd.
- Activiteitenverslag 2021:
De onderhandelingen met de referentie-eigenaars werden afgerond. De notariële akten zullen na goedkeuring
door de gemeente in de loop van 2022 worden ondertekend.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
Er werden in 2021 hiervoor geen beslissingen genomen.
- Statusrapport
De onderhandelingen met de laatste twee te onteigenen mede-eigenaars verkeren in een ver gevorderd stadium
en waarbij de verwachting bestaat dat de gemeente tegen medio 2022 alle resterende te onteigenen
eigendommen in der minne zal verworven hebben.
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6.3.4. Rijkswachtkazerne Oosthoek
- Omschrijving:
De rijkswachtlogementen bevatten 16 woningen en 2 garagepercelen. In samenspraak met de gemeente zal
bekeken worden welke mogelijkheden deze locatie biedt om een woonproject te realiseren. Evenwel bepaalt de
aankoopakte met de Regie der Gebouwen dat alle meerwaarden die binnen de 10 jaar na aankoop zouden
worden genereerd de Regie zou toekomen.
- Rol AGSO
AGSO neemt de rol op van eigenaar en beheerder van de woningen in afwachting van de verdere ontwikkeling
van de site na het verstrijken van de contractuele wachttijd.
- Activiteitenverslag 2021:
De woningen worden op basis van precaire overeenkomsten verhuurd, zodat zij niet komen te vervallen. AGSO
zal enkel de essentiële onderhoudswerken uitvoeren.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

23/08/2021: Het directiecomité beslist om een bruikleenovereenkomst aan te gaan met dhr. Ronny
Vanparijs voor de Rijkswachtslaan 42 bus 2 te 8300 Knokke – Heist tegen een maandelijkse vergoeding
van €259,82.
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- Statusrapport:
-

de gronden zijn aangekocht en worden in afwachting van een nieuwe ontwikkeling tijdelijk bezet.

6.3.5. Graaf Leopold Lippenspark (Sportstadion Olivier 3.0)
- Omschrijving:
Het project Graaf Leopold Lippenspark betreft een onderdeel van het masterplan Sportcomplex Olivier 3.0
waarvan de realisatie en vermarkting wordt opgedragen aan AGSO Knokke-Heist en dat bestaat uit volgende
werken:
1. een grondige renovatie en uitbreiding van het bestaande hoofdgebouw hierbij rekening houdende met
de behoeften van RFC Knokke. Het nieuwe complex zal bestaan uit volgende functionele ruimtes:
▪ gelijkvloers: lokalen voor onderhoud en groendienst, kleedkamers voor atletiek, jeugdploegen en
eerste ploeg;
▪ eerste verdieping: hospitalityruimte, lokalen voor onderhoud, technische en bergruimtes, tribune en
kantine;
▪ tweede verdieping: hospitalitybar en tribune.
2. een nieuwe kleine tribune
3. vernieuwing van de parking
4. een omheining rondom terrein A en terrein B die de Zuidelijke en Oostelijke grens vormt.

- Rol AGSO
AGSO treedt op als bouwheer en verhuurder van dit complex.

- Activiteitenverslag 2021:
De bouwwerken werden eind 2018 aangevat door aannemer Artes Depret nv en de THV Fabricom-Vandewalle.
Op 5 november 2019 vond de voorlopige oplevering voor het aandeel van Artes Depret plaats. Op 5 juli 2020 vond
de voorlopige oplevering voor het aandeel van de THV Fabricom-Vandewalle plaats.
In juni 2019 werden de rioleringswerken uitgevoerd door aannemer Grondwerken Declercq. Op 7 juli 2020 vond
de voorlopige oplevering plaats.
In augustus 2019 werden de omgevingswerken opgestart door Mahieu. Dit project is nog niet voorlopig
opgeleverd.
In september 2019 startte aannemer Artes Depret met de bouw van de kleine tribune. Op 23 juni 2020 werd de
kleine tribune voorlopig opgeleverd.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

19/04/2021: Het directiecomité beslist om de inrichting van het ticketlokaal in het Burgemeester Graaf
Leopold Lippenspark te gunnen aan Elektriciteitswerken Stroobant BVBA, Molenstede 12 te 8300
Knokke-Heist, voor een bedrag van 2620,20 euro excl. BTW.

▪

27/09/2021: Het directiecomité keurt de definitieve oplevering van Tribune 2 in het Burgemeester Graaf
Leopold Lippenspark goed.

-Statusrapport:
-

De omgevingswerken werden door de firma Mahieu eind 2020 zo goed als afgerond. Enkele proeven en
kleine zaken dienen nog afgewerkt te worden.

-

De voorlopige oplevering van de omgevingswerken staat gepland begin 2022.

-

De technieken in de grote tribune werden tot op heden niet definitief opgeleverd.

6.3.6. Albertplein
- Omschrijving:
Bij gemeenteraadsbesluit van 27 april 2017 werd AGSO belast met de mededingingsprocedure tot verkoop van
de ondergrond en werd het desbetreffend verkoopdossier goedgekeurd.

Foto: Albertplein
Ontwerper Albertplein: Samyn and partners architects & engineers
Private partner: PSR Brownfield Developers NV & Luc Goethals Promotor NV
- Rol AGSO:
AGSO treedt op als lasthebber van de gemeente belast met de realisatie van het project en het aankopen van de
sculptuur (horeca) op het plein.
Op 5 juli 2018 werd door het College van Burgemeester en Schepenen de beslissing genomen om de verkoop van
de ondergrond toe te wijzen aan PSR BROWNFIELD DEVELOPERS NV & LUC GOETHALS PROMOTOR NV, Tragel 60
te 9308 HOFSTADE-AALST. Tegen deze beslissing werd een dagvaarding ingeleid die naderhand werd ingetrokken.
In 2019 werd de omgevingsvergunning aangevraagd die werd ingetrokken en aangepast naar aanleiding van het
tijdens het openbaar onderzoek ontvangen bezwaren.

- Activiteitenverslag 2021:
De omgevingsvergunning werd in januari 2020 bekomen. De voorbereidende grondwerken (heraanleggen van
nutsvoorzieningen) werden aangevat en zijn in uitvoering. De oplevering is voorzien voor het najaar 2022.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021 :
▪ 10/05/2021: Het directiecomité beslist om in te gaan op de vraag van ontwikkelaar PSR-Goethals tot het
aanleggen van een beoveld voor de klimatisatie van de horecasculptuur op het Albertplein en stelt een
opvolgingscommissie in voor wat betreft de controle op de uitvoering van de publieke delen (plein en
horeca). Deze commissie wordt tevens belast met de onderhandeling over en de toewijzing van de
eventuele meerkosten aan partijen en rapporteert aan het directiecomité.
- Statusrapport
De realisatie van het project is in uitvoering.

Vrije tijd
7. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle
omstandigheden
7.1. Ontwikkelen van sportief-recreatieve infrastructuur
7.1.1. P23 Duinenwater Noord
- Omschrijving:
Het betreft de ontwikkeling van de gronden Duinenwater ten noorden van de Spoorweg die bestemd zijn voor allweather infrastructuur. De totale projectzone heeft een oppervlakte van 9 412 m². De zone is stedenbouwkundig
bestemd voor all-weather infrastructuur in de ruime zin van het woord, zoals bowling, overdekt speelplein,
restaurant, cinema, cafetaria, dancing, indoor-karting, enz.
Er is in het kader van de opschortende voorwaarde tot de verkoop van het perceel een omgevingsaanvraag
lopende tot het bouwen van een bowling en elektrische karting.
- Rol AGSO:
Het ontwikkelen van de Noordelijke fase van de all-weather site.

- Activiteitenverslag 2021:
De omgevingsaanvraag werd in 2019 ingediend, doch diende te worden ingetrokken wegens strijdigheid met het
RUP Duinenwater en werd in 2020 hernomen en bekomen.
Gelijktijdig werd de site heropgemeten met het oog op het realiseren door de gemeente van een fietspad ten
noorden van de spoorweg, zodat dit tracé in eigendom van AGSO blijft en kan worden overgedragen aan de
gemeente.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

21/06/2021: De Raad van Bestuur keurt de akte tussen AGSO en mevrouw Valerie Vanhonsebrouck goed
tot verkoop van het perceel kadastraal gekend KNOKKE 1, 1e Afdeling nr. D47 k en E22, groot 9323 m²
tegen de som van 300.000 €, zoals aangevuld met opname van het D47 h (perceel 1 a – 470 m² van het
opmetingsplan), dat wordt bezwaard met een erfdienstbaarheid van publieke doorgang ten behoeve van
de nutsdiensten en gelast het directiecomité met de verdere uitvoering.

- Statusrapport:
De verkoopakte werd op 21/10/2021 verleden. Project 23 “Duinenwater Noord” is voor wat de betrokkenheid
van AGSO hiermee afgerond.

Stadsonderhoud
8. Optimalisatie en beheer van gemeentelijk logistiek en patrimonium om
een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef-en werkomgeving te
creëren.
8.1. Beheer van de gemeentelijke afvalinfrastructuur (afdeling Afvalbeheer)
8.1.1. Afdeling Afvalbeheer
Investeringswerken
- Omschrijving:
Ingevolge de goedkeuring van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente staat AGSO met
ingang van 1/10/2016 in voor het afvalbeheer van de gemeente dat naast het beheer van de site Sluisstraat ook
de gehele organisatie van de gemeentelijke afvalinzameling omvat. De openbare reiniging (straatvegen) blijft een
taak van de gemeente.
- Rol AGSO:
AGSO staat in voor de algehele uitvoering van het afvalbeleid van de gemeente.
- Geografische afbakening site Sluisstraat:
De site is gelegen langsheen de Sluisstraat, grenzend aan het vroegere afgewerkt stort voor huishoudelijk afval,
bestaande uit afvalverbrandingsinstallatie, het dierenasiel en het recyclagepark. Zij ligt volgens het Gewestplan in
een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
-Activiteitenverslag 2021:
In 2018 werd werk gemaakt met de transitie voor deze site waarbij in een eerste fase de stilgelegde
verbrandingsoven wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe overslagloods voor restafval, dit in
afwachting van de dagelijkse transporten naar de afvalenergiecentrale van Eeklo.

In 2021 werd de opdracht tot de herinrichting van de site Recyclagepark gegund aan de ontwerpen VK Engineering
te Merelbeke.
Ook voor de bouw van een nieuw dierenasiel werd in 2021 een bestek uitgeschreven tot het aanstellen van een
ontwerper. Deze opdracht werd in december 2021 gegund aan BURO C-ARCHITECTEN BVBA te Gent.

Foto: Ontwerp nieuw recyclagepark, ontwerper VK Engineering

Foto: Ontwerp nieuw dierenasiel, ontwerper BURO C-ARCHITECTEN

-Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
▪

08/02/2021: De Raad van Bestuur keurt de lastvoorwaarden en de raming voor deze opdracht, met
besteknummer AGSO/2020/185, “Ontwerp herinrichting site recyclagepark”, goed.

▪

26/04/2021: Het directiecomité beslist om de procedure, met besteknummer AGSO/2020/185/, voor het
aanstellen van een studiebureau voor het ontwerp van het Recyclagepark stop te zetten en de procedure
later opnieuw op te starten met behulp van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

▪

14/06/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht ‘Ontwerp herinrichting site Recyclagepark’, met
besteknummer AGSO/2020/185B, te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde VK Engineering, Guldensporenpark Building A nr. 4 te 1070
Merelbeke, tegen een ereloonpercentage van 6,5%.

▪

18/10/2021: Het directiecomité keurt de lastvoorwaarden voor de opdracht “Aanstellen van ontwerper
voor de bouw van een nieuw dierenasiel te Knokke-Heist”, met besteknummer AGSO/2021/AB-211,
goed.

▪

20/12/2021: Het directiecomité keurt het verslag van nazicht van de offertes van 09 december 2021,
opgesteld door de afdeling Stadsontwikkeling, goed.
Het directiecomité beslist tevens om de opdracht “Aanstellen van ontwerper voor de bouw van een nieuw
dierenasiel te Knokke-Heist” te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde BURO C-ARCHITECTEN BVBA, Coupure Rechts 160 te 9000 Gent, tegen een
ereloonpercentage van 4,90%. Bij de verdere uitwerking zal ook de milieudienst betrokken worden.

- Statusrapport:
▪
▪
▪
▪

De afvalverbrandingsinstallatie werden in 2018 ontmanteld en afgebroken;
De bouw van de overslagloods werd afgerond in 2019;
14/06/2021: VK Engineering werd aangesteld als studiebureau voor het ontwerp van de
infrastructuurwerken voor het nieuwe recyclagepark;
20/12/2021: Buro C architecten werd aangesteld als ontwerper voor het nieuwe dierenasiel.

Operationele gegevens 2021
tonnages
Omschrijving

eenheid

2020

2021

∆
21/20

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

2333,17
472,32
2805,49
600,05
17,5
617,55
1964,97
57,34
57,14
2079,45

2502,7 7,27%
379,42 -19,67%
2882,12 2,73%
706,07 17,67%
19,22 9,83%
725,29 17,45%
2044,11 4,03%
52,02 -9,28%
50,3 -11,97%
2146,43 3,22%

ton

8183,16

8185,94

ton

289,26

HUIS AAN HUISINZAMELING
papier & karton (hah)
papier & karton (rp)
Papier & karton (totaal)
PMD (hah)
PMD (rp)
PMD (totaal)
glas (brengmethode)
wit glas rp
bont glas rp
Glas (totaal)
restfractie hah (excl. Stranden, zwerfvuil,
veegvuil, korven en sluikstorten)
Gemeentediensten (stranden, zwerfvuil en
veegvuil)
Restfractie totaal
TOTAAL

Omschrijving
Recyclagepark
Tuinafval (hah) rolcont
Tuinafval rp
metalen
metalen gemeente knokke DA
Grof Vuil (totaal)
zuiver bouw & sloopafval (betalend+gra
vervuild bouw & sloopafval (betalend+g
vervuild vlak glas
Isomo
Hout Suez
Hout techn dienst
asbestcement
gips (ytong)

ton

0,03%

109,8 -62,04%

8.472,42 8.295,74
13.974,91 14.049,58

-2,09%

0,53%

eenheid

2020

2021

∆ 21/20

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

132,96
4270,22
358,64
23,1
592,56
1487,03
140,36
82,42
11,18
1554,62
35,48
76,96
196,94

152
4763,16
301,78
13,91
442,26
781,26
625,14
71,12
10,78
1310,86
2,48
77,06
164,3

14,32%
11,54%
-15,85%
-39,78%
-25,36%
-47,46%
345,38%
-13,71%
-3,58%
-15,68%
-93,01%
0,13%
-16,57%

Keramiek
roofing, glaswol, gyproc(klasse II)
cellenbeton
frituurolie/ -vet via KGA ophaling

ton
ton
ton

182,28
55,91
14,42
27,27

172,74 -5,23%
17,8 -68,16%
12,05 -16,44%
27,7
1,58%

KGA
verf op waterbasis in rolcontainers

ton
ton

94,14

43,12 -54,20%
44,65

Zakken plastiek - Bloempotjes - Folie
Harde Plastiek
Dunwandige folie
Dik wandige folie
Harde plastiek - Bloempotjes - Folie
matrassen 30 m3

ton
ton
ton
ton
ton
ton

48,2
215,28
11,06
9,86
284,4

TOTAAL

43,34
173,53
10,64
5,64
233,15
24,12

-10,08%
-19,39%
-3,80%
-42,80%
-18,02%

9.905,29 9.500,47

-4,09%

Het totaal aan huis-aan-huis ingezamelde tonnages stijgt ligt (0.53% of ca 75 ton ) en waarbij de invoering van de
nieuwe blauwe zak (PMD) duidelijk een verschuiving te weeg brengt van restafval naar PMD-zak (+107 ton). Deze
stijging is te verklaren door de verhoogde conjunctuur en bestedingen in 2021 (postcorona).
Op het recyclagepark wordt een duidelijke daling van de fracties genoteerd, vooral wat bouwfracties betreft, wat
duidt dat er t.a.v. 2020 (COVID) er vermoedelijk in 2021 minder kleinere renovaties plaats vonden. Voorts dient
aandacht te worden verleend aan de nieuwe scheidingsregels voor bouwafval wat maakt dat er thans te veel
vervuild bouw- en sloopafval wordt aangeboden. Dit is een werkpunt dat is overgemaakt aan de dienstverlener
Horizon Net.

Financiële gegevens 2021

inkomsten
INKOMSTEN VERKOPEN
verkoop afvalzakken restfractie
verkoop PMD-zakken
verkoop oude metalen
verkoop batterijen
verkoop recyclagepark
ophaling grof huisvuil
verkoop tuinabonnementen
verkoop betaalcontainers
distributiekosten inzamelrecipiënten
diverse activiteiten
INKOMSTEN FOST PLUS
fost plus vergoed inzamel glas, papier karton, pmd
fost plus tussenkomst h-a-h inzameling
fost plus vergoed sortering pmd
vergoed AEEA Recupel
vergoed Valofrit
vergoeding convenanten
vergoeding Fost diverse activiteiten
verhuur zendmast recyclagepark
AANREKENING GEMEENTE
fact kosten openb domein
facturatie afvalinzameling

Budget 2021
1.399.081
1.311.773
50.199
38.643
2.208
5.306
4.000
35.000
15.000
-63.048
386.834
58.512
203.411
103.913
14.999
5.999

3.633.378
791.863
2.841.515
5.419.292

Rekening
2021
1.657.290
1.493.680
89.360
0
563
58.912
3.586
53.469
10.698
-52.977
1.027.294
397.451
379.149
192.420
16.531
0
38.587
3.156
3.063.589
655.601
2.407.988
5.748.173

AFVALBEHEER

uitgaven
HANDELSGOEDEREN
aankopen afvalzakken
voorraadwijziging afvalzakken
AFVALINZAMELING
externe afvalbeheerder
inzamelkosten
Inzameling papier en karton
Inzameling PMD
Ledigen en onderhouden van kleurgescheiden glasbollen
ophalen grof huisvuil
milieuheffing restfracties
ophalen groencontainers
BEHEER RECYCLAGEPARK
Beheersuitgaven
huur containers ander dan Fost Plus
huur containers andere recipiënten
huur containers Fost Plus Fracties
huisvestingskosten
AFVALVERMARKTING
vermarkting
Transport en vermarkting Fost Plus Fracties
Transport en vermarkting overige fracties
Transport en overslag te verwijderen fracties
overige kosten
ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN (ex. Rioolbeheer)
organisatie milieuteam
opruimen hondenpoep
ledigen publieke afvalbakjes
DISTRIBUTIE & OVERHEAD
beheerskost afvalbeheerder
milieu-educatie en sensibilisering en marketing
erelonen
overige beheerskosten
diverse en andere bedrijfskosten
personen ter beschikking gesteld
ONDERHOUD ROLLEND MATERIEEL
onderhoudskosten vervoer en materieel
EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen)
Afschrijvingen en waardeverminderingen
EBIT (bedrijfsresultaat)
Financieel resultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Uitzonderlijk resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Resultaat voor belasting
Ontrekking en overboeking belastingvrije reserves
Resultaat na belasting

Bespreking

Budget 2021

Rekening 2021

5.419.292
173.296
173.296
1.750.095

5.360.080
152.948
165.579
-12.631
1.663.612
1.496.509

917.464
329.980
287.764
82.603
5.202
121.881
5.202
406.370
331.689
15.009
453
1.998
57.222
1.765.630

3.273
109.528
54.303
379.404
331.689
30.022
708
2.000
14.986
1.958.581

224.786
635.748
905.096

342.950
679.281
936.350

791.863
266.158
79.858
445.847
512.038
99.999
83.232

792.731
266.449
79.946
446.336
389.281
126.140
37.155
3.468

192.561
136.246
20.000
20.000

139.808
82.710
23.522
23.522
388.093
-64.643
323.450
27.946
30.297
2.350

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

351.396
12.161
363.556

De kosten vallen ook in 2021 onder de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage. Deze werden op het niveau van
2017 bevroren.
Evenwel zet de tendens van de stijgende de kosten voor afvalverwerking zich verder door (indexeringen, ,
verhoogde kosten voor vervuild hout en bouw- en sloopafval,..). Dit wordt in 2021 gecompenseerd door de
meeropbrengsten voor papier en karton die ingevolge de marktverwachting in 2020 conservatief werden
gebudgetteerd (58.512 €) en de daling in de verwerking van het veegvuil.
De kosten voor de verwerking van de recyclageparkfracties is niettegenstaande de totale daling van het tonnage
gestegen. Dit is te wijten aan de verhoogde verwerkingsprijzen, onder meer voor de vervuilde fracties.
De gemeente draagt 2.407.988 € excl. BTW bij of in totaal 52 % van de volledige afvalfactuur, inclusief openbare
reiniging. Dit is wel een daling met 3 % in vergelijking met 2020.

8.2. Beheer van
waterbedrijf)

de

gemeentelijke

drinkwatervoorziening

(afdeling

Met ingang van 1 januari 2012 werd de gehele bedrijfsactiviteit van het waterbedrijf geïntegreerd in de werking
van AGSO Knokke-Heist. Het Waterbedrijf vormt een bedrijfsafdeling waarvan de boekhouding afzonderlijk en
analytisch wordt bijgehouden.
Hierbij worden de bedrijfsactiviteiten drinkwater en sanering strikt analytisch opgevolgd zodat de resultaten en
financieringsbehoefte voor deze twee sectoren afzonderlijk in kaart worden gebracht.
De afdeling Waterbedrijf staat in voor de productie, toevoer en distributie van het drinkwater voor de gemeente
en is sedert 2005 ook belast met het beheer van de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur. Dit omvat onder
meer het innen voor rekening van de Vlaamse Overheid van de bovenlokale saneringsbijdrage en het beheer en
onderhoud van de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur.

8.2.1. Vervangen loden leidingen
Er werden in 2021 door AGSO Waterbedrijf op 69 verbruiksadressen de loden leidingen vervangen.

8.2.2. Uitbouwen en in stand houden van de drinkwaterinfrastructuur
Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021
Volgende kernbesluiten hebben betrekking op investeringen in de drinkwaterinfrastructuur:

▪

11/01/2021: Het directiecomité beslist om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Aanleg
drinkwaterleiding Heistlaan (tot Marktstraat)”, met besteknummer AGSO/2020/WB-189, te gunnen aan
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde ALGEMENE
BOUWONDERNEMINGEN LAMOTE EN CIE NV, Lindelaan 7 te 8310 Assebroek, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 122.505,00 excl. BTW of € 148.231,05 incl. 21% BTW.

▪

07/04/2021: Het directiecomité beslist om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht Aanleg
drinkwaterleiding Doortocht Heist Fase 3, met besteknummer AGSO/2021/WB-194, te gunnen aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN
LAMOTE EN CIE NV, Lindelaan 7 te 8310 Assebroek, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 204.800,00 excl. BTW of € 247.808,00 incl. 21% BTW.

▪

19/04/2021: Het directiecomité beslist om de aanleg van de drinkwaterleiding in de Vuurtorenstraat, als
uitbreiding op het werk rond de “Doortocht Heist Fase 3”, met besteknummer AGSO/2021/WB-194, te
gunnen aan de firma Lamote & Cie, Lindelaan 7 te 8310 Assebroek, tegen het bedrag van 11.619 euro
excl. BTW.

▪

14/06/2021: Het directiecomité beslist om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Aanleg
drinkwaterleiding Natiënlaan FASE 1” te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs),
zijnde Algemene Bouwondernemingen Lamote & Cie NV, Lindelaan 7 te 8310 Assebroek, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 273.317,00 excl. BTW of € 330.713,57 incl. 21% BTW.
14/06/2021: Het directiecomité keurt de meerwerken voor de aanleg van de drinkwaterleiding in de
Helmweg en het Caddiespad voor een totaal bedrag van 26.078,47 euro excl. BTW goed en verleent
toestemming aan de firma Lamote & Cie om tot facturatie over te gaan.

▪

▪

28/06/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Vervangen AC-waterleidingen Ramskapelle Perceel 1 (Vervangen AC-waterleiding Spelemansstraat / Heistlaan)” en Perceel 2 (Vervangen ACwaterleiding Waterstraat)”, met besteknummer AGSO/2021/WB-215, te gunnen aan de firma met de
enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Vansteenkiste Infra NV, Nieuwpoortsesteenweg 128 te 8470
Gistel, tegen het onderhandelde bedrag van € 128.977,20 excl. BTW of € 156.062,41 incl. 21% BTW
(Perceel 1) en € 139.540,60 excl. BTW of € 168.844,13 incl. 21% BTW (Perceel 2).

▪

09/08/2021: Het directiecomité beslist om de meerwerken met betrekking tot de opdracht “Aanleg
drinkwaterleiding Azalealaan”, met besteknummer AGSO/2020/WB-168, ten bedrage van 5.061,58 euro
excl. BTW ten voordele van de firma Vansteenkiste Infra NV, Nieuwpoortsesteenweg 128 te 8470 Gistel,
goed te keuren.

▪

09/08/2021: Het directiecomité keurt de offerte voor het leggen van de buizen in de Jozef Dhoorelaan ten
bedrage van 30.125 euro excl. BTW en de offerte voor de aanleg van de drinkwaterleiding in de
Vuurtorenstraat ten bedrage van 16.570 euro excl. BTW goed en beslist om het werk, voor een
totaalbedrag van 46.695 euro excl. BTW, toe te kennen aan de firma Lamote en Cie, Lindelaan 7 te 8310
Assebroek, die ook alle andere nutswerken in de volgende fase van het project “Doortocht Heist” uitvoert.

▪

06/09/2021: Het directiecomité beslist om het bijkomende werk voor de aanleg van een nieuwe
drinkwaterleiding in de Graaf d’Ursellaan tussen de Albatrosstraat en het Heldenplein, in synergie met
Fluvius, ten bedrage van 40.665 euro excl. BTW (of 19,85% van het initieel gegunde bedrag van 204.800
euro excl. BTW.), toe te kennen aan de firma Lamote & Cie, Lindelaan 7 te 8310 Assebroek, die ook alle
andere nutswerken in de volgende fase van het project “Doortocht Heist” uitvoert.

▪

18/10/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Aanleg waterleiding Walletje 4”, met
besteknummer AGSO/2021/P 21-207, te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs),
zijnde Vansteenkiste Infra nv, Nieuwpoortsesteenweg 128 te 8470 Gistel, tegen het onderhandelde
bedrag van € 106.146,60 excl. BTW of € 128.437,39 incl. 21% BTW.

▪

06/12/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Aanleg drinkwaterleiding Natiënlaan FASE 2 DEEL 1”, met besteknummer AGSO/2021/WB-214, te gunnen aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs), zijnde ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN LAMOTE EN CIE NV, Lindelaan
7 te 8310 Assebroek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 249.855,00 excl. BTW of € 302.324,55
incl. 21% BTW.

▪

06/12/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Aanleg drinkwaterleiding Natiënlaan FASE 2 DEEL 2”, met besteknummer AGSO/2021/WB-215, te gunnen aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs), zijnde ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN LAMOTE EN CIE NV, Lindelaan
7 te 8310 Assebroek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 194.204,00 excl. BTW of € 234.986,84
incl. 21% BTW.

8.2.3. Exploitatie van het drinkwaterbedrijf
Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021
▪

25/01/2021: Het directiecomité keurt de meerwerken, aan de Hoogspanningscabine in de Helmweg 23,
goed voor een bedrag van 7.023,66 euro excl. BTW ten voordele van Fluvius System Operator cv,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

▪

08/03/2021: De watertoren wordt herschilderd. Deze werken starten met het reinigingen van de toren
die daartoe ingepakt wordt.

▪

22/03/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Sloop oud pompgebouw & burelen Waterbedrijf
Helmweg”, met besteknummer AGSO/2020/P19-180, te gunnen aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs) zijnde VERHELST AANNEMINGEN NV, Oudenburgsesteenweg 106 te 8400
Oostende tegen het nagerekende offertebedrag van € 49.647,10 excl. BTW of € 60.072,99 incl. BTW.

▪

19/04/2021: De Raad van Bestuur keurt het Bijzonder Waterverkoopreglement goed en beslist om dit ter
goedkeuring voor te leggen aan de bevoegde minister.

▪

26/04/2021: Het directiecomité keurt de afrekening voor het grondwerk en het spoelen van de
toevoerleiding op het domein van de Watertoren ten bedrage van 7694,8 euro excl. BTW ten voordele
van de firma Lamote & Cie, Lindelaan 7 te 8310 Assebroek, goed.

▪

31/05/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Albert Marical, rue Marcel Launay 8 te 4190
Ferrieres, voor het reinigen en het désinfecteren van de drinkwaterreservoirs en de Watertoren, ten
bedrage van € 21.071,00 excl. BTW, goed.

▪

31/05/2021: Het directiecomité beslist om de server van de installaties in de Helmweg/de Watertoren te
verplaatsen van de Helmweg naar ’t Walletje tegen bovenvermelde prijzen en keurt hiertoe volgende
opdrachten goed:
o INARTI NV, BRIELEN 7 TE 2830 TISSELT:
• Levering en plaatsing van 2 nieuwe plc’s voor wpc Helmweg: € 4.899,55 excl. BTW. Dit
om rechtstreeks van buitenaf op een veilige manier met de plc’s te communiceren en
programma’s aan te passen.
•

Aanpassing van scada-pakket winnCC en telecontrol: € 3.276,80 excl. BTW te verhogen
met 6 dagen installatie aan ca. € 85/u te verhogen met de verplaatsing (ca. € 104/d).
Totale raming € 5.724 excl. BTW.
o PCS, SMEDENSTRAAT 5 TE 8300 KNOKKE-HEIST:
• Levering ups voor wpc Helmweg en aanpassing software in loods ’t Walletje :
€ 4.854,66 excl. BTW .
▪

14/06/2021: Het directiecomité beslist om het plaatsen van de kastanje houten afsluiting nabij de
Helmweg 23 te gunnen aan de VOF Ronny Vanhoutte, Groenestraat 16 te 8610 Handzame, voor een
totaal bedrag van 4.605 euro excl. BTW.

▪

06/09/2021: De Raad van Bestuur:

1. Keurt de princiepsovereenkomst goed en gelast het directiecomité van AGSO met de verdere
uitvoering hiervan;
2. Keurt het ontwerp van de overeenkomst betreffende de levering van water goed en machtigt het
directiecomité van AGSO om op basis van de voorliggende engagementen -voor zover als nodig - deze
verder te verfijnen of verduidelijken.
▪

04/10/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Xylem Water Solutions, Vierwinden 5b te
1930 Zaventem, voor de herstelling van de UV-installatie van de waterwinning in de Helmweg ten bedrage
van 5.894,22 euro excl. BTW of 7.132,00 incl. BTW, goed.

▪

18/10/2021: Het directiecomité keurt de tweede herstelling aan de UV installatie van de waterwinning in
de Helmweg goed volgens de offerte van 30/09/2021 van de firma Xylem Water Solutions, Vierwinden
5B te 1930 Zaventem, ten bedrage van 6.525,32 euro excl. BTW of 7.895,64 incl. BTW.

▪

06/12/2021: De Raad van Bestuur keurt de structurele samenwerkingsovereenkomst tussen AGSO en
Farys goed.

Operationele gegevens 2021
DISTRIBUTIE
Lengte waterbedelingsnet
Aantal schoofkranen
Aantal brandkranen
Aantal abonnees
Opgepompte hoeveelheid water
Aangekocht water TMVW
Gefactureerd verbruik
Geleverd verbruik

WERKEN
Aantal breuken door werken
derden
Aantal breuken door eigen werken
(spontaan)
Herstel/vervanging brandkranen
Vertakking distributienet
Vervangingen loden leiding

2020
366,24
4.124
2.288
27.012
612.187
1.953.473
2.311.379
2.263.619

2021
370
4.198
2.316
26.453
564.090
1.844.565
2.240.496
2.143.271

2020

2021

24

31

32

49

30
101
172

34
65
69

Er werden in 2021 4.027 slimme watermeters geplaatst. Sinds de definitieve uitrol in januari 2018 werden reeds
10.556 slimme watermeters geïnstalleerd.
Volgende alarmen werden uitgestuurd naar de klanten die zich geregistreerd hebben op alarmen:
Type
Abnormaal hoog verbruik
Continu verbruik
Temperatuur lager dan…

Jaar
2021
2021
2021

Omschrijving
Alarmen
Alarmen
Alarmen

Aantal
# verstuurde e-mails # verstuurde SMS
4584
2490
2402
5786
4052
2841
1438
898
722

Volgend percentage weigeringen werd ontvangen met betrekking tot het plaatsen van een slimme watermeter:
Akkoord plaatsen slimme watermeter

Niet akkoord
Totaal = 0,32%

Aantal klanten Totaal reeds geplaatste slimme watermeters
34
10.556

8.3. Beheer van de gemeentelijke rioleringen (afdeling waterbedrijf)
8.3.1. Uitvoeren van het gemeentelijk zoneringsplan
Er werden in 2021 4 IBA’s in eigen beheer geplaatst.

8.3.2. Uitbouwen en in stand houden van het gemeentelijk rioleringsnet
Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021
▪

08/03/2021: Het directiecomité keurt een bijkomend bedrag van 40.000 euro goed voor het verwijderen
van de asbestbuizen en voor de uitbraak van andere kunststofleidingen bij de herinrichting van het
kruispunt Natiënlaan – Kalvekeetdijk.

▪

22/03/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Omgevingswerken ontmoetingscentrum
Sincfala”, met besteknummer 2020/1677/CON/ML, te gunnen aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde MAHIEU NV, Leo Baekelandlaan 5 te 8460 Oudenburg,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 662.031,26 excl. BTW of € 793.349,65 incl. BTW (€ 131.318,39
BTW medecontractant). Hierbij bedraagt het aandeel van AGSO/Waterbedrijf € 36.705,61 en bedraagt
het aandeel van het Gemeentebestuur Knokke-Heist € 756.644,04.

▪

31/05/2021: Het directiecomité keurt de overeenkomst tussen de verkavelaar en AGSO Knokke – Heist
met betrekking tot de verkaveling voor garages en huizen in ’t Vaartje goed en gelast het management
om de ratio legis met betrekking tot de heraanleg van de riolering op te nemen in de considerans van de
overeenkomst.
Tevens wijst het directiecomité het aandeel van AGSO in de uit te voeren werken ten belope van ca.
19.367 euro excl. BTW toe aan de firma D’Hondt, Natiënlaan 263 te 8300 Knokke-Heist.

▪

31/05/2021: Het directiecomité beslist om het ereloon van de firma Tractebel met betrekking tot de
werken aan de rotonde N49, ongeacht alle latere meerwerken en verrekeningen, te forfaitiseren op
€ 90.000 excl. BTW en hiertoe het management te gelasten om met de ontwerper hierover een akkoord
af te sluiten.

▪

14/06/2021: Het directiecomité beslist om het overkoepelende project “Aanleg riolering-wegenis
Doortocht Heist Fase 2” te gunnen aan Willemen Infra, Booiebos 4 te 9031 Drongen voor een totaal
bedrag van 6.100.247,55 euro excl. BTW, waarvan 2.139.999,61 euro excl. BTW ten laste van AGSO.

▪

28/06/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Aanleg wegenis en riolering Sint -Jorisstraat AGSO/2021/WB-199” te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van

de prijs), zijnde Penninck Aannemingen Nv, Rumbeeksegravier 110 te 8800 Roeselare, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 369.878,10 excl. BTW of € 389.118,13 incl. BTW.
Een deel van de kostprijs is ten laste van AGSO Knokke-Heist // waterbedrijf, 8300 Knokke-Heist. Dit deel
wordt geraamd op € 164.214,00.
Een deel van de kostprijs is voor de rekening van AGSO Knokke-Heist // bovenbouw, 't Walletje 104/101
te 8300 Knokke-Heist. Dit deel wordt geraamd op € 114.044,99.
Een deel van de kostprijs is ten laste van het Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1 te
8300 Knokke-Heist. Dit deel wordt geraamd op € 91.619,19.
▪

06/09/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Lamote & Cie, Lindelaan 7 te 8310
Assebroek, voor het maken van 3 proefsleuven in de Knokkestraat in het kader van het overkoepelende
project “’Doortocht Heist”, ten bedrage van € 3.572 excl. BTW, goed en beslist om deze werken te laten
uitvoeren door de firma Lamote & Cie.

▪

06/09/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Aanleg riolering - wegenis Aansluiting op de
Natiënlaan/N49”, met referentienummer 21450004, te gunnen aan de meest voordelige inschrijver op
basis van de prijs zijnde Willemen Infra, Booiebos 4 te 9030 Drongen , voor een totaalbedrag van €
10.221.132,82 (excl. BTW) of € 11.063.121,57 incl. 21 % BTW waarvan € 6.211.662,56 (excl. BTW) ten
laste van AGSO afdeling Waterbedrijf.

▪

27/09/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Wegen - en rioleringswerken Oude Hoekestraat
en Valeriaanstraat”, met besteknummer AGSO/2021/WB-202, te gunnen aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde CASTELEYN EN ZONEN NV, Steenovenstraat
80 te 8760 Meulebeke, tegen het nagerekende offertebedrag van € 757.015,91 excl. BTW of € 784.397,50
incl. BTW.
Het aandeel van de riolering is 100% ten laste voor AGSO Knokke-Heist. Het gunningsbedrag voor dit deel
bedraagt € 399.031,10.
Het aandeel wegenis boven de riolering is voor 63,57% ten laste voor AGSO Knokke-Heist. Het
gunningsbedrag voor dit deel bedraagt € 227.596,46. Dit wordt via werkingssubsidie met de gemeente
verrekend.
Een deel van de kostprijs is ten laste van het Gemeentebestuur Knokke-Heist. Het gunningsbedrag voor
dit deel bedraagt € 130.388,52 excl. BTW of 157.770,10 euro incl. BTW.

▪

18/10/2021: Het directiecomité beslist om voor het aandeel van AGSO Knokke – Heist met betrekking tot
de heraanleg van de Jonckheerestraat ten bedrage van 361.232,92 euro excl. BTW of 437.201,95 euro

incl. BTW goedkeuring te verlenen aan het VMSW om te gunnen aan aannemer Penninck NV,
Rumbeeksegravier 110 te 8800 Roeselare.
▪

18/10/2021: Het directiecomité keurt de meerkosten voor de verzekeringspolis, de proefkosten en de
opmaak van een as-builtdossier (wijziging/uitbreiding opdracht wegenis-en rioleringswerken Nicolas
Mengélaan/Knokkestraat) ten voordele van de firma Vanlerberghe BVBA, Steenbakkerijstraat 5 te 8600
Diksmuide, waarvan 7.176,24 euro excl. BTW ten laste van AGSO Knokke – Heist en 2.874,39 euro excl.
BTW ten laste van het gemeentebestuur, goed.
Het directiecomité keurt de meerkost voor de renovatie van de bestaande inspectieput (t.h.v. de
aansluiting met de Kardinaal Mercierstraat) ten voordele van de firma Vanlerberghe BVBA,
Steenbakkerijstraat 5 te 8600 Diksmuide, ten bedrage van 3.890,72 euro excl. BTW ten laste van AGSO
Knokke – Heist, goed.

▪

18/10/2021: Het directiecomité keurt het prijsvoorstel van de firma Persyn NV, Blokellestraat 113 A te
8550 Zwevegem, voor de meerwerken bij de heraanleg van het Frans Desmidtplein (opbraak en
verwerking van asbesthoudende buizen) ten bedrage van 7.413,04 excl. BTW, goed. Dit meerwerk is voor
100 % ten laste van AGSO Knokke – Heist.

▪

08/11/2021: Het directiecomité keurt de meerwerken voor het project “Wegenis-en rioleringswerken
Astridplein & Ooststraat”, met besteknummer 2020/1572/CN/GL, ten voordele van de firma B.V.B.A.
Verhegge Marc, gelegen in De Arend 12, 8210 Zedelgem, ten bedrage van 7.991,75 euro excl. BTW goed.

▪

08/11/2021: Het directiecomité beslist om de aankoop van het DWA pompstation “Valeriaanstraat”, in
het kader van de opdracht “Wegen-en rioleringswerken Oude Hoekstraat en Valeriaanstraat” met
besteknummer AGSO/2021/WB-202, te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Xylem Water Solutions, Vierwinden 5B te 1930 Zaventem voor een totaalbedrag van 8.725,28 euro excl.
BTW of 10.557,59 euro incl. 21% BTW.

8.3.3. Exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet
Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021
▪

23/08/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Onderhouds- en instandhoudingswerken van de
buurtwegsloten, -bermen, -duikers op het grondgebied van Knokke – Heist voor het dienstjaar 2021” te
gunnen aan de BVBA Marc Verhegge, De Arend 12 te 8210 Zedelgem voor een bedrag van 99.407,50 euro
excl. BTW.

▪

06/12/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Verhelst, Oudenburgsesteenweg 106 te
8400 Oostende, ten bedrage van 5.750 euro excl. BTW goed om het huidige pompdeksel van het DWA
pompstation op het terrein van “De Pluim” te verwijderen en het nieuwe pompdeksel te leveren en te
plaatsen.

8.3.4. Financiële gegevens
Budget 2021

Rekening 2021

BEDRIJFSONTVANGSTEN
ontvangsten drinkwater
ontvangsten riolering
ontvangsten zuivering
totaal ontvangsten

9.697.529,05

10.454.099,15

11.819.973,43

7.357.790,24

3.865.312,73

3.851.323,89

25.382.815,21

21.663.213,28

7.654.845
7.871.817
3.865.313

7.225.040,10

BEDRIJFSUITGAVEN
kosten drinkwater
kosten riolering
kosten zuivering
totaal UITGAVEN

3.890.737,48
3.898.242,66
15.014.020,24

BEDRIJFSKASSTROOM (EBITDA)

5.990.841,18

6.649.193,04

drinkwater

2.042.684,35

3.229.059,05

riolering

3.948.156,83

3.467.052,76

zuivering

-

-46.918,77

AFSCHRIJVING & WAARDEVERMINDERING

3.201.527,40

drinkwater

1.218.281,20

sanering (riolering+zuivering)

1.983.246,20

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT)

5.990.841,18

3.447.665,64

drinkwater

2.042.684,35

2.010.777,85

sanering (riolering+zuivering)

3.948.156,83

1.436.887,79

FINANCIELE EN OVERIGE KOSTEN

-

drinkwater

305.899,25
65.224,55

riolering

240.674,70

FINANCIELE EN OVERIGE OPBRENGSTEN

-

drinkwater

135.650,91
135.650,91

sanering (riolering+zuivering)

-

RESULTAAT VOOR BELASTING

5.990.841,18

3.277.417,30

drinkwater

2.042.684,35

2.081.204,21

sanering (riolering+zuivering)

3.948.156,83

1.196.213,09

ontrekking aan de uitgestelde belastingen
RESULTAAT NA BELASTING

1.476,48
nvt

3.278.893,78

drinkwater

2.082.680,69

riolering

1.196.213,09

Bespreking
De ontvangsten voor drinkwater zijn iets hoger dan gebudgetteerd wat grotendeels toe te wijzen is aan de
geproduceerde vaste activa wegens de uitrol van de slimme watermeters.
De winst na belasting dient om te worden geherinvesteerd in de aanleg van nieuwe drinkwaterleiding en
rioleringen. De geprogrammeerde werken hebben vertraging opgelopen, hetzij naar aanleiding van het
vergunningentraject, hetzij naar aanleiding van de aanbestedingsprocedures.

Exploitatie
9. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en
werkklimaat voor ondernemers te creëren
9.1. Uitbouw en ondersteuning van de lokale economie
9.1.1. P14 BUGIA en opdrachten ad hoc
- Omschrijving:
BUGIA staat voor BUurtGerichte InvesteringsActies, nl. het aankopen op strategische plaatsen van panden met
het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies, in het bijzonder voeding en horeca
en publieke werking en dit tot behoud, versterking of vrijwaring van het sociaaleconomisch weefsel voor de buurt.

- Rol AGSO:
AGSO staat in voor aankoop van panden..
-Activiteitenverslag voorgaande jaren:
- onderzoek van diverse panden naar haalbaarheid
- Activiteitenverslag 2021:
-

er werden geen aankopen verricht

- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
Er werden in 2021 hiervoor geen beslissingen genomen.

9.1.2. P15 exploitatie AGSO
- Omschrijving:
De exploitatieactiviteiten van AGSO werden vanaf 2012 gegroepeerd in een afzonderlijke bedrijfstak
met een analytische boekhouding en kostenstructuur. Het betreft de exploitatie van de zonnepanelen,
van de parking duinenwater, het parkmanagement ’t Walletje en beheer van de site Duinenwater, de
exploitatie van het bedrijvencentrum en –verzamelgebouw.
- Activiteitenverslag 2021:
De exploitatie-opbrengsten van de Duinenwatersite en van het bedrijvencentrum vormen de recurrente
inkomsten voor de afdeling Stadsontwikkeling.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:
Bedrijfsverzamelgebouw
▪

25/01/2021: Het directiecomité beslist om het meubilair, voor het bureel van de planners, te bestellen bij
Kinnarps, Heide 15 te 1780 Wemmel, voor een bedrag van 3.718,80 euro excl. BTW.

▪

26/04/2021: Het directiecomité beslist om een kantoor van 25m² te verhuren aan Maxime Van Maele
tegen de maandelijkse huurprijs van € 560,00 excl. BTW voor de eerste 3 jaar. Na het verstrijken van deze
periode wordt de geïndexeerde basishuurprijs onverkort van toepassing.

▪

10/05/2021: Het directiecomité beslist om de elektriciteitswerken aan het bureau van de Planners te laten
uitvoeren door Van Vooren bvba, Grotevlietstraat 18 te 8000 Brugge, voor een bedrag van € 4.394,34 excl.
BTW.

▪

31/05/2021: Het directiecomité beslist om de vergaderzalen/flexwerkplekken in het bedrijvencentrum
ter beschikking te stellen via www.deskalot.com.

▪

23/08/2021: Het directiecomité beslist om vanaf 01 september 2021 een kantoor van 25 m² op de 5de
verdieping te verhuren aan de kandidaat - huurder GGE Engineering Services tegen de maandelijkse
huurprijs van € 560 excl. BTW gedurende de eerste 3 jaar.

▪

23/08/2021: Het directiecomité beslist om vanaf 01 september 2021 een kantoor van 30 m² op de 5e
verdieping te verhuren aan de kandidaat – huurder Bulio tegen de maandelijkse huurprijs van € 672 excl.
BTW gedurende de eerste 3 jaar.

▪

23/08/2021: Het directiecomité keurt de offerte van de firma Pouleyn, Nijverheidslaan 9 te 8570 Vichte,
voor het vervangen van sommige raammotoren in de kantoren van het bedrijvencentrum ’t Walletje, voor
een totaalbedrag van € 2.824,85 excl. BTW, goed.

▪

06/09/2021: Het directiecomité beslist om de opdracht “Servicecontract in meet- & regeltechniek HVAC
en onderhoud voor gebouwen met Priva regeling binnen grondgebied Knokke – Heist”, met
besteknummer 2021/1774/STO/SL, te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Start To Control
BV, Veldstraat 17 te 8450 Ichtegem, tegen een eenheidsprijs van € 3.150 per jaar voor het
bedrijvencentrum ’t Walletje en de Ravelingen of een eenheidsprijs van € 9.450 voor beide gebouwen
over een periode van 3 jaar.

▪

08/11/2021: Het directiecomité beslist om de huur van unit 9 toe te wijzen aan Albouw BBK, Logboek 10
te 8301 Knokke – Heist, die starter is en chronologisch gezien ook de eerste kandidaat-huurder was die
een aanvraag indiende.

Bedrijventerrein ‘t Walletje
▪

22/02/2021: Het directiecomité keurt bovenstaande offertes van Fluvius, Proximus en AGSO KnokkeHeist, afdeling Waterbedrijf, in het kader van het verder ontwikkelen van het bedrijventerrein, goed.
De offerte van Telenet wordt in beraad gehouden.

Ravelingen 3.0.

▪

28/06/2021: Het directiecomité neemt akte van het ontwerp van businessplan en stelt voor dat op basis
van de eerste ervaringen er een evaluatie wordt gemaakt (medio 2022) om na te gaan in welke mate de
tarieven voor deze nieuwe infrastructuur niet moeten worden bijgesteld.

▪

18/10/2021: Het directiecomité beslist om voor de opstart beroep te doen op ISS voor de schoonmaak
van de Ravelingen 3.0. via de raamovereenkomst van de gemeente. Het directiecomité keurt hiertoe de
prijzen in de offerte van ISS goed.
Er dient echter wel zo snel als mogelijk te bekeken te worden, in overleg met de dienst Cultuur, in welke
mate de zaalwachters (cf. Sportdienst) ook kunnen instaan voor de opkuis van de zaal. De gemeente zal
hiertoe het initiatief nemen.

▪

08/11/2021: Het directiecomité gaat akkoord met de prijzen in de offerte en beslist om de reiniging van
de ramen in de Ravelingen te laten uitvoeren door ISS via de raamovereenkomst van de gemeente.

▪

20/12/2021: Het directiecomité keurt het lichten van de optie, onderhoudscontract voor een periode van
2 jaar, voor de opdracht “Ravelingen 3.0.” ten bedrage van € 33.926,62 excl. BTW per jaar, goed.

Parking Duinenwater
▪

22/03/2021: Het directiecomité beslist principieel om op zaterdag 18 september 2021 een deel
van de parking Duinenwater ter beschikking te stellen als startlocatie voor de recreatieve
toertocht voor families en fietsliefhebbers, mits daartoe voorafgaand een inrichtingsplan voor
de bezetting van de parking ter goedkeuring wordt voorgelegd.

▪

08/11/2021: Het directiecomité neemt akte van het gratis open stellen van de slagbomen van
de parking Duinenwater op zaterdag 06 november 2021 (Knalfuif, Jeugdclub).
Het directiecomité weigert de aanvraag tot het gratis open stellen van de slagbomen van de
parking Duinenwater op zaterdag 20 november 2021 (Bal van de Pompiers) gezien
georganiseerde binnenactiviteiten met ingang van 08 november tot 30 november 2021 tijdelijk
verboden zijn in Knokke – Heist.

▪

20/12/2021: Het directiecomité keurt het bestek Beheer Parking Duinenwater met nr.
AGSO/2021/212 goed en beslist volgende exploitanten aan te schrijven:
•
•
•
•
•

Interparking nv, Brederodestraat 9B, 1000 Brussel
Optimal Parking Control (OPC), Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent
APCOA Terbekehofdreef 6 B, 2610 Wilrijk
Indigo Bijenstraat 21B, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Q-park Fountain Plaza, Belgicastraat 3 bus 6, 1930 Zaventem

Duinenwater-site
▪

25/01/2021: Het directiecomité keurt de aanvraag van dhr. Frank Vanleenhove aangaande
een tweede kabelskibaan op het noordelijke deel van het meer goed alvorens er bestekken
worden opgemaakt of offertes worden aangevraagd.

▪

10/05/2021: Het directiecomité bekrachtigt de via elektronische rondvraag de goedgekeurde
beslissing op de vraag van Sportoase tot het plaatsen van een tent m.i.v. 26 april 2021 op het
grasplein om de buitenlessen veilig te kunnen laten doorgaan.

▪

31/05/2021: Het directiecomité keurt de vraag van Lakeside Paradise goed om de oever aan te
passen volgens de noden voor het verkrijgen van een positieve keuring en gelast het
management met de opmaak van een overeenkomst met de bindende voorwaarden voor het
uitvoeren van de werken.

Krantenwinkel Sparrendreef
▪

11/01/2021: Er wordt melding gemaakt van een betalingsachterstand in hoofde van de huurder.
AGSO Knokke-Heist zal deze ontbieden om na te gaan in welke mate de huurder zijn
engagementen nog kan nakomen om vervolgens aan het directiecomité te rapporteren.

Site Rijkswacht
▪

23/08/2021: Het directiecomité beslist om een bruikleenovereenkomst aan te gaan met dhr.
Ronny Vanparijs voor de Rijkswachtslaan 42 bus 2 te 8300 Knokke – Heist tegen een
maandelijkse vergoeding van € 259,82.

Heulebrug
▪

27/09/2021: Het directiecomité beslist om de Oostkustpolder toe te laten het maaisel van het
bufferbekken te Heulebrug opnieuw af te voeren naar het verwerkingsbedrijf De Bree
Groenrecycling BV, Lange Heerenstraat 85 te 4507 KR Schoondijke, en de stortkosten
rechtstreeks te facturen aan AGSO Knokke – Heist.

Huurkwijtscheldingen omwille van COVID-19
▪

22/02/2021: Het directiecomité neemt akte van het overzicht aangaande de kwijtscheldingen
van de huur ten gevolge van COVID 19. Deze lijst wordt vervolgens overgemaakt aan de
bestuurders.

▪

06/09/2021: De Raad van Bestuur beslist om voor 2021 opnieuw 11 maanden aan te rekenen
aan de concessionaris Lakeside in plaats van 12. Dit zal resulteren in een concessievergoeding
van 10.292,33 euro in plaats van 11.228 euro voor het jaar 2021.

▪

06/09/2021: De Raad van Bestuur beslist met betrekking tot de verrekening van COVID - 19 dat
AGSO Knokke – Heist, aansluitend aan het voorstel van de gemeente om de recurrente
verhoging van de werkingstoelage voor het zwembad ten belope van € 134.151,67 ook voor
2020 toe te kennen, de erfpachtvergoeding voor 2020 kwijtscheldt voor een bedrag van €
250.633.84 excl. BTW.

9.1.3. P21 ’t Walletje 4
- Omschrijving:
Het betreft de realisatie van de 4e fase van het Walletje. De gronden voor de realisatie van ’t
Walletje 4 zijn volledig verworven.
Ondertussen werd een inrichtingsplan van de KMO-zone opgemaakt en goedgekeurd.

Er zullen 17 bedrijfspercelen gecreëerd worden.
16 van deze percelen werden reeds toegewezen.
-Rol AGSO:

▪
▪

Verwerving van de gronden;
Realisatie en ontwikkeling van de 4e fase .

- Activiteitenverslag 2021:
Er is een oproep gelanceerd voor de kandidaten voor de aankoop van een bedrijfsperceel. Na 2
infovergaderingen konden kandidaten een vestigingsaanvraag indienen tot 15/05/2019. Er dienden 22
kandidaten een dossier in. Deze werden volgens de toewijzingscriteria gerangschikt. Alle kandidaten
werden uitgenodigd om hun vraag te verduidelijken zodat een inrichtingsplan opgemaakt kon
worden. Eind 2021 ondertekenden 16 kandidaten de verkoopbelofte. 1 bedrijfsperceel blijft nog
beschikbaar. Hiervoor zal een nieuwe oproep naar kandidaten gelanceerd worden.
- Beslissingen directiecomité en Raad van Bestuur 2021:

▪

10/05/2021: Het directiecomité beslist om onderhandelingen te voeren met de kandidaat
Albertstrand om zijn perceel om te wisselen met oog op het honoreren van alle aanvragen.

▪

06/09/2021: De Raad van Bestuur neemt akte van het bijgevoegde recentste
perceelsindelingsplan en keurt de verkoopbelofte voor Walletje fase 4 goed.

▪

06/12/2021: Het directiecomité neemt akte van de resterende kandidaat Meubili die zal
aangeschreven worden voor het laatste perceel.
Het directiecomité beslist tevens om een nieuwe oproep te lanceren naar de kandidaten van de
wachtlijst indien deze kandidaat zou afzien van zijn kandidatuur.

- Statusrapport:
De riolerings- en wegeniswerkzaamheden voor het project zijn gestart.

10. Financiële rapportering afdeling stadsontwikkeling
a) Projecten

buget 2021
O
U

EXPLOITATIE 2021-26
P03-HEULEBRUG
P06-MAES EN BOERENBOOM
P07- ELIZABETLAAN
P08-CASINO
P10-ODDPLEIN
P12-DEPOT KNOKKE
P14-BUGIA EN OPDRACHTEN AD HOC
P15-EXPLOITATIE AGSO
P17-WESTKAPELLE
P19-GEMEENTE
P20-ZONNEBLOEM
P21-'t WALLETJE 4
P23-DUINENWNOORD
P24-BRANDWEERKAZERNE
P26 -BETAALPARKINGS
P27-PROJECTEN HEIST
TOTAAL

exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering
exploitatie
investering

520.715

52.037

2.611.913

4.667.896

REK 2021
O
21.295

U
5.323
76.786
408

321.906

39.900

366.893

553.264

665.979

4.950.000

11.058
501.417

88

1.050.962

378.876
3.157.852
3.632

3.453.580

6.443

728.480

3.632

1.737

4.220.250

3.984.197

1.357.934

1.508.331

300.000
151.494

1.023.452

2.387
5.774
341

4.968.868
17.902.794 18.762.570

2.713.519
1.829.626

5.893.628

Toelichting
Het budget 2021 werd opgemaakt midden 2020 (Coronacris) en waarvan de verwachting was dat deze
in het najaar geen verdere impact zou hebben .
Zoals hiervoor toegelicht werd de tweede fase AGSO voor het project Heulebrug en het project
Zonnebloem uitgesteld en liep het Maes en Boerenboomplein vergunningstechnisch vertraging op zodat
de eerste grote betalingen zich verplaatsen naar 2022.

De uitvoering van ’t Walletje 4 werd weliswaar gestart in 2021, doch ook daar ten gevolge van de
vertraging tot het bekomen van de benodigde vergunningen zullen de facturen pas in 2022 verschuldigd
zijn.
Er hebben zich in 2021 geen bijzondere aankoopopportuniteiten aangediend (Bugia en opdrachten ad
hoc) zodat deze gebudgetteerde middelen niet zijn moeten aangewend.
Dit betekent dat de benodigde interne financieringen door het verkopen van het depot Knokke en
gronden aan de gemeente niet nodig was, zodat deze asset voorlopig verder in portefeuille worden
gehouden.
De verkoop van de grond voor de realisatie van de Bowling Duinenwater noord was gebudgetteerd in
2020 onder opschortende voorwaarde tot het bekomen van de omgevingsvergunning. Deze
voorwaarde werd pas in 2021 gerealiseerd.
De meerkosten voor de businessactiviteit exploitatie (zonnepanelen, concessies, exploitatie
bedrijvencentrum, bedrijfsverzamelgebouw, parking Duinenwater, verhuringen) betreffen
hoofdzakelijk de voor 2020 gegeven COVID-compensaties (250 K€) en onvoorziene onderhoudskosten
voor de site duinenwater en het bedrijfsverzamelgebouw ((66 k€) en doorgeschoven facturatie voor het
Opdendrinkplein (650 k€).

b) Afdeling Stadsontwikkeling
Gelet op de incompabiliteit om in de BBC analytisch doelstellingen te bugetteren en niet zoals in onze
ondernemingsboekhouding op afdelingen en projecten wordt hierna de jaarrekening voor de afdeling
geprojecteerd als volgt :

inkomsten

Budget
2021

INKOMSTEN VASTGOED
verkopen vaste activa (pleinaanleg)
verkoop gronden diverse
verkoop onroerende goed gronden
geproduceerde vaste activa
INKOMSTEN EXPLOITATIE
zonnepanelen
bedrijvencentrum en verhuringen
erfpacht zwembad en domeinconcessie de Cloedt

Rekening
2021
0
4.935.253

0

0

uitgaven
PROJECTREALISATIE

Budget
2021

4.935.253,19
1.511.597
148.993,58
1.273.950
88.653
6.446.850

Rekening
2021
0
4.732.172

werken in uitvoering
nutsvoorzieningen
voorraadwijziging
PERSONEELSKOSTEN EN -VOORDELEN
bezoldigingen en patronale bijdragen
HUISVESTINGSKOSTEN
onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen
nutsvoorzieningen
onroerende voorheffing
WERKINGSKOSTEN
personenwagens en vervoerskosten
kantoor en communicatie
verzekeringen
erelonen (studiebureaus, architecten, consultancy,…)
marketing en representatie
overige werkingskosten
andere belastingen
onderhoud en herstelling machines

EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen)

0

0

5.095.280,18
541.748,85
-904.857,12
562.814
562.814,17
253.888
108.683
112.479
32.725
704.560
14.176
23.839
4.365
1.529.074
36.145
34.070
513
3.499
6.253.434

0

193.416

0
0

0

Afschrijvingen en waardeverminderingen
afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op voorraden, handelsvorderingen
EBIT (bedrijfsresultaat)
Financieel resultaat
Financiële opbrengsten (subsidies)
Financiële kosten (intresten, overige kosten)
Uitzonderlijk resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten

2.975.650
1.808.531
1.167.120
-2.782.234,01

Resultaat voor belasting
belastingen
Resultaat na belasting
Niet-kaskosten
Afschrijvingen en waardevermind.MVA
Niet-kasopbrengsten
Aangerekende kapitaalsubsidies i/h resultaat
Onttrekking a/d uitgestelde belastingen
Operationele Cash Flow (voor financiering nettobedrijfskapitaal)

-3.190.715,49
-275.000,00
-3.465.715,49

Toelichting

270.000,06
-433.929,91
6.082,21
-250.633,84

1.808.530,55

32,44
-1.657.185

De afdeling Stadsontwikkeling heeft in het afgelopen boekjaar geen projecten kunnen vermarkten
behoudens de verkoop van de grond Duinenwater. De ontwikkelingskosten voor de in aanloop zijnde
projecten bedragen 5.636.029,03 EUR.
De afrekening 2021 bevat naast de hierboven in detail vermelde projectkosten ook alle andere
overheadkosten, financieringen en waardeverminderingen, meer bepaald :
• De aankoop van diensten en diverse goederen bedragen ten belope van 869.937,35 EUR en de
bezoldigingen en sociale lasten (inclusief personen ten laste andere afdelingen) voor 613 772,92
EUR.
• De overige opbrengsten bedragen 1.511.596,72 EUR waarvan 80.016,04 EUR canonvergoeding
Duinenwater Sportoase, 134.363,43 EUR van opbrengsten van zonnepanelen, 213.679,80 EUR
verhuur kantoren en 64.414,43 EUR verhuur loodsen.
Er werden een waardevermindering op de grondvoorraad doorgevoerd op het project Zonnebloem dat
nu uitsluitend zal bestemd worden voor betaalbaar wonen.
Het operationeel resultaat is positief ten belope van 193 k€ . De operationele cashflow wordt eenmalig
vertekend door de uitzonderlijke tegemoetkoming voor COVD voor de exploitatie van het zwembad
Sportoase Duinenwater (250 k€).
Het boekhoudkundig resultaat, verlies van het boekjaar na belastingen, is 3.465.683,05 EUR,
de cashflow is negatief en werd extern gefinancierd (zie consolidatie)

11. consolidatie over de afdelingen
AGSO GECONSOLIDEERD RESULTAAT 2021
Afdeling
Stadsontwikkeling
Waterbedrijf
Afvalbeheer

verlies
winst
winst

Belastbare basis
geraamde belastingen
Reeds gedane voorafbetaling
onttrekking aan de uitgestelde belastingen
teruggave vennootschapsbelasting
Saldo

aflossing leningen
opname leningen
saldo

2021
-3.190.715,49
3.277.417,30
351.395,85

438.097,66
-151.345,79
275.000,00
-13.637,01
-32,44
328.112,90

2.927.743,49
2.000.000,00

Toelichting
Na consolidatie van de afdelingen sluit het boekjaar af met een positief nettoresultaat van 328.112.90
€.

Financiële nota
12. Actief
Afdeling Stadsontwikkeling
Het totaal actief van de afdeling bedraagt 65.514.897,70 EUR.
In de loop van het voorbije boekjaar werd voor 5.383.881,67 EUR geïnvesteerd in vaste activa
waarvan 4.935.253,19 EUR in Ravelingen, 431.143,29 EUR in Stadion Oliver, 3.718,80 EUR in
meubilair, 11.384,48 in IT en telecom uitrusting en 2.381,91 EUR in software.
De voorraden en bestellingen in uitvoering vertegenwoordigen per einde boekjaar
22.977.392,38 EUR. Deze rubriek vertegenwoordigt 35,07 % van het totaal actief.
De voorraad werd bepaald per specifiek project. Naast de specifieke kosten per project
werden ook algemene kosten verdeeld over de diverse projecten via verdeelsleutels. Deze
sleutels werden verdeeld à rato van de diverse uren besteed aan de projecten. Jaarlijks zal de
Raad van Bestuur deze waardering evalueren en bijsturen waar noodzakelijk.
Afdeling Waterbedrijf
De afdeling waterbedrijf produceert en verkoopt drinkwater en staat in voor het onderhoud
en uitbreiding van het gemeentelijk drinkwater –en rioleringsnet. Het totaal actief van de
afdeling bedraagt 56.951.755,46 EUR.
De investeringen bedragen in totaliteit 5.400.435,73 EUR allen in materiele vaste activa
waarvan voor de bedrijfsactiviteit drinkwater 2.163.751,04 EUR (waaronder 1.006.276,16 EUR
distributieleiding, 39.138,15 EUR IBA individuele waterzuivering, 68.698,95 EUR
Schoofkranen, 99.931,34 EUR Brandkranen, 573.874,81 EUR Geplaatste watermeters en
375.831,63 EUR huisaansluiting drinkwater) en voor de bedrijfsactiviteit riolering
3.229.786,94 EUR (2.746.779,56 EUR riolering, 89.630,74 EUR Pompstation rioleringen,
393.376,64 EUR huisaansluiting riolering) en 2.273,60 EUR Gereedschap en 4.624,15 EUR
overig rollend materieel
De afschrijvingen op deze investeringen worden pro-rata geboekt volgens de vastgelegde
waarderingsregels.
De voorraad magazijngoederen vertegenwoordigen per einde boekjaar 1.400.220,46 EUR.
Afdeling Afvalbeheer
Het totaal actief van de afdeling bedraagt 3.643.406,76 EUR.
De investeringen bedragen in totaliteit 353.391,47 EUR, waarvan 337.991,47 EUR in
ondergrondse containers en 15.400 EUR in the bin thing module.
De voorraad magazijngoederen vertegenwoordigt per einde boekjaar 18.935,50 EUR.

13. Passief
Afdeling Stadsontwikkeling
Het geplaatst kapitaal van de afdeling bedraagt 24.690.760,00 EUR.
Het autonoom gemeentebedrijf beschikt over een investeringskrediet van 5,29 mio EUR bij
Belfius Bank, vier investeringskredieten ten bedrage van 8,53 mio EUR en 1 bulletlening ten
bedrage van 3,2 mio EUR bij ING en 1 investeringskrediet van 1,68 mio EUR bij Argenta. Dit
zijn kredieten op langere termijn.
Deze kredieten worden hoofdzakelijk aangewend voor de financiering van het lang lopend
vast actief. Vervolgens beschikt het autonoom gemeentebedrijf op eind 2021 over een
renteloze lening casco sportoase van 12.128.928,78 EUR, een renteloze lening
Rijkswachtcomplex van 3.722.059,00 EUR, een renteloze lening Graaf Leopold Lippens park
van 10.338.336,40 euro, een renteloze lening Ravelingen 3.0 van 3.470.647,81 EUR en een
renteloze lening Maes & Boereboomplein van 1.155.256,35 euro. Hierbij is ook een afname
voor de ruil van Astridplein, Heulebrug en park 58 ten bedrage van 408.482,16 EUR.
Het openstaand saldo van leveranciers bedraagt 1.458.704,28 EUR.
Afdeling Waterbedrijf
Het eigen vermogen voor de afdeling waterbedrijf bedraagt 27.884.196,93 EUR met een
geplaatst kapitaal van 1.185.363,03 EUR, 1.388.222,95 EUR herwaarderingsmeerwaarden en
3.375.867,47 EUR reserves, 19.888.326,96 EUR overgedragen resultaten en 2.046.416,52 EUR
kapitaalsubsidies.
Het gemeentelijk waterbedrijf beschikt over een leningsbestand van 12,10 mio EUR bij ING
bank, 427.345,00 EUR bij Belfius Bank en 2,44 mio EUR bij Argenta. Dit zijn de kredieten op
langere termijn.
Het openstaand saldo van leveranciers bedraagt 4,47 mio EUR
Afdeling Afvalbeheer
Er zijn geen kredieten aangegaan voor de afdeling afvalbeheer.
Het openstaand saldo van de leveranciers bedraagt 1.573.272,93 EUR.

C. Resultatenrekening
Afdeling Stadsontwikkeling
De afdeling Stadsontwikkeling heeft in het afgelopen boekjaar een omzet uit projectontwikkeling van
0,00 EUR gerealiseerd.
De aangekochte goederen die geboekt worden op een 60-rek m.b.t. de projecten bedragen
5.636.029,03 EUR.
Er werd een voorraadwijziging van het boekjaar voor -904.857,12 EUR verwerkt. Deze voorraadwijziging
betreft o.a. de gemaakte kosten van de in uitvoering zijnde projecten.

De diensten en diverse goederen bedragen 869.937,35 EUR en de bezoldigingen en sociale
lasten (inclusief personen ten laste andere afdelingen) bedragen 613 772,92 EUR voor het
boekjaar 2021.
De overige opbrengsten bedragen 1.511.596,72 EUR waarvan 80.016,04 EUR canonvergoeding
Duinenwater Sportoase, 134.363,43 EUR van opbrengsten van zonnepanelen, 213.679,80 EUR verhuur
kantoren en 64.414,43 EUR verhuur loodsen.
De financiële kosten verminderd met de opbrengsten bedragen 163.929,85 EUR voor het boekjaar 2021.
Het boekhoudkundig resultaat, verlies van het boekjaar na belastingen, is 3.465.683,05 EUR.
Afdeling Waterbedrijf
De afdeling waterbedrijf heeft in het afgelopen boekjaar een omzet van 21.206.378,37 EUR
gerealiseerd waarvan 6 138 428.56 EUR betrekking heeft op de bedrijfstak riolering,
3 033 896.76 EUR op de bedrijfstak bovenlokale sanering (zuivering) en 12 034 053.05 EUR
op de bedrijfstak drinkwater, waarvan inbegrepen in bovenstaande omzet, 1.586.468,42
EUR werd geactiveerd via interne werken.
De aangekochte handelsgoederen bedragen 2.780.724,99 EUR.

De diensten en diverse goederen bedragen 9.394.684,51 EUR. De bezoldigingen en sociale
lasten bedragen 2.202.422,43 EUR voor het boekjaar 2021 waarvan de kosten voor het ter
beschikking gesteld personeel van de andere afdelingen 306.718,67 EUR bedragen.
De overige bedrijfskosten bedragen 179.353,40 EUR.
De financiële kosten verminderd met de opbrengsten bedragen 181.272,97 EUR voor het
boekjaar 2021.
Het boekhoudkundig resultaat, winst van het boekjaar, na belasting is 3.278.893,78 EUR
Afdeling Afvalbeheer
De afdeling afvalbeheer heeft een omzet geboekt van 2.054.740,82 EUR.
De aangekochte handelsgoederen en de kosten van onderaannemingen bedragen
4.932.290,98 EUR.
De diensten en diverse goederen bedragen 418.810,11 EUR, waarvan 82.710,09 EUR voor
personen ter beschikking gesteld van andere afdeling (= loonlast)
De overige opbrengsten bedragen 3.693.431,79 EUR waarvan 2.407.987,76 EUR facturatie
van afvalinzameling, 647.489,66 EUR onderhoud openbaar domein, en 571.568,79 EUR de
vergoeding van Fost plus voor de inzameling van glas, papier, karton en sortering pmd.
Het boekhoudkundig resultaat, winst van het boekjaar na belasting, bedraagt 363.556,38
EUR.

14. Resultaat verwerking
Het te bestemmen resultaat van het boekjaar 2021 is als volgt samengesteld :
Over te dragen winst van het boekjaar

328.112,90

Conform de U voorgelegde jaarrekening stellen wij aan de algemene vergadering voor om
het resultaat als volgt te verdelen:

Over te dragen resultaat vorig
boekjaar

4.465.191,05

Te bestemmen winst/verlies van
het boekjaar

328.112,90

Over te dragen resultaat

4.793.303,95

Geconsolideerde jaarrekening

Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor

Verslag van de Raad van Bestuur

