BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

Woensdag 16 januari 2008

Gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. BEUN, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, F. DEVOS, R.
GANTOIS, S. DEWULF, C. CASTELEIN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B.
DALLE, C. BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en
J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u18
Verontschuldigd: raadslid S. Dewulf wegens professionele verplichtingen, raadslid K. D’Haveloose wegens
verlof in het buitenland
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 19 december 2007
Er worden geen opmerkingen op de notulen geformuleerd door de raadsleden. De gemeentesecretaris vraagt het woord en meldt
dat in de ontwerpnotulen de bijlagen ontbreken bij de punten 45 en 46 en vraagt de raad de instemming om deze toe te voegen; de
raad gaat akkoord met deze aanpassing van de ontwerp-notulen.

Verwelkoming door de heer voorzitter
De heer voorzitter maakt de nieuwjaarswensen over aan de Raad.
Raadslid Serpieters verontschuldigt raadslid S. Dewulf en vraagt in haar naam om een vaste datum te voorzien voor de
raadszittingen, zodat dit in de agenda van elk raadslid kan opgenomen worden; ook raadslid G. Decorte vraagt een planning voor
de raadszittingen in de loop van 2008 te willen opstellen.

OPENBARE ZITTING
1.

Mededelingen
Schepen Loones deelt mee dat zaterdag aanstaande de UNESCO-tentoonstelling in het Atrium haar deuren opent

2.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een zeefdrukmachine voor de
Westhoekacademie.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

3.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van een ventilatiesysteem in het
atelier beeldhouwkunst van de Westhoekacademie.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

4.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een straatveegmachine (klein model) met
geïntegreerde hogedrukreiniger.
Gehoord schepen Van Herck die wijst op de subsidies die voor deze aankoop kunnen bekomen worden bij OVAM
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

5.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - renting of leasing van foto-voltaïsche cellen op het
Gemeentehuis Koksijde.
Gehoord schepen Van Herck die in zijn toelichting wijst op de economische en ecologische voordelen van dit project dat
door middel van leasing wordt uitgevoerd
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt bij het hoge bedrag van dit project en betreurt dat dit niet van bij de aanvang
van het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis werd voorzien, waardoor nu mogelijks bijkomende kosten dienen te
gebeuren aan de bestaande infrastructuur
Gehoord dhr. burgemeester die wijst dat bij het ontwerp van het gemeentehuis er toen nog geen subsidies bestonden voor
dergelijke projecten en ook het milieubewustzijn ondertussen is gegroeid
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt naar de stand van zaken van een gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing
van zonnepanelen waarop schepen Van Herck antwoordt dat hierover binnenkort een werkgroep zal bijeenkomen
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Gehoord raadslid Decorte die vraagt naar het aantal kwH die met dit project wordt beoogd
Gehoord raadslid Depotter die vraagt of er geen technische aanpassingen zullen nodig zijn aan het electriciteitsnet, gelet
op dergelijke negatieve ervaringen bij een project in het landelijk gebied
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)
Schepen Loones verlaat de zitting

6.

Goedkeuren concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie - jaargang
2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

7.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - installatie van nieuwe gasketels en warmtewisselaars in
het zwembad te Oostduinkerke.
Gehoord schepen Dawyndt die wijst op de technische gebreken van de huidige installatie die dringend moeten aangepakt
worden en op het feit dat deze investering ook van nut zal zijn bij de nieuwbouw
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

8.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aanstellen veiligheidscoördinator bouwen
gemeenschapszaal Wulpen.
Gehoord dhr. burgemeester die een toelichting geeft over de stand van zaken in dit dossier
Gehoord raadslid Depotter die vraagt of er een overleg is geweest met de betrokken verenigingen, waarop de
burgemeester bevestigt dat met alle noden zoveel als mogelijk rekening werd gehouden
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

9.

Eindafrekening schilderwerken pastorie Sint-Niklaas.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Schepen Loones vervoegt opnieuw de zitting

10. Goedkeuren gebruiksovereenkomst met IKWV voor gebruik lokalen Windekind.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de opportuniteit om deze lokalen ter beschikking te stellen van de IKWV voor de
huisvesting van hun administratie en die beknopt de bepalingen uit de overeenkomst toelicht
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

11. Autonoom Gemeentebedrijf Casino Complex Koksijde - Beheersovereenkomst 2008-2012 tussen
gemeente en autonoom gemeentebedrijf.
Gehoord schepen Beun die de voornaamste elementen van de beheersovereenkomst toelicht en die wijst op de
verschillende taken die het Autonoom Gemeentebedrijf momenteel vervult en waarbij hij tevens de toekomstige werking
toelicht zoals het oprichten van een commissie inzake parkeerbeleid, de bouw en exploitatie van een nieuw
openluchtzwembad en waarbij hij tevens stelt dat het niet de bedoeling is om eigen personeel aan te trekken
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

12. Goedkeuren gemeentereglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

13. Goedkeuring van prijslijst en reglement uitleendienst Jeugddienst.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

14. Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur - bekrachtiging huishoudelijk reglement en
afsprakennota.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

15. Gemeentelijk Basisonderwijs - Scholengemeenschap Strand & Polder - Goedkeuren overeenkomst
oprichting samenwerkingsplatform mentorschap en zorg+.
Gehoord schepen Vollon die meldt dat dit een verdere stap is in de intergemeentelijke samenwerking op onderwijsvlak en
die wijst op de huidige en voorziene personeelsinzet
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

16. Gemeentelijke Basisonderwijs - Scholengemeenschap Strand & Polder - Goedkeuren convenant tijdelijk
project voor vervangingen van korte afwezigheden schooljaar 2007/2008.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)
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17. Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - Schooljaar 2007/2008 - Organisatie bosklassen - Goedkeuring
gemeentelijk aandeel.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

18. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Schooljaar 2007/2008 - Organisatie sportklassen Goedkeuring gemeentelijk aandeel,
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

19. Ministerieel besluit houdende de verlening van de eretitel van het ambt van schepen van de gemeente
Koksijde aan de heer Etienne Vanneste - mededeling.
⇒

Kennis wordt genomen van dit MB

20. Ministerieel besluit houdende de verlening van de eretitel van het ambt van schepen van de gemeente
Koksijde aan de heer Patrick Stockelynck - mededeling.
⇒

Kennis wordt genomen van dit MB

21. Eedaflegging van een schepen.
Gehoord dhr. burgemeester die voorafgaandelijk aan de eedaflegging uitgebreid afscheidnemend schepen Freddy Beun
bedankt voor zijn inzet het afgelopen jaar op het niet gemakkelijk departament Stedenbouw en gelooft in zijn capaciteiten
om als voorzitter van het AGB het werk op dit vlak verder te zetten
Gehoord schepen Beun die het college dankt voor de samenwerking en het vertrouwen in zijn opvolger bevestigt
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de nieuwe bevoegdheidsverdeling
Gehoord dhr. secretaris die voorlezing doet van de wettelijke bepalingen omtrent de opvolging van een schepen
⇒ Eed wordt afgelegd door raadslid Devos in handen van de burgemeester

MONDELINGE VRAGEN
a)

vraag van raadslid E. Depotter – erkenning van de wateroverlast op 8-8-2007 als ramp
raadslid Depotter stelt vast dat door de federale regering de ernstige wateroverlast die heeft plaatsgevonden op 8 augustus
2007 nog niet als ramp werd erkend en dat in Brussel ook geen dossier is gekend; hij vraagt zich af of er wel degelijk een
aanvraag door het gemeentebestuur is gebeurd en vraagt naar de stand van zaken.
Dhr. burgemeester laat dit door de administratie nazien en de nodige stappen zullen ondernomen worden.

Mededeling van raadslid F. Devos: hij biedt op vrijdag 1 februari vanaf 20u een drink aan in het Eindeloos Begin ter
gelegenheid van het begin van zijn mandaat als schepen op 2 februari 2008; iedereen wordt hierop uitgenodigd.
GEHEIME ZITTING

22. Personeel - vermindering mandataris wedde schepen Freddy Beun voor de maand januari 2008.
⇒

uitgesteld met unanimiteit (25 ja)

23. Raad van Beheer cc CasinoKoksijde - vervangen leden beheerraad cc CasinoKoksijde.
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat dhr. Rudy Boedts geen schriftelijk afstand van zijn mandaat heeft gedaan en
aldus niet moet vervangen worden
Gelet op de voordracht door de jeugdraad gedaan van mevr. Rosaline Mouton in vervanging van dhr. Sven Desaever
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja) – bevestiging van het mandaat van mevr. Rosaline Mouton namens de
gemeentelijke jeugdraad

24. Personeel - benoeming op proef van een afdelingshoofd administratie bij wijze van aanwerving.
⇒

Dhr. Bjorn Cools wordt op proef benoemd met unanimiteit (25 ja), dit na geheime stemming

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u15

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 18 februari 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS,
schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S.
DEWULF, C. CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B.
DALLE, C. BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en
J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u14
Verontschuldigd: schepen Jan Loones omwille van verblijf in het buitenland, raadsleden Ivan Vancayseele
en Rik Stekelorum wegens andere verplichtingen

OPENBARE ZITTING
Mededelingen
¾ De heer voorzitter meldt dat – naar aanleiding van de schepenwissel – raadslid Charlotte Castelein voortaan
fungeert als fractievoorzitter van de Open VLD in de plaats van Frederic Devos
¾ De heer secretaris deelt de nieuwe bevoegdheidsverdeling mee binnen het schepencollege
¾ De heer burgemeester meldt – in navolging van eerdere vraagstelling door raadslid Depotter – dat de watersnood
van 8 augustus 2007 door de federale regering werd erkend als ramp
¾ De heer burgemeester vraagt de raadsleden en het aanwezige publiek om één minuut stilte ter nagedachtenis van
een jeugdig verkeersslachtoffer uit onze gemeente, nl. Frederik Wackenier, die zondag jl. in Mariakerke (Gent) het
leven verloor en maakt bij deze zijn medeleven namens de raad over aan de beproefde ouders
Dhr. voorzitter vraagt de behandeling bij hoogdringendheid van drie bijkomende punten, nl. drie akten van
minnelijke onteigening en verkoopbelofte in het kader van de aanleg Golfterrein “Hof ter Hille”; deze punten
zullen behandeld worden na punt 44
⇒

De gemeenteraad gaat met unanimiteit van stemmen akkoord met de behandeling bij hoogdringendheid,
gelet op o.a. de ernstige gezondheidstoestand van een van de betrokken partijen en de mogelijke gevolgen
die een eventueel overlijden kan hebben op verdere onderhandelingen terzake

Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 16 januari 2008
Er worden geen opmerkingen op de notulen geformuleerd door de raadsleden en worden dus goedgekeurd.

1.

Budgetwijziging nr. 1 (1 & 2) - dienstjaar 2008.
Gehoord dhr. Burgemeester die stelt dat deze eerste budgetwijziging vrij vroeg op het jaar komt omwille van de
opportuniteit die zich momenteel voordoet om een kunstwerk van Andy Warhol, met een portret van Paul Delvaux, te
kunnen aankopen voor een bedrag van 900.000 euro; hij wijst hierbij op de band die er bestaat tussen dit kunstwerk en de
gemeente Koksijde en naar de onderhandelingen die terzake zijn gevoerd met de eigenaar van dit kunstwerk; hij houdt
hierbij een pleidooi voor de aankoop en stelt dat dit een unieke kans is om een internationaal befaamde artiest te koppelen
aan de gemeente Koksijde; gezien de afschrijving van deze aankoop kan gebeuren op een termijn van 20 jaar, is de
budgettaire last per jaar vrij beperkt; dhr. Burgemeester verwijst ten slotte naar abt Jan Crabbe van de voormalige
duinenabdij, die in zijn tijd reeds een visie had op aankoop van kunstwerken, die zich momenteel bevinden in tal van
befaamde musea in het buitenland;
Gehoord raadslid Boons die het gebrek aan visie in het strategische meerjarenplan op het aankopen van kunstwerken
betreurt en zich de vraag stelt waarom dit niet vooraf wordt gebudgetteerd; dhr. Burgemeester antwoordt hierop dat
dergelijke aankopen opportuniteiten zijn die vooraf niet kunnen voorzien en dus ook niet gebudgetteerd worden
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat het hoogst ongewoon is om reeds een budgetwijziging te doen kort nadat het
budget werd vastgesteld; die vragen stelt bij de prijszetting van dit kunstwerk en vraagt wie de vraagprijs hiervoor heeft
bepaald en of experts werden aangesproken; die zich afvraagt of het wel te verantwoorden is om dergelijke grote aankoop
te doen gelet op de reeds hoge schuldenlast van de gemeente en bovendien meent dat ook de jaarlijkse vaste kosten
inzake beveiliging en verzekering zullen oplopen; raadslid Serpieters betreurt ook het schrappen van het project
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Pylyserlaan om de aankoop van het kunstwerk te kunnen bekostigen en vaststelt dat dit gebeurt omwille van zogenaamde
vertraging in subsidies, maar hieromtrent geen bewijzen beschikbaar zijn
Gehoord dhr. Burgemeester die verder gaat in zijn betoog om de aankoop van dit kunstwerk te verantwoorden en waarbij
hij nogmaals verwijst naar de faam van Andy Warhol en naar de zelfs nog veel hogere prijzen voor werken van Warhol;
waarbij hij tevens verwijst naar een tweede aanbieding van een gelijkaardig kunstwerk voor een bedrag van 850.000 euro,
maar waarbij de verkoper uiteindelijk afhaakte; dhr. Burgemeester meldt dat bovendien binnenkort bij Christies in Brussel
een schatting zal gevraagd worden; hij verwijst tevens naar de garanties die de verkoper biedt om het werk tegen dezelfde
prijs later terug in te kopen
Gehoord raadslid Gantois die meldt dat zij de budgetwijziging zal goedkeuren gezien schepen Jan Loones, bevoegd voor
cultuur en behorende tot haar fractie, achter de aankoop van het kunstwerk staat
Gehoord raadslid Decorte die vraagt naar het standpunt van de sp.a fractie in deze en na antwoord van schepen Van
Herck, die meldt dat hieromtrent binnen de fractie nog een standpunt dient ingenomen te worden, vaststelt dat er binnen de
meerderheid geen eensgezindheid is omtrent de aankoop van het kunstwerk
Gehoord raadslid Decorte die bovendien wenst te vernemen aan wie dit kunstwerk wordt gekocht, waarop dhr.
burgemeester meldt dat dit aan de eigenaar is van een kunstgallerij uit Knokke
Gehoord raadslid Serpieters die betreurt dat de discussie over dit punt op een weinig serene wijze kan gebeuren en
bovendien vraagt naar het advies van de cultuurraad over de aankoop
Gehoord raadslid Rik Dewulf die zich vragen stelt over de mogelijkheid van wederinkoop door de verkoper van het werk en
betreurt dat kleinere knelpunten in de gemeente niet worden aangepakt, maar er wel geld wordt voorzien voor de aankoop
van dit kunstwerk
Gehoord bovendien nog schepenen Dawyndt en Vollon en raadslid Beun, die de aankoop van dit kunstwerk als een grote
meerwaarde voor het gemeentelijke patrimonium beschouwen
Gehoord ten slotte dhr. burgemeester die nogmaals wijst op de uitstraling die de aankoop van dit kunstwerk van een van
de grootste kunstenaars uit de 20ste eeuw aan de gemeente Koksijde zal geven
Gehoord raadslid Serpieters die namens de CD&V-fractie voorstelt te stemmen over een amendement om het bedrag van
900.000 te schrappen voor de aankoop van het kunstwerk en dit geld te bestemmen voor de heraanleg van de Pylyserlaan

2.

⇒

Stemming over het amendement, bij naamafroeping:
stemmen voor: H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, K.
Deman, J. Boons
stemmen tegen: L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose
bijgevolg is het amendement verworpen met 9 voor en 15 tegen

⇒

Stemming over het punt ten gronde, bij naamafroeping:
stemmen voor: L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, R.
Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose
stemmen tegen: H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, K.
Deman, J. Boons
bijgevolg is het punt met 15 voor en 9 tegen goedgekeurd

Deontologische code voor de lokale mandatarissen - vaststelling.
Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting omtrent dit punt, waarbij hij o.a. verwijst naar het voorafgaand overleg tussen de
verschillende fracties
Gehoord raadslid Serpieters die zich namens de CD&V-fractie principieel akkoord verklaart met deze code, maar toch een
aantal bedenkingen formuleert waaronder: (1) de samenstelling zoals voorzien in art. 32 waarbij hij vaststelt dat de
oppositie steeds in de minderheid zal zijn en waarbij hij voorstelt om de helft van de leden te voorzien voor de meerderheid
en de andere helft voor de oppositie; (2) hij voorstelt dat de commissie tevens een waarschuwing zou moeten kunnen
uitspreken, gezien een “blaam” direct een zware sanctie is; (3) hij vaststelt dat er tegen de uitspraak van de commissie
geen beroep mogelijk is en dat zou moeten voorzien worden
Gehoord dhr. voorzitter die, samen met dhr. burgemeester, stelt dat een evenredige vertegenwoordiging in een commissie
het logische gevolg is van de politieke samenstelling en daarvan een afspiegeling moet zijn; waarbij hij vaststelt dat deze
commissie feitelijk maar zal samenkomen bij grove overtredingen en wat het punt van de beroepsmogelijkheid betreft, hij
dit zal laten onderzoeken door de administratie
Gehoord dhr. burgemeester die bijgevolg voorstelt om in art. 32 te voorzien in de evenredige vertegenwoordiging van de
verschillende fracties in de deontologische commissie.
Gehoord raadslid Boons die zich verheugt in de bepalingen van art. 28 en vraagt dat effectief op geregelde tijdstippen alle
raadsleden zouden voorgesteld worden via de officiële gemeentelijke kanalen
⇒

Goedgekeurd, mits aanpassing van art. 32 met de evenredige vertegenwoordiging met 17 ja (L. Deltombe, M.
Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F.
Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, K. Deman, J. Boons) en 7
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
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3.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Vormgeving tijdelijke tentoonstelling ‘Dansen met de
dood’.
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt wat de opdracht precies inhoudt, waarna de burgemeester hieromtrent toelichting
geeft
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Opschikkingswerken in de Kursaallaan te Koksijde.
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of de vastgestelde problemen zich ook op andere plaatsen voordoen, waarop dhr.
burgemeester meldt dat dit hem niet bekend is
⇒

5.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Bouwhistorisch onderzoek van de site Hof ter Hille.
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Geofysisch onderzoek van de site Hof ter Hille.
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Afbraak van woonhuis gelegen Dorpstraat 21.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de afbraak van dit gebouw dringend nodig is omwille van veiligheid, openbare
gezondheid en verkeersveiligheid
Gehoord raadslid Serpieters die dezelfde mening toegedaan is en akkoord gaat met de afbraak van dit pand
Gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat de raad met unanimiteit voorstander is voor de afbraak van dit pand en waarbij
raadslid Decorte voorstelt om overleg te plegen met Monumenten en Landschappen om aldus uit de impasse te geraken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Raadslid Bakeroot verlaat, ingevolge art. 27 §1 van het gemeentedecreet, de zitting

8.

Afbraak woning gelegen Kerkstraat 36 - goedkeuring verhoging raming.
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

Aanleg fietspaden R.Vandammestraat N396 tussen kruispunt Zeepanne en Koksijde-Dorp - vaststellen
eindafrekening der uitgevoerde werken.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

Raadslid Bakeroot vervoegt opnieuw de zitting, terwijl raadslid Castelein de zitting verlaat

10. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Allemeeschlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

11. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Ropsweg.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandacht vraagt voor ceremonieplaatsen ter gelegenheid van huwelijken op het
evenementenplein
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit mogelijk blijft en de betrokkenen hierop door de diensten gewezen worden
⇒

Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt,
F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, K. Deman, J.
Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A.
Serpieters)

12. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Zeelaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

13. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - parking "Malgré Tout".
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)
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14. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Deweertlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

15. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Coosemanslaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

16. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Gulden Zandstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

17. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Christiaenlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

Raadslid Castelein vervoegt opnieuw de zitting

18. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Tennislaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

19. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Strandlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

20. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Wallecanlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

21. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Capucijnenlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

22. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Lalouxlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

23. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Kursaallaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

24. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Oostlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

25. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Astridplein.
⇒

met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R.
Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, K. Deman, J.
Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A.
Serpieters)

26. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Dijk Wulpen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

27. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Schoolstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

28. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Karthuizerstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

29. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Noordzeedreef.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

30. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Polderstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)
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31. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Vrijheidstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

32. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Kerkstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

33. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Kortestraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

34. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Westendestraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

35. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Zone max. snelheid 50
km/h, deelgemeente Oostduinkerke.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

36. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Zone max. gewicht, met
uitzondering voor het laden en lossen, deelgemeente Oostduinkerke.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

37. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gewestwegen - Albert I laan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

38. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gewestwegen - Houtsaegerlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

39. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gewestwegen - Koninklijke Baan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

40. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gewestwegen - Leopold II laan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

De gemeentesecretaris Joeri Stekelorum verlaat, ingevolge art. 88 §3 de zitting; het ambt van secretaris wordt
waargenomen door schepen Herwig Vollon

41. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Feryn Maria en Nollet Chantal - akte van minnelijke onteigening en
verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

42. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Feryn Maria - akte van minnelijke onteigening en verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

43. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Nollet Chantal - akte van minnelijke onteigening en verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

44. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Simoens Martin en echtgenote Nollet Chantal - akte van minnelijke
onteigening en verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Volgende punten worden, bij hoogdringendheid, en met instemming van alle raadsleden, met unamiteit
goedgekeurd
44a. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Feryn Maria en Nollet Chantal - akte van minnelijke onteigening en
verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)
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44b. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom consoorten Nollet - akte van minnelijke onteigening en
verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

44c. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom consoorten Nollet - akte van minnelijke onteigening en
verkoopbelofte.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

De gemeentesecretaris Joeri Stekelorum vervoegt vervolgens opnieuw de zitting en neem het ambt van secretaris terug
waar

45. Goedkeuren gebruiksovereenkomst met VZW Windekind surfclub voor de uitbating van de windsurfclub.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

46. Autonoom Gemeentebedrijf Casino Complex Koksijde - Statuten - wijziging art.1, 10, 18, 19 en 22.
Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting omtrent de naamsverandering van het AGB en de aanpassingen conform het
gemeentedecreet
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

47. Gemeentelijk Basisonderwijs - Goedkeuring van het deelproject administratieve ondersteuning op het
niveau van de scholengemeenschap van de scholen toegetreden tot GOW.
Gehoord schepen Vollon die wijst op de noodzakelijkheid om de scholengemeenschap te versterken met administratieve
ondersteuning
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

48. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Schooljaar 2007/2008 - Organisatie bosklassen - Goedkeuring
gemeentelijk aandeel.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

49. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Schooljaar 2007/2008 - Organisatie sportklassen - Goedkeuring
gemeentelijk aandeel.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

50. Beheersovereenkomst gemeente-OCMW met betrekking tot ter beschikkingstelling van een administratief
medewerker C1 aan de gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk (IDPBW)
- goedkeuring.
Gehoord schepen-voorzitter OCMW Greta Suber-Delie in haar toelichting omtrent het toegenomen takenpakket en de
noodzaak aan een bijkomende aanwerving
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

MONDELINGE VRAGEN
a)

vraag van raadslid S. Dewulf – afvalophaling bij KMO’s
raadslid Dewulf stelt vast dat, ingevolge de beslissing van de gemeenteraad, om het afval bij de KMO’s in de gemeente
niet langer door de gemeentelijke diensten te laten ophalen, maar door private ophalers, de kostprijs voor de gemeente
van de afvalverwerking vermindert met meer dan 300.000 euro; zij stelt voor dat de milieubelasting voor de KMO’s met een
evenredig bedrag zou worden verminderd en zou worden gelijkgesteld met het tarief voor gewone Koksijdenaars; schepen
Van Herck antwoordt dat dit kan onderzocht worden

b)

vraag van raadslid S. Dewulf – heraanleg Koninklijke Baan en gevolgen voor het parkeren.
raadslid Dewulf heeft vastgesteld, naar aanleiding van de bespreking van dit infrastructuurproject in de verkeerscommissie,
dat langs de Koninklijke Baan tussen de grens met De Panne en de Kursaallaan in Koksijde-bad, er ongeveer 500
parkeerplaatsen zullen verdwijnen; ze vraagt het college om dringend op zoek te gaan naar een compensatie van dit
verlies in Koksijde-bad en Sint-Idesbald

c)

vraag van raadslid S. Dewulf – sporthal in Koksijde-dorp.
raadslid Dewulf vraagt dat de voorziene renovatiewerken aan de sporthal in een ruimer kader zouden bekeken worden, nu
er ook aan gedacht wordt om de parkeerplaatsen bestemd voor de politiediensten, opnieuw in te richten
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d)

vraag van raadslid Boons – koppeling van het strategisch meerjarenplan en het budget
raadslid Boons vraagt, naar aanleiding van de discussie over de aankoop van het kunstwerk van Warhol, om – hoewel dit
niet wettelijk verplicht is – toch de jaarlijkse budgettering van de middelen meer te koppelen aan het strategische
meerjarenplan; daarbij vraagt hij bijzondere aandacht voor het betaalbaar wonen in de gemeente Koksijde en hiervoor de
nodige kredieten jaarlijks te willen voorzien; de burgemeester verwijst in zijn antwoord o.a. naar de inspanningen die zullen
gebeuren om in Koksijde-dorp een sociaal huisvestingsproject te voorzien, dat gefinancieerd zal worden met subsidies via
de lokale huisvestingsmaatschappijen.

e)

Vraag van raadslid Gantois – airshow in Koksijde
raadslid Gantois stelt vast dat de airshow dit jaar opnieuw zal doorgaan einde augustus; zij vraagt daarbij de nodige
aandacht te willen besteden aan de noden van de lokale landbouwers, die in deze periode de oogst moeten binnenhalen,
o.a. op het vliegveld; ze vraagt deze aangelegenheid verder te willen bespreken in de landbouwraad.

GEHEIME ZITTING
Raadslid Beun verlaat, ingevolge art. 27 §1 van het gemeentedecreet, de zitting

51. Personeel - vermindering mandataris wedde schepen Freddy Beun voor de maand januari 2008.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

Raadslid Beun vervoegt vervolgens opnieuw de zitting

52. Raad Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en lokaal werkgelegenheid (PWA) - vervangen
vertegenwoordiger Algemene Vergadering.
⇒

Wordt aangeduid met unanimiteit (24 ja), dhr. Karel FOL

53. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Verlenen eervol ontslag aan vast benoemd onderwijzer Spruytte
Frans.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

54. Westhoekacademie - Verlenen eervol ontslag aan vast benoemd directeur Vanbeckevoort Guillaume.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

55. Brandweer - afdeling Koksijde - benoemen van 2 stagiair-brandweermannen tot effectieve
brandweermannen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

56. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - benoemen van 1 stagiair-brandweerman tot effectief brandweerman.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

57. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - ontslag brandwacht - Dirk Depotter.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

De voorzitter deelt mee dat de volgende raadszitting zal doorgaan op maandag 17 maart 2008
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 22u15

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 17 maart 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u02
Verontschuldigd: schepen Jan Loones omwille van ziekte, raadsleden Castelein en Bakeroot wegens
verlof

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 18 februair 2008
De secretaris meldt dat in de ontwerpnotulen bij punt 44a in het besluit, sub art. 1 het bedrag niet vermeld staat; dit werd
ondertussen aangevuld; de raad keurt de notulen met unanimiteit goed

1.

Mededelingen
Dhr. burgemeester deelt aan de Raad het Ministerieel Besluit van 4 maart 2008 mee, houdende de verlening van de
eretitel van het ambt van schepen van de gemeente Koksijde aan de heer Joeri Stekelorum, met de mededeling van
art. 2 van dit besluilt dat stelt “de eretitel van het ambt van schepen mag niet worden gevoerd: 1° gedurende de periode dat
een van die mandaten daadwerkelijk wordt uitgeoefend en 2° door een door een provincie, gemeente of OCMW bezoldigde
persoon” wat, gelet op de functie van gemeentesecretaris van betrokkene, het geval is.

2.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Aankoop van brandweergordels voor de brandweer.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij wijst op het verouderde materiaal dat moet vervangen worden
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van bloembakken in polyethyleen met
waterreservoir.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van bloembakcombinaties in polyester.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Maaien van wegbermen langs openbare wegen en
waterlopen..
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Optimaliseren van de klokkeninstallatie van de SintNiklaaskerk en het aanpassen van de elektrische sturing van de klokken aan de AREI-normen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van materiaal voor het vernieuwen van de centrale
verwarming in de sporthal Koksijde.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting omtrent de renovatie van de sporthal in Koksijde dorp die pas na de zomer zal
kunnen starten
Gehoord raadslid Dewulf die duidelijkheid vraagt over de periode waarin de werkzaamheden zijn gepland en aandringt op
een lange termijnvisie voor de renovatie van de sporthal en de behandeling hiervan vraagt in de commissie sport
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

beknopt verslag 17/03/2008

1

8.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van los meubilair in het
Visserijmuseum.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van mobiele en vaste rekken in het
Visserijmuseum.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

10. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van signalisatiemateriaal.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van podiumelementen met toebehoren voor de
dienst feestelijkheden.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het veelvuldige gebruik van de bestaande
podiumelementen waardoor de noodzaak aan bijkomende elementen bestaat
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

12. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Lauwersstraat - vervangen openbaar verlichtingsnet.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

13. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - H.Deweertlaan - vervangen openbaar verlichtingsnet..
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

14. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - uitvoeren van een technisch beheerscontract totale
waarborg voor de technische installaties van het gemeentehuis Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de goede ervaringen van deze formule in het
cultureel centrum
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

15. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een computergestuurd
oproep/dispatchsysteem in het kader van een volledig geïntegreerd meldkamer voor de brandweer.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die de historiek van dit dossier aanhaalt
Gehoord raadslid Deman die stelt dat het Vlaams Belang zich zal onthouden, gelet op het vroeger ingenomen standpunt in
dit dossier
⇒

Goedgekeurd met 22 ja en 2 onthoudingen (Deman & Boons)

16. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - ontwikkeling en realisatie van een concept ter promotie
van de activiteiten van het CCCasinoKoksijde 2008-2009.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

17. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aanstellen van een veiligheidscoördinator.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt een voordeliger tarief te kunnen bekomen door diverse
werken in een aanbestedingsdossier te stoppen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

18. Kustkunstproject 2009Beaufort=Beaufort03 - Overeenkomst houdende de samenwerking tussen
gemeente Koksijde en de vzw Ku(n)st.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de diverse reeds gemaakte afspraken in dit dossier
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

19. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren van een origineel werk Andy Warhol.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om dit punt te schrappen door de discrepantie die er bestaat tussen de vraagprijs
van het kunstwerk en de schatting door het veilinghuis Christies
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar het standpunt van de CD&V-fractie in de vorige gemeenteraad over deze
aankoop
⇒

Punt afgevoerd met unanimiteit (24 ja)

beknopt verslag 17/03/2008

2

20. Uitvoeren van aanpassingswerken aan de waterverwarmingsinstallatie van het zwembad te Oostduinkerke
- goedkeuring verhoging raming.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

21. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Bliecklaan.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die een bedenking formuleert bij art. 8,2° en vraagt of de bewonerskaarten slaan op
dezelfde zone als art. 8,1°, waarop de burgemeester bevestigend antwoord en vraagt dit te willen rechtzetten
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

22. Goedkeuren voorwaarden voor terbeschikkingstelling van kasprovisies aan personeelsleden en voor de
bevoegdheid van personeelsleden om geringe dagontvangsten te innen.
Gehoord dhr. dhr. secretaris in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar de bepalilngen in het gemeentedecreet
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

23. Goedkeuren erfpachtakte met OCMW - Sociaal huis.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de persconferentie over dit onderwerp deze morgen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die stelt dat de CD&V-fractie voorstander is van de bouw van een sociaal huis, maar
waarbij ze betreurt dat er in feite enkel een administratief centrum wordt beoogd en het project een gemiste kans is om het
uit te breiden tot andere vormen van sociale dienstverlening, zoals bijv. de strijkcentrale
Gehoord schepen-OCMW voorzitter mevr. G. Suber-Delie die verwijst naar de discussie in de OCMW-raad dienaangaande
en het feit dat momenteel een dienstencentrum geen prioriteit is;
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de beperkte beschikbare budgetten en het feit dat door dit project een sociale
cluster ontstaat rond het Marktplein en het feit dat een gemeenschapszaal eveneens tegemoet komt aan de noden van
onze bevolking
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die bovendien verwijst naar de grote nood aan crisisopvang en het feit dat ook dit niet is
voorzien in het project
Gehoord raadslid Rik Dewulf die de tekortkomingen aan het project bevestigt
Gehoord ten slotte raadslid Serpieters die stelt dat de CD&V fractie, ondanks de geformuleerde opmerkingen, dit punt toch
zal goedkeuren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Dhr. burgemeester verlaat de zitting

24. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Koksijde-Centrum.
Gehoord raadslid Beun die een beknopte toelichting geeft over de gevolgde procedure en een overzicht geeft van de
geformuleerde bezwaarschriften, voornamelijk over het afbraakverbod van een aantal panden en het aantal bouwlagen
langsheen de Koninklijke Baan en waarbij hij stelt dat deze door de GECORO zijn verworpen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (23 ja)

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting

25. Definitieve vaststelling van de straatnaam "Karel Vanneckestraat".
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

26. Definitieve vaststelling van de straatnaam "Zeeraketlaan".
Gehoord raadslid Stekelorum die betreurt dat de er voorgesteld wordt om Zeeraketlaan in plaats van Zeeraketstraat te
weerhouden, gelet op de ingediende bezwaarschriften en waarrbij hij vaststelt dat langs deze weg geen enkele boom staat,
zodat moeilijk van een “laan” kan worden gesproken
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om de initiële benaming Zeeraketstraat toch te behouden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja), Zeerakretstraat

27. Definitieve vaststelling van de straatnaam "Sint-Niklaasplein".
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

28. Definitieve vaststelling van de straatnaam "Sint-Pietersplein".
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

29. Lastenboek voor de openbare aanbesteding met opbod voor standplaatsen voor het verhuren van
pedalo's of lichte handvaartuigen op het strand van Koksijde - periode 2008-2013.
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

30. Goedkeuren overeenkomst tussen onthaalouder en Dienst voor onthaalouders.
Gehoord schepen Vollon die verwijst naar het speciale sociale statuut vvan de onthaalouders, waardoor een specifieke
overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de onthaalouders dient te worden opgesteld
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

31. Westhoek academie - Vacantverklaring van het ambt van directeur deeltijds kunstonderwijs in de
beeldende kunsten.
Gehoord schepen Vollon die de ruime aanwervingsvoorwaarden, rekening houdende met de wettelijke bepalingen omtrent
diplomavereisten, verdedigt, gelet op het feit dat een directeursambt meer en meer managamentcapaciteiten vereist
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

32. Personeel : kaderwijziging financiële dienst : vaststellen functie hoofdboekhouder.
Gehoord schepen Anseeuw die deze kaderwijziging verdedigt door de toegenomen opdrachten, o.a. in het kader van de
boekhouding van het autonoom gemeentebedrijf
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat de CD&V deze kaderwijziging steunt en waarbij hij tevens vraagt te onderzoeken
om ook andere B-functies binnen het bestuur op te waarderen, waarop schepen Anseeuw antwoordt dat dit zal bekeken
worden binnen de implementatie van de nieuwe rechtspositieregeling
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

33. Personeel : wijziging administratief statuut.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

34. Personeel : wijziging geldelijk statuut.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

35. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaring vacante plaats van sergeant-majoor te begeven door
bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

MONDELINGE VRAGEN
a)

vraag van raadslid D’Haveloose – toestand scoutslokaal Koksijde-dorp
raadslid D’Haveloose stelt zich vragen bij de toestand van de zijgevel van het scoutslokaal ten gevolge van de afbraak door
het gemeentebestuur van het nabijgelegen pand en vraagt welke maatregelen worden voorzien.
Dhr. burgemeester stelt voor zich ter plaatse, samen met de verantwoordelijken van de vzw, van de situatie te vergewissen
a.s. woensdag

b) vraag van raadslid Boons – snoeiwerken groenzone Ammanswallewijk
raadslid Boons herinnert dhr. burgemeester aan zijn vraag, gesteld op de gemeenteraad van 12 juni 2007, waarbij hij vroeg
een aantal populieren te snoeien in de groenzone van de Ammanswallewijk, terwijl hij momenteel vaststelt dat er nog niets
is gebeurd
dhr. burgemeester zal dit samen met de bevoegde schepen onderzoeken; aansluitend dringt raadslid Depotter aan op het
rooien van een aantal bomen op het gemeentelijke kerkhof, hij verwijst hierbij naar zijn eerdere vraag.

GEHEIME ZITTING
36. Bijzondere gemeenteraadscommissie en gemeenteraadscommissie Financiën- Personeel- Administratie aanduiden vertegenwoordiger.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja), raadslid Beun verkozen

37. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - ontslag stagiair-brandweerman - Tine Bonjé.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

38. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - ontslag stagiair-brandweerman - Joffrey Feys.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u00

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
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De zitting vangt aan om 20u07
Verontschuldigd: raadslid F. Beun

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 17 maart 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1.

Mededelingen
¾ De secretaris deelt mee dat voortaan de verslagen van de Raad van Bestuur van de IWVA, en bij uitbreiding deze van
andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, conform art. 52 van het Decreet van 6/7/2001, ter inzage liggen
van de raadsleden in de secretarie
¾ De secretaris vestigt de aandacht van de raadsleden op de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 31-03-2008, waarbij de opdracht voor het leveren van fotokopiemachines e.d. werd toegewezen aan
de firma Xerox Alpha Center voor een periode van 6 jaar, met ingang – voor wat het gemeentebestuur betreft van 1
april 2009, in plaats van 1 april 2008 zoals vermeld in de beslissing van de Raad dd. 19-12-2007; voor de politiezone
en het OCMW, tevens betrokken in deze aanbesteding, zal het kontrakt vroeger ingaan, bij het verlopen van hun
vroegere kontrakt

2.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van theaterapparatuur CCCasino.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de noodzaak van deze aankoop
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van 25 vissersportretten.
Gehoord schepen Loones die wijst op het belang van de kunstenaar en zijn band met de gemeente Koksijde, de
deelgemeente Oostduinkerke in het bijzonder en meldt dat de aankoop past in een initiatief van de provincie WestVlaanderen over maritiem erfgoed; dat bovendien deze portretten een vaste plaats zullen krijgen in het vernieuwde
Visserijmuseum
Gehoord raadslid Rik Dewulf die betreurt dat, gelet op de hoge kostprijs, deze portretten niet een exclusiviteit zullen zijn
voor onze gemeente, gezien ze zullen tentoongesteld worden op andere plaatsen aan de kust
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Aanstellen energiedeskundige EPC.
Gehoord schepen Anseeuw die toelichting geeft over dit agendapunt en ook wijst dat o.a. de basisscholen mee kunnen
instappen in deze opdracht mits terugbetaling van de kosten
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aanbrengen van bedekkingslagen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Het ter beschikking stellen van een ijsbaan voor de
eindejaarsperiode december 2008 - januari 2009 - herhalingsopdracht.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de voordelen en de goede ervaringen van deze formule
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)
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7.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ontwerp en opvolging van de bouw van een
tenniscomplex te Koksijde-dorp.
Gehoord schepen Dawyndt die meedeelt dat het de bedoeling is om op het huidige tweede voetbalveld op het sportpark
van Koksijde-dorp een overdekte tennishal te bouwen, gelet op de grote noodzaak die hieraan bestaat
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die namens de CD&V-fractie het initiatief ten volle steunt, maar aandringt op een globale
visie over de toekomstige inrichting van het sportpark van Koksijde-dorp
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Opmaken van een asbestinventaris van alle
gemeentegebouwen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een mobiele werfkeet met berging voor het
groenonderhoud in de site van "Ten Duinen".
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de mobiele werfkeet niet enkel zal kunnen gebruikt worden op de site van de
Duinenabdij, maar tevens dienstig zal zijn op andere werven in de gemeente
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of de bestaande vissershuisjes niet kunnen gebruikt worden als berging,
waarop de burgemeester antwoord dat er een zal heringericht worden als drankgelegenheid en het andere wordt
afgebroken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

10. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, O.C.M.W.'s en politiezones van elektrische energie voor hun
installaties en gebouwen en de openbare verlichting.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de voordelen van een gezamenlijke aanbesteding met de Westhoekgemeenten
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt voor hoeveel procent groene energie de gemeente zal kiezen, waarop de
burgemeester antwoordt dat hij de raad voorstelt om dit op 50% te houden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja), mits in artikel 3 gestipuleerd wordt dat het om 50% gaat

11. Brandweer - aankoop van POCSAG paging-eindapparatuur in het kader van de omschakeling naar Astrid.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

12. Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - akkoordverklaring met de bijkomende
voorstellen van "Polder Noordwatering Veurne" voor het dienstjaar 2008.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

13. Geofysisch onderzoek van de site Hof Ter Hille - Goedkeuring verhoging raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

14. Riolerings- en opschikkingswerken in de Guldenzandstraat, Sint Andréstraat en Zouterweg - verrekening
nr. 1.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

15. Beveiliging schoolomgeving Oostduinkerke-dorp : herschikken N396: Dorpstraat en
Nieuwpoortsesteenweg (Leopold II-laan tot Hazebeekstraat), Schoolstraat en Vrijheidstraat - Module 10 verrekening nr. 1.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Decorte die vraagt wanneer de werken aan de parking van de Vrijheidsstraat zullen verder gezet worden,
waarop de burgemeester antwoordt dat de bouwvergunning op zich heeft laten wachten
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

16. Algemeen gemeentelijk politiereglement - vervangen van hoofdstuk 11 'Afhalen van huisvuil' door
hoofdstuk 11 'Inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen'.
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Gehoord schepen Van Herck die toelichting geeft bij de voornaamste wijzigingen van dit reglement en daarbij de nadruk
legt op het nieuwe initiatief om frituurolie huis-aan-huis op te halen en het feit dat de ophaling van KMO-afval door privéophalers moet gereglementeerd worden
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die zich, na informatie te hebben ingewonnen, niet akkoord kan verklaren met de
voorwaarden die opgelegd worden voor het ophalen van KMO-afval, namelijk dat containers maar kunnen opgehaald
worden tussen 6 en 12 uur en het feit dat de recipiënten enkel kunnen aangeboden worden op privé-eigendom, gezien dit
op een aantal plaatsen praktisch niet haalbaar is, gelet op het ontbreken van dergelijk terrein
Gehoord raadslid Deman die er tevens voor pleit om in art. 3.3.2 te voorzien dat afvalrecipiënten ook de avond voordien
kunnen buiten gezet worden in plaats van de vooropgestelde uren
Gehoord raadsleden Rik Dewulf en Boons die zich aansluiten bij de hiervoor vermelde opmerkingen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die voorstelt om bijgevolg dit reglement te willen goedkeuren mits de nodige
aanpassingen worden gedaan aan de door haar eerder vermelde bepalingen
Gehoord dhr. voorzittter van de gemeenteraad die voorstelt om de wijzigingen te laten onderzoeken door de bevoegde
diensten en dit reglement eventueel ter wijziging voor te leggen aan een volgende gemeenteraad en waarbij hij voorstelt
om tot de stemming bij naamafroeping over te gaan over dit punt
⇒

Stemming bij naamafroeping
stemmen voor: L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele,
K. D’haveloose en R. Stekelorum
stemmen tegen: de raadsleden E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A.
Serpieters, K. Deman en J. Boons

17. Goedkeuren fiscaal pact met Vlaamse Regering - Engagementen Vlaamse regering - gemeente Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die een beknopte toelichting geeft bij de diverse wederzijdse engagementen
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie dit punt zal goedkeuren, maar de aandacht vestigt op de laatste
alinea van de toelichtende nota bij de punt en hoopt dat dit in het overwegende gedeelte van de beslissing zal worden
opgenomen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

18. Verkaveling Lienart, Duinenkranslaan - C.Meunierlaan - Demyttenaerelaan : afstand van tracé van nietaangelegde wegenis.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

19. Vaststelling van GRUP Sportpark Oostduinkerke - Oostelijk deel.
Gehoord schepen Dawyndt die wijst op de dringende noodzaak om een deel van het bestaande BPA te wijzigen om een
aantal concrete projecten te kunnen realiseren, waaronder de bouw van een fitnesshal; waardoor niet het volledige BPA zal
herzien worden, maar het westelijke deel in een volgende herziening aan bod zal komen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die informeert naar de inplanting van het geplande hockeyveld, waarop schepen Dawyndt
antwoordt dat dit in een 2de fase zal begrepen zijn
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

20. Gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuring van het gewijzigd internetreglement voor de gebruiker.
Gehoord schepen Loones die wijst op een aantal wijzigingen van dit reglement, waaronder de leeftijdsgrens voor het vrije
gebruik van internet
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

21. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest 2008-2013 - 'Milieu als opstap naar duurzame
ontwikkeling' : intekening.
Gehoord schepen Van Herck die toelicht dat de gemeente kiest voor het basisniveau, om dan later door te groeien naar
een hoger niveau, gelet op de vele verplichtingen waaraan de gemeente momenteel moeilijk kan voldoen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

22. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒

Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose en R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons) en 7 onthoudingen (E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters
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23. IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de
algemene vergadering.
⇒

Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose en R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons) en 7 onthoudingen (E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters)

24. Westhoek academie - huishoudelijk reglement - wijziging artikel 6 met betrekking de samenstelling van de
adviescommissie.
Gehoord schepen Vollon die wijst op de noodzaak om in de adviescommissie een aantal specialisten in de materie op te
nemen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

25. Goedkeuren concessieovereenkomst voor de uitbating van windsurfclub Sycod.
Gehoord schepen Dawyndt die de raad voorstelt om de concessie, zoals voor de andere twee strandclubs in de gemeente,
voor drie jaar toe te kennen, met een voorgestelde vergoeding van 2.000 euro per jaar; en waarbij hij tevens meldt dat het
om een zeilwagenclub en niet om een windsurfclub gaat
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

26. Concessieovereenkomst uitbaten van Tea-room/brasserie in het voormalig parochiehuis Wulpen verlenging concessietermijn.
Gehoord schepen Loones die wijst op de grote investeringen die door de concessiehouder zijn gedaan en een verlenging
van de concessietermijn verantwoord vindt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (26 ja)

Dhr. burgemeester verlaat, ingevolge art. 27 §1 van het gemeentedecreet, de zitting

27. Concessieovereenkomst uitbaten van een gastronomisch restaurant in de Abdijhoeve Ten Bogaerde verlenging concessietermijn.
Gehoord schepen Loones die wijst op de grote investeringen die door de concessiehouder zijn gedaan en een verlenging
van de concessietermijn verantwoord vindt
Gehoord raadslid Rik Dewulf die dit initiatief toejuicht
Gehoord raadslid Boons die vraagt of de geplande hotelkamers eveneens in deze concessie zijn begrepen of dit een het
voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke overeenkomst, waarbij schepen Loones antwoordt dat een gelegenheid met vier
kamers niet over een hotelvergunning dient te beschikken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting

MONDELINGE VRAGEN
a)

vraag van raadslid Sophie Dewulf – ter beschikking stellen van jodiumpillen
raadslid Dewulf wijst op de nabijgelegen kerncentrale van Gravelines en op de mogelijke calamiteiten die zich daar kunnen
voordoen; gezien Koksijde op 40 km van de kerncentrale is gelegen en er slechts binnen een straal van 35 km een
risicogebied is vastgelegd, worden hier – in tegenstelling tot buurgemeenten De Panne en Veurne – noch aan de
bevolking, noch aan het gemeentelijke brandweerkorps jodiumpillen ter beschikking gesteld; ze vraagt hiervoor de nodige
aandacht en dit probleem aan te kaarten bij de bevoegde overheid om de bestaande normen te herbekijken.
Dhr. burgemeester antwoordt hierop dat deze problematiek reeds jaren geleden samen met de provincie werd bekeken en
er de nodige maatregelen in een rampenplan voorzien zijn.

b) vraag van raadslid Serpieters – toestand van het Astridplein
Raadslid Serpieters stelt de vraag of het klopt dat, gezien de vele opmerkingen na de heraanleg van het Astridplein in
Oostduinkerke, het inderdaad klopt dat alles bovengronds opnieuw moet aangeled worden en of er veranderingen zullen
gebeuren op vlak van parkeren.
Dhr. burgemeester meldt dat er nog een aantal kleine herstellingen een opsmukwerken dienen te gebeuren en deze klaar
zullen zijn tegen het volgende zomerseizoen; de tweede fase van de heraanleg zal samen met de bouw van een nieuw
openluchtzwembad worden gerealiseerd

c)

vraag van raadslid Serpieters – plaatsen van banktainers in de Leopold II-laan
Raadslid Serpieters betreurt dat het gemeentebestuur, samen met de Vlaamse Overheid (gezien het een gewestweg
betreft), een vergunning heeft afgeleverd voor het plaatsen van containers gedurende de werken aan het ING-bankkantoor
in de Leopold II-laan in Oostduinkerke-bad en vraagt of er geen andere mogelijkheden zijn onderzocht; hij betreurt dat
hierdoor het zicht op een aantal handelszaken wordt belemmerd.
Schepen Dawyndt meldt dat hij zich persoonlijk ter plekke van de toestand heeft vergewist en meent dat de containers voor
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de eigen zaak werden geplaatst en het zicht op de andere handelszaken minimaal is; hij wijst dat dit een algemeen gekend
fenomeen is in functie van noodzakelijke bouwwerken en dat het college bij het afleveren van vergunningen steeds
probeert de hinder tot een minimum te beperken
d)

vraag van raadslid Serpieters – buiten gebruik gesteld toerismekantoor in Oostduinkerke-bad
Raadslid Serpieters wijst op de erbarmelijke toestand waarin het buiten gebruik gestelde toerismekantoor en de bijhorende
toiletten zich bevinden, met geurhinder tot gevolg; hij vraagt hiervoor dringende maatregelen te nemen.
Schepen Loones wijst hierbij op het feit dat destijds dit kantoor volgens een totaal verkeerd concept werd gebouwd, steeds
een miskleun in het straatbeeld is geweest en dat dit steeds moeilijk te onderhouden is geweest en nog is
Dhr. burgemeester vermeldt bovendien dat het vinden van een passende bestemming, gelet op de constructie met veel
glas, o.a. in functie van verzekeringen en nuttig gebruik, heel moeilijk is en het gebouw misschien beter wordt afgebroken

Vooraleer over te gaan tot de besloten zitting, verzoekt de voorzitter de raad om één minuut stilte ter
nagedachtenis van de heer Willy Willaert, ere-onderluitenant van de gemeentelijke brandweer; hij wordt hierbij
op passende wijze in herinnering gebracht door dhr. burgemeester en raadslid Rik Dewulf die wijst op zijn
verdiensten zowel bij het gemeentelijke brandweerkorps als bij de gemeentelijke harmonie

GEHEIME ZITTING
28. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
⇒

Worden met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele,
K. D’haveloose en R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons) en 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) aangeduid:
raadslid Bakeroot (effectief) en raadslid Stekelorum (plaatsvervanger)

29. IWVA - Benoeming van 8 gevolmachtigden voor de algemene vergadering.
⇒

Worden met unanimiteit (26 ja) aangeduid: raadsleden Dalle, d’Haveloose, Vanheule, Verlinden, Gantois,
Stekelorum, Depotter en schepen Van Herck

30. Brandweer - afdeling Koksijde - aanstelling van 2 stagiair brandweermannen.
⇒

Worden aangesleld met unanimiteit (26 ja): Linsey Brock en Kelly Vandenberghe

31. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - aanstelling van 2 stagiair brandweermannen.
⇒

Worden aangesleld met unanimiteit (26 ja): Sarah Dejonghe en Stefan van Erkel

32. Brandweer - afdeling Koksijde - verlenen eervol ontslag aan brandwacht Rudi Decrop.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u20

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 19 mei 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u08
Verontschuldigd: burgemeester M. Vanden Bussche, schepenen J. Loones en G. Delie-Suber en de
raadsleden Beun, Serpieters, Dalle, D’Haveloose en Stekelorum

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 14 april 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1.

Mededelingen
Schepen Anseeuw doet mededeling van twee besluiten van de burgemeester ter vrijwaring van de openbare veiligheid –
treffen van dringende maatregelen d.d. 5 mei 2008 en 6 mei 2008, die verband houden met de verwijdering van
springstoffen op het strand en in de zee ter hoogte van Oostduinkerke-centrum

2.

Toekennen van de titel van ereburger aan de heer Wim Dejonghe.
Gehoord schepen Anseeuw die het voorstel van het college toelicht om de titel van ereburger van de gemeente Koksijde
toe te kennen aan dhr. Wim Dejonghe, die recent aan het hoofd is komen te staan van een internationaal advocatenkantoor
en door zijn veelvuldige kontakten over de hele wereld aldus een perfecte ambassadeur voor de gemeente Koksijde is
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven - begroting 2008 onderhandelingsprocedure ingevolge herhalingsopdracht - vaststellen bestek, raming en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van afzetpaaltjes Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van materiaal voor
kerstverlichting - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - levering van elektrisch
materiaal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar uiteenzetting die wijst op de voordelen voor de dienst Logistiek
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - levering van een snijplotter
voor de letterzetterij - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting die wijst op de meerwaarde die deze aankoop heeft voor het aanmaken van
promotiemateriaal voor de gemeente Koksijde
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⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van zitbanken Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Boons die vraagt of een inventaris kan opgemaakt worden van de bestaande zitbanken zodat niet
gebruikte banken op een andere plaats kunnen gezet worden, omdat hij vaststelt dat er een aantal nooit worden gebruikt
gehoord schepen Anseeuw die bevestigt dit te zullen navragen maar overtuigt is dat een aantal banken toch sporadisch
worden gebruikt door voorbijgangers
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren vuilniszakken Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een kunstwerk
van Benoît Van Innis - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar uiteenzetting die wijst op de uitgave van een catalogus door de kunstenaar en het feit
dat de gemeente hiervoor in ruil een spandoek wil laten aanmaken om op te hangen in het toerismekantoor van
Oostduinkerke
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van 16
ondergrondse opvangsystemen voor glas op 7 sites - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting waarbij hij de historiek van het dossier aanhaalt en waarbij hij verwijst dat dit
jaar in een eerste fase 7 sites worden aangelegd en in 2009 verdere uitvoering wordt gegeven aan het ondergronds
brengen van glascontainers om aldus o.a. lawaaihinder tegen te gaan voor de omwonenden.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van verdeelapparaten
voor hondenpoepzakjes - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting waarbij hij wijst op de doordachte inplanting van deze verdeelapparaten met
bijhorende recipiënt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van mobiele
werfkasten (werf Oostduinkerke) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting waarbij de meerwaarde van deze aankoop voor de dienst Logistiek wordt
benadrukt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ondergronds brengen netten
en vernieuwen openbare verlichting in de Relaislaan en omgeving - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Schilderen van het
buitenschrijnwerk CCCasino - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Decorte die vaststelt dat er momenteel grote en meer dan voorziene werken worden uitgevoerd op het
Casinoplein en die daarbij informeert naar de reden hiervoor en vraagt of de oorzaak hiervan enkel de waterinsijpeling is in
de ondergrondse parking
Gehoord schepen Dawyndt die toegeeft dat er inderdaad problemen zijn met waterinsijpeling en bewapening van het
gebruikte beton en dat er hieromtrent momenteel onderhandelingen lopende zijn aangaande de tienjarige aansprakelijkheid
van de betrokken aannemer
Gehoord schepen Anseeuw die bovendien vermeldt dat de werken ook kaderen binnen de voorziene volledige heraanleg
van het Casinoplein
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)
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16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ondergronds brengen icsnetten in de Koninklijke Prinslaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Aanleg parking sportpark
Koksijde - Goedkeuring verhoging raming.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij verwijst dat een aantal bijkomende werken nodig waren in functie
van het gebruik van het voetbalplein 3 op het sportpark, o.a. in functie van de eisen van de Belgische voetbalbond
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die haar vraag herhaalt dat de werken in de omgeving van het sportpark best bekeken
worden in een ruimere kontekst, o.a. in functie van de bereikbaarheid van de basketzaal
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van
mobiele en vaste rekken in het Visserijmuseum - Goedkeuring verhoging raming.
Gehoord raadslid Decorte die een overzicht vraagt van alle reeds gedane uitgaven van dit project
Gehoord raadslid Rik Dewulf die voorstelt dat de raad voor de opening van het museum een gezamenlijk werkbezoek zou
brengen aan het vernieuwde visserijmuseum
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

19. Goedkeuren koepelmodule bij het moederconvenant en van module nr. 1 betreffende de opmaak of
bijsturing van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting waarbij ze wijst op de subsidies die kunnen bekomen worden door het
afsluiten van deze module bij de bijsturing van het mobiliteitsplan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om als oppositie meer betrokken te worden bij het opstellen van het
gemeentelijke mobiliteitsplan gezien ze vaststelt dat, ondanks haar herhaalde vraag in de verkeerscommissie om
betrokkenheid bij dit plan, hieraan geen gevolg wordt gegeven; raadslid Dewulf stelt voor de oppositie op te nemen in de
gemeentelijke begeleidingscommissie of minstens advies te vragen over het plan in de verkeerscommissie;
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of de meerderheid bereid is de geplande opbraak van de Van Buggenhoutlaan
opnieuw ter discussie en ter onderzoek op te nemen in het te herziene mobiliteitsplan en of ze bereid is desnoods haar
standpunt omtrent dit project te herzien
Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat de meerderheid nog steeds achter de opbraak van de Van Buggenhoutlaan staat
en hierbij verwijst naar eerder ingenomen principiële standpunten
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

20. Algemeen gemeentelijk politiereglement - hoofdstuk 11 'Inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen' - hervaststellen.
Gehoord schepen Van Herck die de belangrijkste aanpassingen toelicht in functie van de opmerkingen gemaakt in de
vorige gemeenteraad
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar haar opmerkingen gemaakt in de vorige gemeenteraad en de schepen
feliciteert om hiermee rekening te hebben gehouden maar betreurt dat dit de vorige zitting niet meteen werd aangepast
Gehoord raadslid Boons die betreurt dat art. 3.3.2, voor wat betreft het buitenzetten van de vuilniszak maximum één uur
voor de ophaling, ook niet wordt gewijzigd voor de gewone mensen en die meteen vraagt om terzake meer controle uit te
oefenen op sluikstorting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridplein.
⇒

Goedgekeurd met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf)

22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Boudrystraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Coosemanslaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Deweertlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)
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25. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ijslandplein.
Gehoord de raadsleden Sophie Dewulf en Decorte die vaststellen dat de parking IJslandplein frequent wordt gebruikt door
vaste bewoners uit de omgeving en vragen om te onderzoeken of bewonersparkeren hier kan voorzien worden, en bij
uitbreiding vragen om een visie te ontwikkelen omtrent bewonersparkeren voor het hele grondgebied
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

26. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kunstweg.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

27. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

28. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Liefjeslaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

29. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking "Malgré Tout".
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

30. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking Sportstadion.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt, in het kader van het voorbehouden van de parking achter het politiebureel voor
politievoertuigen, hoe de bereikbaarheid van de sportzaal kan worden gegarandeerd en of ouders hun kinderen nog aan de
sportzaal kunnen afgezet worden en hoe hier nog zal kunnen gekeerd worden door voertuigen
Gehoord raadslid Casselman die bovendien vraagt of de parkeerplaatsen die aldaar nu ingericht zijn voor mindervaliden
behouden zullen worden
Gehoord schepen Anseeuw die voorstelt dit punt nog eens nader te willen onderzoeken en voorstelt om dit punt aldus uit te
stellen
⇒

Punt uitgesteld met unanimiteit (20 ja)

31. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

32. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Polderstraat.
Gehoord raadslid Decorte die verwijst naar de vraag van de Vrije Basisschool om het zebrapad te verplaatsen naar de
schoolingang en vraagt of hiermee rekening werd gehouden
Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat een tweede zebrapad zal voorzien worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

33. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ryckewaertlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

34. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Oostduinkerke.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

35. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - Gemeentewegen - Zone max. gewicht, met
uitzondering voor het laden en lossen, deelgemeente Oostduinkerke.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

36. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

37. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - kennisname.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

38. Deelname aan de kapitaalverhoging publi-t via FIGGA - bekrachtiging besluit college van burgemeester en
schepenen dd. 28 april 2008.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

39. OCMW - Dienstjaarrekening 2007 - kennisname.
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⇒

Goedgekeurd met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf)

De gemeentesecretaris Joeri Stekelorum verlaat, ingevolg art. 88§3 van het gemeentedecreet de zitting, het ambt van
secretaris wordt waargenomen door schepen Herwig Vollon

40. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Feryn Maria en Nollet Chantal - akte van minnelijke onteigening en
verkoopbelofte.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

De gemeentesecretaris Joeri Stekelorum vervoegt vervolgens na de bespreking en stemming over het voorgaande punt
opnieuw de zitting en neemt zijn ambt opnieuw waar

41. Kosteloze overname jegens mevr. Georgette De Bruyne van een gedeelte wegbedding in de
Bitterzoetlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

42. Goedkeuren ontwerp van zoneringsplan.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het feit dat het aantal IBA’s in voorliggend plan is
kunnen verminderd worden naar circa 130 eenheden waarbij wordt gedacht deze aan te sluiten via drukrioleringen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of er subsidies zullen worden voorzien, waarop schepen Van Herck
bevestigend antwoord
Gehoord raadslid Decorte die vraagt dat er vlug duidelijkheid zou worden gegeven aan betrokken inwoners in verband met
subsidies voor de installatie van een IBA en vraagt of er hieromtrent reeds concreets iets is uitgewerkt en waarbij hij
verwijst naar andere gemeenten waarbij men al veel verder staat op dat vlak
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat er nu reeds subsidies worden verleend voor de installatie van IBA’s en dat in de
nabije toekomst verder concreet zal uitgewerkt worden waarbij het gemeentebestuur het grootste deel van de kosten op
zich zal nemen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

43. Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of de voorzitter ook voorzitter van de Koksijde Open VLD zal blijven
⇒

Goedgekeurd met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf)

44. Kennisname afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die stelt dat de CD&V-fractie zich op voor dit punt zal onthouden gezien ze geen inspraak
had bij de opmaak van deze afsprakennota
⇒

Goedgekeurd met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf)

45. Seniorenraad - goedkeuren wijziging statuten.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

46. Intergemeentelijke projectvereniging 5-art - goedkeuring werkingsverslag 2007.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

47. Intergemeentelijke projectvereniging 5-art - goedkeuring financiële afrekening 2007.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

48. Goedkeuring gemeentelijke subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking "rugzakverhalen" - jongeren
en hun buitenlandse projecten.
Gehoord schepen Anseeuw in haar uiteenzetting waarbij ze stelt dat het de bedoeling is van dit project om jongeren te
stimuleren mee te werken aan internationale en ontwikkelingssamenwerking en ze toelichting geeft over de opzet van het
project, de voorwaarden en de aanvraagprocedure
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

49. Reglement stimuleren van duurzame energie door subsidiëring van de plaatsing van thermische en
fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
Gehoord raadslid Casselman die dit initiatief toejuicht en hierbij verwijst naar de vraag van zijn fractie enkele maanden
geleden om hier werk van te maken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

50. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting over de perspectieven en de werking van FIGGA
⇒

Goedgekeurd met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf)

51. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord schepen Van Herck in zijn uiteenzetting over de werking van de intercommunale
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

52. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord raadslid Bakeroot, bestuurder van de IVVO, die een beknopte toelichting geeft over de werking van de
intercommunale in 2007 en de financiële situatie schetst, waarbij vooral de bedrijfstak 2 “GFT-installatie” verlieslatend is en
daarbij wijst op de toekomstperspectieven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

53. Aanvraag programmatie van het filiaal Nieuwpoort van de Gemeentelijke Westhoek academie Beeldende
kunsten Koksijde.
Gehoord schepen Vollon die wijst op de groei van het filiaal Nieuwpoort en dit punt beoogt om erkenning en subsidiëring te
verkrijgen voor deze vestiging van de gemeentelijke Academie
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

54. Brandweer - afdeling Koksijde - openverklaring van 2 vacante plaatsen van korporaal - te begeven door
bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

55. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaring vacante plaats van sergeant - te begeven door
bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

56. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaring van 2 vacante plaatsen van korporaal - te begeven
door bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

57. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaring vacante plaats van eerste sergeant - te begeven
door bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

MONDELINGE VRAGEN
a)

vraag van raadslid Sophie Dewulf – verslaggeving van de gemeenteraadszittingen
raadslid Dewulf stelt vast dat in het gemeentelijke informatieblad Tij-dingen en in andere gemeentelijke
communicatiekanalen, waarbij verslag wordt gegeven van de raadszittingen, de mondelinge vragen die worden gesteld in
de gemeenteraad niet worden vermeld, evenmin als de verschillende standpunten die worden verdedigd bij de bespreking
van de diverse punten; op deze wijze meent het raadslid dat de bevolking de onthoudingen of tegenstemmen van de
raadsleden, in het bijzonder van de oppositie, niet kan duiden; ze krijgt hierover regelmatig vragen vanuit de bevolking en
meent dat de oppositie zich ten aanzien van de bevolking dus onvoldoende kan verdedigen gezien de nuances bij
bepaalde agendapunten belangrijk zijn.
De voorzitter verwijst hierbij naar de rol die de lokale pers te spelen geeft bij de verslaggeving van de gemeenteraad, terwijl
schepen Devos meent dat deze problematiek ook in andere gemeenten een gevoelig thema blijkt te zijn, waarbij de
verslaggeving in een gemeentelijk infoblad tot de essentie moet beperkt worden, gezien anders een polemiek over wat wel
en wat niet opnemen, zal op gang komen
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GEHEIME ZITTING
58. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒

Worden aangeduid met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R.
Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf): raadslid
Stekelorum als effectief en raadslid Vancayseele als plaatsvervanger

59. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
⇒

Wordt aangeduid met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R.
Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf): raadslid Vanheule

60. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering.
⇒

Worden aangeduid met 14 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R.
Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. Deman en J. Boons)en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf & S. Dewulf): raadslid Deltombe

61. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Taecke Carine - Toekenning van een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking 50+
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

62. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - bevordering van 1 eerste sergeant tot sergeant-majoor.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (20 ja)

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u10
De volgende gemeenteraad zal doorgaan op mandag 23 juni 2008

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 23 juni 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u06
Verontschuldigd: schepen G. Delie-Suber en de raadsleden Chris Vanheule en Rita Gantois

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 19 mei 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1. Mededelingen
Schepen Jan Loones brengt een kort verslag over de missie naar Suriname waaraan zowel de ambtenaar dIS, 3 leden van
het comité, raadslid Albert Serpieters en schepen Loones deelnamen; de missie was goed voorbereid en er is meteen actie
kunnen ondernomen worden ter plekke; ter plekke was er een goede voorbereiding en een goede ontvangst; schepen
Loones geeft vervolgens een toelichting bij de mogelijke projecten die in de toekomst kunnen opgezet worden waarbij het
van belang is dat de streek is uitgekozen als pilootproject voor regionale ontwikkeling; tevens interactie met Frans Guyana
mogelijk (o.a. infrastructuurontwikkeling): wij kunnen experten ter beschikking stellen – tevens kennis van de Franse taal;
vele potentialiteiten in deze regio aanwezig voor samenwerking (o.a. werelderfgoed van de reuzenschildpadden); stelt voor
om betere betrokkenheid vanuit de gemeenteraad te hebben (vertegenwoordiger van elke fractie), plan voor verdere
uitwisseling vergt verdere aandacht; Verdere geplande acties: open informatiedag(en) naar de hele bevolking en naar de
verenigingen.
Raadslid Albert Serpieters sluit zich vervolgens aan bij de uiteenzetting van schepen Loones waarbij hij stelt dat het gaat
om een project dat verdient door de hele gemeenteraad gesteund te worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – geofysisch onderzoek
archeologisch terrein Hof ter Hille – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stand van zaken geeft van het golfdossier (overleg met betrokken
administraties in Brussel ifv MER-studie, twee knelpunten (1) restanten hoeve Hof ter Hille met aantal scenario’s en (2)
integratie van golfaanleg in het polderlandschap; in september zal het voorontwerp worden ingediend, waaronder MER;
dhr. burgemeester hoopt op de bouwvergunning einde dit jaar
Gehoord raadslid Stekelorum die vragen stelt over de discussie i.v.m. de hoogteverschillen, waarop de heer burgemeester
verklaart dat dit probleem is uitgeklaard met de Vlaamse administraties
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Pompstations : uitrusting met
veiligheidsmodule – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar de nieuwe technologische mogelijkheid om
problemen te melden via GSM
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van
muziekinstrumenten – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van digitale
schoolborden – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
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Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting waarbij hij vermeldt dat dit de start is van de tweede ronde met de bedoeling om
dit op termijn in elke klas te kunnen plaatsen en waarbij hij verwijst naar de zeer nuttige investering
Gehoord raadslid S. Dewulf die meldt dat de CD&V-fractie voor dit project openstaat, maar wijst op de hogere kostprijs
t.a.v. vroegere aankopen en zich de vraag stelt of het nodig is dat elke klas een digitaal bord heeft aan deze prijs ?
Gehoord schepen Vollon die verwijst naar de marktprijs en het feit dat er van 6de leerjaar naar beneden wordt gewerkt wat
de introductie van deze borden betreft en wijst op de positieve effecten van deze wijze van les geven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – wegenis-, riolerings- en
omgevingswerken op de wijk “Koningstraat – Toekomstlaan” – goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij vermeld dat 80% ten laste van maatschappij komt en 20% ten
laste van de gemeente, dat dit project in functie staat van de realisatie van een aantal sociale woningen; dhr. burgemeester
wijst bovendien op feit dat i.v.m. de Toekomstlaan dat het gemeentebestuur reeds lang bezig is met de heraanleg van het
kruispunt aan de Wulpenbrug (rotonde) en betreurt dat de stad Veurne niet is meegestapt in de aanleg van fietspaden
langsheen de N330, terwijl de gemeente Koksijde wel de verantwoordelijkheid neemt, tevens in de aanleg van fietspaden
tussen Veurne en De Panne
Gehoord raadslid Casselman die vraagt of een plaatsbeschrijving wordt gemaakt van de aangelande woningen voor de
openbare werken aanvatten; gebeurt dit steeds of niet ? Hij verwijst daarbij naar recente voorvallen in de
Ammanswallewijk, waarbij mensen nog niet zijn vergoed en hij vraagt hiervoor de nodige aandacht
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is en dat dit in de lastenboeken wordt
vermeld, wat beaamd wordt door schepen Loones
Gehoord raadslid Depotter die nog eens aandacht vraagt voor de omleidingsweg rond Oostduinkerke-dorp en stelt de
vraag of dit project deze optie niet hypothekeert
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van molokcontainers –
goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die stelt dat het de aankoop van de kleinere moloks betreft
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – vernieuwen buitenschrijnwerk
gemeenteschool Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester waarbij hij verklaart dat er kan genoten worden van een speciale subsidie ifv energiebesparing
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aankoop van twee
schrobmachines – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Geschiktmakingswerken
Duinenhuis – fase 2 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de 1ste fase is afgewerkt en de 2de fase na seizoen wordt opgestart en loopt tot
volgende seizoen; gaat over binnenwerken en verwijst naar subsidies
Gehoord raadslid Stekelorum die de vraag stelt in hoeverre vzw Horizon subsidiërend is en vraagt of er nog structurele
subsidies voorzien zijn van het Kustactieplan en tevens vraagt naar de toegankelijkheid van het gebouw voor
mindervaliden en zekerheid van erfdienstbaarheid van toegang
Gehoord schepen Loones die stelt dat Horizon medepartner is in dit project waarbij ook zij subsidies ontvangen en meldt
dat de middelen van het Kustactieplan uitdovend zijn
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester verlaat ingevolge art. 27§1 de raadszitting

11.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Restauratie woonhuis
abdijhoeve Ten Bogaerde - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar feit dat concessie een voltreffer is geworden en verdere ontsluiting van deze
accommodatie met de voorgestelde werken in functie van vergader- en hotelaccomodatie nodig is
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Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt in hoeverre de zolder gebruiksklaar wordt gemaakt voor hotelkamers en vraagt of
dit hiervoor geschikt is waarop schepen Loones antwoordt dat de herbestemming is gebeurd in overleg met Onroerend
Erfgoed en het precies de bedoeling is van deze werken om de bovenverdieping te gebruiken als vergaderruimte en
hotelkamers
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting

12.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Nutsmaatschappijen –
Ammanswallewijk – vervangen openbare verlichtingspalen – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Nutsmaatschappijen –
Ondergronds brengen ICS-leidingen in de Joststraat – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14.Aankoop en levering van straalpijpen ten behoeve van brandweer Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het om een vervanging gaat en bijkomend een uitleg verstrekt over de
brandweerhervorming n.a.v. een vergadering deze namiddag in Brugge; Koksijde zal vermoedelijk opgaan in een zone
“Westhoek” (Westkust, De Polder, Spoorkin en Arro Ieper) om uiteindelijk rechtspersoonlijkheid te krijgen tegen einde 2009
– begin 2010; tevens toelichting over kostenverdeling (50-50); hij verantwoordt de keuze voor deze structuur aan de hand
van de overeenkomsten tussen de verschillende huidige korpsen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of alle brandweerposten kunnen bewaard blijven in de zone waarop dhr.
burgemeester antwoord dat dienstverlening belangrijk blijft en dat er nauwlettend zal op toegekeken worden dat de
dienstverlening in Koksijde optimaal zal blijven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Ontknekelen blok kerkhof
Koksijde – Goedkeuring bestek en aangepaste raming.
Gehoord schepen Loones die meldt dat deze werken passen in het kader van het vrijmaken van een deel van het kerkhof
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de stand van zaken herinrichting van kerkhof Oostduinkerke en mogelijke
kosten
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Goedkeuren verhoging raming
– bouwen van een watersportinfrastructuur.
Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat de meerprijs komt omdat er werd geopteerd om de houten omheining te vervangen
door een glazen wand
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit in functie is van het terras boven en dat een glazen beschutting noodzakelijk
voor het comfort van de bezoekers
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – goedkeuring verhoging raming
– goedkeuring aanpassingen ontwerp – Buitenaanleg bij het nieuw gemeentehuis.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het gaat over meer dan alleen de omgevingswerken, maar ook over de heraanleg
van de straten rondom en de berging op het Theaterplein, over andere zitbanken; dhr. burgemeester meldt bovendien dat
tegen einde september alles af moet zijn
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar stand van zaken dossier waterinsijpeling en de tienjarige aansprakelijkheid van
de aannemer waarop raadslid Dawyndt verwijst naar een bijeenkomst enige tijd terug, maar dat nog geen verslag van de
experten terzake is opgesteld en waarbij hij zal aandringen op verdere opvolging
⇒

Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose en R. Stekelorum), 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S.
Dewulf, A. Serpieters) en 2 onthoudingen (K. Deman, en J. Boons)

18.Weg- en rioleringwerken Wulpen – Dijk (rechteroever) – Kortestraat en Oude Zeedijk – eindafrekening.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19.Toerismebureau Astridplein – deel 2 toerismebureau + polyvalente ruimte – lot 1 ruwbouw –
eindafrekening.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20.Toerismebureau Astridplein – deel 1 ruwbouw algemeen verrekening 1 – meerwerken.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanstellen ontwerper
overdekte petanque te Oostduinkerke – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma’s.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de noodzaak om over overdekte petanquepleinen te beschikken; deze zullen
gebouwd worden achter de bestaande sporthal
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Castelein verlaat de zitting

22.Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Sorellaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23.Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Weldadigheidstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
Schepen Dawyndt verlaat de zitting

24.Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – parking Sportstadion.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt in verband met het parkeerverbod langs de toegangsweg naar de sporthal
en vraagt of dit verschilt van de huidige situatie, waarop dhr. burgemeester het antwoord moet schuldig blijven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Castelein en schepen Dawyndt vervoegen opnieuw de zitting

25.Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gewestwegen – Albert I laan.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vaststelt dat in de verkeerscommisie werd geadviseerd om het Astriplein enkel nog
een pleinfunctie te geven en dat het bestemmingsverkeer voor de Zeedijk gaat via Ijslandplein en terug af op Europaplein;
waarbij ze vaststelt dat het laden en lossen niet meer mogelijk is op het Astridplein voor het aldaar gelegen hotel, en dit
hotel dus niet meer kan bereikt worden tijdens sluitingstijden van het plein, dit zal een probleem betekenen en negatief zijn
voor het imago en de aantrekkingskracht van de hotels in onze gemeente
Gehoord dhr. Burgemeester die stelt dat er dient rekening gehouden te worden met de veiligheid van de gebruikers van het
plein en een evenwicht moet gezocht worden om de toegankelijkheid van aangelanden te garanderen; dat er een laad- en
loszone voorzien is ter hoogte van het Astridplein en er is voorzien in een badge voor de betrokken hotelhouder
Gehoord raadslid Rik Dewulf die stelt dat deze knelpunten niet in de gemeenteraad dienen besproken te worden maar
andere fora hiervoor beter geschikt zijn om dit algemene knelpunt aan te pakken en dat de CD&V fractie zich onthoudt en
betreurt dat er enkel kan goedgekeurd of afgekeurd worden
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons), 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

26.Budgetwijziging nr. 2 (3 & 4) – dienstjaar 2008.
Gehoord dhr. ontvanger in zijn technische toelichting omtrent deze budgetwijziging, waarbij hij eveneens meldt dat de
impact van de toetreding tot het afgesloten Lokale Pact met de Vlaamse Regering nog niet is opgenomen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die een vraag stelt in verband met het bijkomende krediet voor aankoop kunstwerken
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat de voorgestelde wijzigingen van technische aard zijn en dat de CD&V zal
tegenstemmen omwille van tegenstemmen van het budget zelf
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt wanneer het aangekochte werk van Van Innis in het toerismebureau van
Oostduinkerke zal hangen waarop schepen Loones antwoord dat dit begin augustus zal gebeuren
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⇒

Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum), 9 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S.
Dewulf, A. Serpieters, K. Deman en J. Boons)

27.Kerkfabriek St.-Pieter – advies jaarrekening 2007.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28.Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen – advies jaarrekening 2007.
Raadslid Serpieters verlaat de zitting

29.Kerkfabriek St-Idesbald – advies jaarrekening 2007.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30.Kerkfabriek St-Willibrordus – advies jaarrekening 2007.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

31.Kerkfabriek St-Niklaas – advies jaarrekening 2007.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
De gemeentesecretaris Joeri Stekelorum verlaat, ingevolg art. 88§3 van het gemeentedecreet de zitting, het ambt van
secretaris wordt waargenomen door schepen Herwig Vollon

32.Golfterrein ‘Hof ter Hille’ – eigendom Masschaele Daniel en Masschaele Robert – akte van minnelijke
onteigening en verkoopbelofte.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij wijst op het feit dat dit punt dient hernomen te worden naar
aanleiding van het overlijden van de begunstigde mevr. Haelewyck
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De gemeentesecretaris Joeri Stekelorum vervoegt vervolgens na de bespreking en stemming over het voorgaande punt
opnieuw de zitting en neemt zijn ambt opnieuw waar

33.Aankoop perceel duingrond te Koksijde – gelegen Elisabethlaan jegens consoorten Verlinden.
Gehoord dhr. burgemeester en schepen Loones in hun toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

34.Goedkeuren erfpachtakte met OCMW – Pand Houtsaegerlaan.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de nieuwe bestemming van het pand, nl. huisvesting van asielzoekers, terwijl nu
panden moeten gehuurd worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

35.Kosteloze overname stuk grond gelegen in de Veurnestraat jegens het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Decorte verlaat de zitting

36.Uitbreiding woonwijk Koningstraat : goedkeuren ontwerp wegenis – goedkeuren overeenkomst met de
bouwheer.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Decorte vervoegt opnieuw de zitting

37.Goedkeuring methodiek van het interne controlesysteem.
Gehoord dhr. secretaris die een korte toelichting geeft op de voorgestelde methodiek van interne controle en verwijst naar
de technische bespreking in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en Financien
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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38.Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Sea Life Centre Belgium NV voor ondersteuning van
algemene werking van de aquaria van het Visserijmuseum.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar het aquarium dat het pronkstuk wordt van het vernieuwde Visserijmuseum en
verwijst naar de voordelen van deze overeenkomst
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of het klopt dat 1/3de van het water dient ververst te worden per dag waarop
schepen Loones meldt dat dit per week is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

39.Bekrachtiging streekpact Westhoek.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om dit punt goed te keuren mits toe te voegen op p. 19-20: (5.1.4. Doelstelling 4 :
sterker uitbouwen van samenwerking in (West-)Vlaams perspectief, grensoverschrijdend met Noord-Frankrijk en Wallonië
alsook transnationaal); Bijkomende actie: “Ontwikkeling van het aanbod inzake grensoverschrijdende recreatieve mobiliteit;
dit kan op vlak van fietsnetwerken, wandelnetwerken en waterwegrecreatie zijn; voor dit laatste wordt voorgesteld om de
ligaccomodatie voor toeristische binnenvaart op het kanaal Veurne-Duinkerke uit te breiden (o.a. verbreding van het kanaal
te Wulpen voor aanleg van ligplaatsen)”; Dit actiepunt sluit bovendien aan bij het Grensoverschrijdend
Samenwerkingsplatform in het kader van EFRO en het Interreg IIIa-programma France-Wallonie-Vlaanderen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging van voormelde tekst

40.Kwaliteitscoördinator voor de uitvoering en het onderhoud van het kwaliteitssysteem binnen de
kinderopvang – Aanstelling Björn Cools.
Gehoord schepen Vollon die verwijst naar de decretale bepalingen en het op te stellen kwaliteitshandboek
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

41. Goedkeuring reglement taxicheques.
Gehoord schepen Van Herck die toelichting geeft bij dit project van de Jeugddienst om jongeren op een veilige manier
terug thuis te krijgen en waarmee hij hoopt hiermee een 360-tal jongeren te kunnen steunen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

42.Goedkeuren motie inzake het verbod van de Mosquito’s.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting over mosquito’s en opzet van de motie
Gehoord raadslid Boons die stelt dat het Vlaams Belang dit initiatief steunt, maar ook aandacht vraagt voor de
aanwezigheid van politieagenten op straat;
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het Vlaamse Parlement waar een initiatief zou genomen worden om een
algemeen verbod op dergelijke toestellen in te voeren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

43.Principiële goedkeuring ontwerp deelbekkenbeheerplan ‘01 – 02 Langeleed – Beverdijkvaart’.
Gehoord schepen Van Herck die verwijst dat dit plan opgesteld wordt in het kader van het Decreet Integraal Waterbeleid,
plan wordt opgesteld om knelpunten te beschrijven, o.a. overstorten, verwijst naar opmerkingen opgenomen in art. 2 en het
positief advies van de gemeentelijke milieuraad
Gehoord raadslid Stekelorum die vaststelt dat IBA’s dienen geïnstalleerd tegen 2012 en vraagt of de gemeente hiervoor
subsidies voorziet, waarbij schepen Van Herck verwijst naar zijn uitleg op vorige raadszitting
Gehoord raadslid Depotter die verwijst naar het feit dat omliggende gemeenten hogere subsidies voorzien en vraagt deze
trend in Koksijde te volgen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

44.Gaselwest – Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar verkeerde datum, is nu vrijdag a.s. 27 juni en verder meldt dat de dividenden in
de lijn van vroeger liggen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

45.Gemeentelijke Basisschool Koksijde – Opzegging van huidig beleidscontract met het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) Veurne-Diksmuide-Westkust.
Gehoord schepen Vollon die meldt dat door een wijziging in de regelgeving regelgeving op CLB’s nieuwe
onderhandelingen zullen nodig zijn met CLB’s
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
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D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons), 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

46.Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke – Opzegging van huidig beleidscontract met het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) Veurne-Diksmuide-Westkust
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon,
D. Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons), 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

47.Gemeentelijke Basisschool Koksijde – Vacantverklaring lestijden om te begeven in de ambten van
onderwijzer, kinderverzorgster, ICT-coördinator en administratief medewerker.
Gehoord schepen Vollon
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

48.Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke – Vacantverklaring lestijden om te begeven in de ambten van
ICT-coördinator, specifiek leermeester-lichamelijke opvoeding en kinderverzorgster
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

49.Personeel : toekenning wachtvergoeding dienst visserijmuseum.
⇒

Punt met unanimiteit uitgesteld

50.Vastbenoemd brandweerpersoneel : aanpassing administratief en geldelijk statuut.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

51.Gemeentelijke brandweerdienst – Hervaststelling organiek reglement.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
a) Vraag van raadslid Sophie Dewulf - maatregelen ter bestrijding sluikstorten
Raadslid Dewulf vraagt om voldoende extra personeel te kunnen inzetten voor de bestrijding van sluikstorten en hiervoor
toepassing te maken van mogelijkheden van de GAS-wetgeving. Dhr. burgemeester verwijst naar de huidige inzet van
papierprikkers in de zomer. Schepen Van Herck verwijst bovendien naar 7 personeelsleden die opleiding hebben gevolgd
voor GAS-ambtenaren en die op termijn zullen ingezet worden; aanstelling is voorzien in de gemeenteraad van augustus,
ondertussen wordt de hele reglementering doorgelicht.

b) Vraag van raadslid Sophie Dewulf – gebruik van bollespiegels langs de openbare weg
Raadslid Dewulf stelt vast dat de bollespiegels uit het straatbeeld zullen verdwijnen, gelet op mogelijke aansprakelijkheden.
Het raadslid suggereert– zoals reeds op verkeerscommissie gedaan – om de plaatsen waar momenteel dergelijke spiegels
staan om de zichtbaarheid te verbeteren, deze plaatsen met aangepaste signalisatie zouden worden uitgerust om de
weggebruiker te wijzen op de gevaarlijke situatie. De heer burgemeester verwijst daarbij naar standpunten en
onderrichtingen van het Vlaamse Gewest hieromtrent.

c) Vraag van raadslid Albert Serpieters – concessies van strandclubs in onze gemeente
Raadslid Serpieters stelt vast dat aan een drietal clubs het gebruiksrecht is gegeven voor de strandaccomodatie in het
kader van de watersport en strandzeilerij; de concessies voorzien dat de concessienemer de accommodatie niet mag
gebruiken voor commerciele doeleinden en dat bovendien toelating van gemeente moet zijn om het gebruiksrecht aan
derden af te staan; raadslid Serpieters vraagt hierbij of het gerucht klopt dat één strandclub inderdaad commerciele
activiteiten ontplooid ten nadele van hun eigenlijke werking en hiervoor een overeenkomst met derden heeft afgesloten die
langer loopt dan de toegekende concessie; bovendien stelt hij dat de concessies inhouden dat de clubs moeten voorzien in
een jeugdaanbod tegen betaalbare prijzen: wat ondernemen de diverse clubs op dit vlak; het is van belang dat jeugd bij
een aantal (gevaarlijke) sporten deskundige uitleg krijgen; raadslid Serpieters vindt dat hier door de clubs en het
gemeentebestuur een tandje kunnen bijsteken; hij stelt voor om deze beide punten te verfijnen in samenwerking met de
clubs.
Dhr. burgemeester beaamt dat hij heeft vastgesteld dat de club Windekind de accommodatie onderverhuurt en naar
aanleiding van een aantal vastgestelde knelpunten zal een commissie worden samengesteld om deze concessies door te
lichten, zodat gelden niet terecht komen waar ze niet moeten terechtkomen; de schepen van Sport Dawyndt bevestigt dat
een afspraak is gemaakt om met de drie clubs rond de tafel te zitten; wat sportactiviteiten betreft heeft Windekind
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samenwerking met Sportdienst, waar monitoren worden begeleid; verwijst overigens ook naar de goede werking van een
aantal clubs.
Gehoord raadslid Boons die vraagt om aan de KYC een Vlaamse vlag te bezorgen, zodat deze kan uitgehangen worden.

d) Vraag van raadslid Jos Boons – aansprakelijkheid n.a.v. openbare werken
Raadslid Boons verwijst naar agendapunt 17 en vraagt om de kosten voor de aanpassingwerken maximaal terug te
vorderen van de aannemer in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid. De burgemeester verwijst naar de
ingebrekestelling en de lopende expertise.

GEHEIME ZITTING
52.Raad van Beheer cc CasinoKoksijde - vervangen lid
⇒

Met unanimiteit wordt dhr. Henk Ghyselen aangesteld als lid van de Raad van Beheer

53.Westhoekacademie - Gemeentelijk Deeltijds Kunstonderwijs in de Beeldende Kunsten - Benoeming op
proef van een directeur
⇒

Na geheime stemming wordt mevr. Els Desmedt benoemd op proef met 24 stemmen voor en 1 onthouding

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 22u21
De volgende gemeenteraad zal doorgaan op de 3de maandag van augustus 2008

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 18 augustus 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u13
Zijn aanwezig bij de aanvang van de zitting, 23 leden: L. DELTOMBE, voorzitter; M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; S.
ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON en F. DEVOS, schepenen, H. DEWULF, E. DEPOTTER, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN,
R. GANTOIS, S. DEWULF, C. CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, K. DEMAN, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden
Verontschuldigd zijn de raadsleden Guido Decorte en Christophe Bakeroot

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 23 juni 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1. Mededelingen
Dhr. burgemeester geeft een korte toelichting over het dossier Aanleg Golf Oostduinkerke, n.a.v. berichten in de pers over
aanleg nieuwe terreinen, waarbij Koksijde niet werd vermeld; hij verwijst hierbij naar het feit dat dit dossier verder
uitgewerkt wordt; er werd geen melding van Koksijde gemaakt omdat dit dossier reeds vroeger werd goedgekeurd; stand
van zaken: overleg in Brussel op 10 september voorzien met alle betrokken partijen en de ontwerper om het voorontwerp
goed te keuren; met de administratie zijn heel wat problemen uitgeklaard en zou het dossier in het najaar kunnen ingediend
worden voor goedkeuring, in de hoop om in 2009 van start te kunnen gaan.

Schepen Jan Loones vervoegt de zitting, aanwezig zijn nu 24 raadsleden

2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een boekbinderijcollectie.
Gehoord schepen Loones die toelichting geeft over de waarde van de collectie en hierbij verwijst naar de schatting van de
collectie door een expert; bedoeling is om het dienstengebouw in het park Ten Duinen te gebruiken voor het tonen van
deze collectie en daarbij ook demonstraties zullen gegeven worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van markttentjes goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester die stelt dat de vele activiteiten de aankoop van nieuwe tenten noodzaakt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - gemeenteschool Koksijde aankoop meubilair - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop rode mazout goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die hoopt dat de aanbesteding voor drie jaar de prijs gunstig kan beïnvloeden;
Gehoord raadslid Boons die vraagt of er rekening is gehouden met eventuele prijsstijgingen en of er ook prijs zal gevraagd
worden aan diverse firma’s wat door de burgemeester wordt beaamt
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen schrijnwerk
woonhuis, R.Vandammestraat 246 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de slechte staat van het schrijnwerk, dat dringend moet hersteld worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoolbusvervoer november
2008 - juni 2009 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die wijst op dit jaarlijks weerkerende item
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop speeltoestellen voor
diverse speelterreinen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat dit over drie sites gaat in Oostduinkerke die opnieuw worden aangepakt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - raamovereenkomst tot eind
2012 voor het aanduiden van een ontwerper voor de opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de technische veranderingen aan het lastenboek en de heer secretaris die wijst op
de aangepaste gunningscriteria die een objectieve vergelijking tussen de inschrijvers mogelijk maakt.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Dirk Dawyndt vervoegt de zitting, aanwezig zijn nu 25 raadsleden

10.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingsaanleg
visserijmuseum - fase 7.2 van project 'Het zeil wordt in de top gezet', cultuurhistorisch project ter
valorisatie van de maritieme erfgoedsite visserijmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die toelichting geeft over de ontwerpers van dit project en verwijst naar de belangrijkste
elementen van de omgevingsaanleg, waaronder het grondplan van de vroegere parochiekerk, en verwijst naar de
opgravingen van het IAP; hij wijst bovendien op de groenaccenten van de aanleg en op de financiering van het project
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11.Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - goedkeuring verhoging raming
- schilderwerken CCCasino.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar het feit dat de raming geen rekening hield met het
opstellen van stellingen voor het uitvoeren van de schilderwerken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12.Ondergronds brengen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de schoolomgeving Koksijde goedkeuren meerwerken.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13.Restauratie Sint-Willibrorduskerk Wulpen - aandeel gemeente - goedkeuring aanpassing.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de drie loten in deze werken en waarbij hij erop wijst dat het
torenuurwerk niet meer in de werken is opgenomen, omwille van discussie hierover met Monumenten en Landschappen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - Kennisname.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15.Mededeling besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2006 van
de gemeente Koksijde.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

beknopt verslag 23/06/2008

2

16.Opheffing van de gemeentelijke reglementering voor toegankelijkheid van openbare en private gebouwen
door mindervaliden.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting waarbij ze wijst op het feit dat de gemeentelijke reglementering overruled is
door de provinciale verordening
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17.Goedkeuring overeenkomst in het kader van het samenwerkingsconvenant betreffende ambtelijke
commissie voor een Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die wijst op grensoverschrijdende projecten die in deze commissie kunnen
besproken worden en die van belang kunnen zijn voor de gemeente Koksijde
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18.Advies op ontwerp gewestelijk RUP : afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur, regio Kust-Polders-Westhoek, natuur- en landbouwgebieden – ‘Strand Middenkust West’.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over de opmerkingen die de gemeente wil formuleren op dit ontwerp en die
verband houden met doorsteken voor o.a. paardenvissers en plankzeilers
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of ook doorsteken voor manegepaarden moeten mogelijk blijven, waarmee schepen
Dawyndt kan akkoord gaan om dit ook mee op te nemen in de opmerkingen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit, met toevoeging van doorsteken voor manegepaarden

19.Autonoom gemeentebedrijf Casino Complex Koksijde - jaarverslag en rekeningen 2007 - kennisname.
Gehoord raadslid Beun die meedeelt dat de resultaten van 2007 positief zijn, met een verbetering van 17% ten aanzien van
2006; hij vermeldt tevens de opbrengsten van het zwembad, maar wijst op het feit dat personeelskosten niet gedragen
worden door het AGB; hij wijst tevens op de toekomstplannen om verder op een efficiënte en klantvriendelijke wijze verder
te werken; er zal noodzaak bestaan om ook het zwembadpersoneel op te nemen in het AGB in de loop van 2009; in 2008
werden provisies aangelegd voor eventuele vervangingskosten; het ligt ook in de bedoeling om een nieuw zwembad te
bouwen in Oostduinkerke met het AGB, waarbij er mogelijks een probleem kan zijn in verband met de plannen om het
complex te beschermen als monument; verslag van de bedrijfsrevisor is positief
Gehoord raadslid Boons die vraagt naar de grootte van de provisies en meent dat dit zou moeten opgetrokken worden.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20.De Zeebries - goedkeuren bestek concessie van openbare dienst in kader van PPS met Toerisme
Vlaanderen.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om dit punt uit te stellen, tot het advies van Toerisme Vlaanderen op het bestek binnen
is
⇒

Uitstel van dit punt goedgekeurd met unanimiteit

21.Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Karel Rathéstraat".
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft over de figuur van Karel Rathé en zijn rol in de eerste wereldoorlog
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22.Buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring intern reglement Buitenschoolse Kinderopvang.
Gehoord schepen Vollon die stelt dat het gaat over enkele aanpassingen aan het reglement, zoals kontaktgegevens en ook
over een aantal maatregelen om de BKO voor kleuterwerking voor te behouden en oudere kinderen door te verwijzen naar
speelpleinwerking, tevens aanpassingen van de tarieven conform richtlijnen van Kind en Gezin, en een aantal kleinere
wijzigingen zoals het inschrijvingsbeleid door wat strikter te zijn met annulatiemogelijkheden en doelgroep van
inschrijvingen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23.Huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders - goedkeuring.
Gehoord schepen Vollon die meldt dat het hier gaat over de aanpassingen van inschrijvingen, conform de richtlijnen
terzake
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24.Gemeentelijk Basisonderwijs - Vaststellen facultatieve vakantiedagen schooljaar 2008/2009.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester verlaat ingevolge art. 27§1 de raadszitting
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25.Uitbreiding verkaveling Dockaertstraat - goedkeuren ontwerp tracé wegenis - goedkeuren verbintenis met
de verkavelaar.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26.Verkaveling Zandkasteeltje - goedkeuren ontwerp tracé wegenis - goedkeuren verbintenis met de
verkavelaar.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het hier gaat over het ontwerp van tracé wegenis, op kosten van de investeerder
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die wijst op de talrijke klachten van de omwonenden op dit project in een uitgelezen
villawijk in Sint-Idesbald; ze verwijst naar de hoge verkoopprijs van de woningen en stelt vast dat het hier niet gaat om een
sociaal project die de hoge dichtheid zou kunnen verantwoorden; ze verwijst tevens naar de meest recente voorschriften in
deze villawijk en verwijst o.a. naar de nokhoogte van 11 meter in dit nieuwbouwproject die in tegenstelling is tot de
gangbare normen; ze verwijst ook naar de toename van het verkeer tengevolge van dit project en de negatieve gevolgen
van het feit dat 54 woningen op dit perceel worden ingeplant; ze stelt zich vragen over de ernst waarmee de vele klachten
door het college werden behandeld; als deze wegenis wordt goedgekeurd, wordt tevens de verkaveling impliciet
goedgekeurd, wat niet kan voor CD&V;
Gehoord schepen Dawyndt in zijn antwoord waarbij hij er op wijst dat de wegenis sowieso dient aangelegd te worden, los
van het aantal woningen op dit perceel en verwijst naar vroegere initiatieven die ook ter discussie stonden en nu als
mooiste projecten van Sint-Idesbald worden beschouwd; er is niet over één nacht ijs gegaan in het schepencollege bij de
beoordeling van dit dossier, het dossier is diverse malen herwerkt geworden, waarbij de bezwaren op een objectieve wijze
zijn behandeld geworden; het woonerf zal een meerwaarde voor Sint-Idesbald betekenen; er is ook naar gelijkaardige
projecten gekeken in Knokke
Gehoord raadslid Beun die de hoge kostprijs relativeert en tevens verwijst naar de diverse aanpassingen die in het dossier
werden gedaan op vraag van het gemeentebestuur en dat het project past in haar omgeving
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die er bij blijft dat de bezetting van het terrein te groot is voor deze omgeving en betreurt
de evolutie van de gemeente naar een Knoksijde
Schepen Dawyndt verwijst nog eens naar de evolutie van hogere bezettingen die moeten nagestreefd worden gelet op de
schaarse ruimte en nog eens wijst op de grondige afweging die is gebeurd bij de beoordeling van dit dossier
Gehoord raadslid Boons die wijst dat Vlaams Belang een sociale partij is, en zal tegenstemmen en voorstelt dat de wegenis
privé zou worden gehouden en niet zou worden overgedragen; hij meent dat Sint-Idesbald een wingewest is voor de
immobilieënsector en vraagt initiatieven om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Sint-Idesbald;
Gehoord schepen Loones, die verwijst naar de nabije opvolging van dit dossier in het verleden en stelt dat het college zich
goed heeft geïnformeerd over het project, door voorbeelden van dergelijke projecten in de gemeente Knokke-Heist te gaan
bekijken; er is ook geopteerd voor een open woonerf, dat publiekelijk toegankelijk moet zijn, vandaar de voorgestelde
overdracht van de ontworpen wegenis; bouwstijl is aangepast aan Sint-Idesbald en is de door het publiek gevraagde stijl.
⇒

Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, Devos, R.
Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I. Vancayseele, K. D’haveloose en R.
Stekelorum) en 8 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, K. Deman
en J. Boons)

27.Belvederelaan - goedkeuren ontwerp tracé wegenis – goedkeuren verbintenis met de verkavelaar.
Dit punt wordt uitgesteld op verzoek van het college
⇒

Uitstel van dit punt goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting

MONDELINGE VRAGEN
a) Vraag van raadslid Elie Depotter – diverse werken Wulpen
Raadslid Depotter vraagt om het plakket van pastoor Jules Leroy terug te hangen en het bord met het wandelpad in
Wulpen terug te plaatsen, en vraagt de stand van zaken over de polyvalente zaal in Wulpen. Hij vraagt bovendien om de
distelgroei aan banden te leggen in samenwerking met W&Z van het fietspad op de trekweg van het kanaal NieuwpoortVeurne. Hij vraagt tevens om het gedeelte dat nu in dolomiet is aangelegd, om dit ook te verharden. Hij vraagt tevens om
de Westhoekstraat een nieuwe deklaag te geven.
Schepen Loones meldt dat de beeltenis van Jules Leroy nu opgehangen is aan de garage van de oude pastorij van
Wulpen en meldt dat er plannen zijn om het vernieuwde wandelpadbord terug te plaatsen.
Schepen Loones meldt de toch bijzondere waarde van het perceel weiland gelegen ter hoogte van deze
dolomietverharding en de vroegere moeilijke onderhandelingen destijds.
De heer burgemeester meldt dat het dossier gemeenschapszaal werd ingediend voor Europese subsidie, maar dit is
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afgeketst, terwijl de bouwaanvraag is ingediend.
Westhoekstraat wordt doorgegeven aan de diensten..

b) Vraag van raadslid Albert Serpieters - bescherming openluchtzwembad
Raadslid Serpieters stelt vast dat er vrij vlug een voorstel door de Vlaamse overheid is gedaan voor de mogelijke
bescherming van het openluchtzwembad van Oostduinkerke. Hij betreurt dat dit nu het geval is, terwijl het AGB zich buigt
over nieuwbouwplannen. De mogelijke bescherming zal de renovatie in de weg staan, hij vraagt hierover het standpunt van
het college.
Dhr. burgemeester meldt dat het college vandaag kennis heeft gekregen van het schrijven over mogelijke bescherming. Hij
beaamt het feit dat het initiatief op een slecht moment komt, gezien de lopende selectieprocedure van een ontwerper voor
de nieuwbouw.
Raadslid Beun, tevens voorzitter van het AGB, betreurt eveneens dit initiatief van de Vlaamse Overheid; hij stelt dat een
mogelijk ontwerp zo snel mogelijk aan het college zal worden voorgelegd, die desgevallend initiatieven kan nemen om de
mogelijke klassering tegen te gaan. De heer burgemeester wil evenwel nog de verschillende mogelijkheden grondig
onderzoeken.
Schepen Loones beklemtoont de noodzaak van het voortbestaan van het zwembad op deze plaats.

GEHEIME ZITTING
28.Samenwerkingsconvenant betreffende ambtelijke commissie voor een Vlaams Interbestuurlijk
Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening - aanstellen vertegenwoordiger.
⇒

Wordt verkozen na geheime stemming met 19 ja en 6 onthoudingen: raadslid Freddy Beun

29.Vaststellers gemeentelijke administratieve sancties - aanstelling.
Raadslid Serpieters vraagt vanaf wanneer de ambtenaren zullen kunnen optreden, waarbij schepen Anseeuw antwoordt
dat dit zal kunnen vanaf 1 september
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit bij geheime stemming

30.Brandweer - afdeling Koksijde - bevordering van 2 brandwachten tot korporaal.
⇒

Na geheime stemming bekomt, Heidi Depoorter 25 stemmen; Christophe Vanbleu 23 stemmen, Dimitri
Vanbleu 1 stem en Stephan Bossaert 1 stem; zijn bijgevolg bevorderd tot korporaal: Heidi Depoorter en
Christophe Vanbleu

31. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - bevordering van 1 sergeant tot eerste sergeant.
⇒

Na geheime stemming bekomt Roger Niville 23 stemmen; Stephaan Pladys 2 stemmen en Danny Durivault 0
stemmen; is bijgevolg bevorderd tot eerste sergeant Roger Niville

32.Brandweer - afdeling Oostduinkerke - bevordering van 1 brandwacht tot korporaal.
⇒

Na geheime stemming bekomt de kandidaat Franky Desaever 25 stemmen, en is bijgevolg bevorderd tot
korporaal

33.Brandweer - afdeling Oostduinkerke - bevordering van 1 korporaal tot sergeant.
⇒

Na geheime stemming bekomt de kandidaat Frank Dejonghe 25 stemmen, en is bijgevolg bevorderd tot
korporaal

34.Brandweer - afdeling Koksijde - aanstelling van 1 stagiair brandweerman.
⇒

Na geheime stemming bekomt de kandidaat Heidi Storm 25 stemmen, en is bijgevolg aangesteld tot stagiair
brandweerman

35.Brandweer - afdeling Oostduinkerke - aanstelling van 1 stagiair brandweerman.
⇒

Na geheime stemming bekomt de kandidaat Glenn Debaillie 25 stemmen, en is bijgevolg aangesteld tot
stagiair brandweerman

36.Brandweer - afdeling Koksijde - verlenen eervol ontslag aan brandwacht Daniël Bourgeois.
⇒

Na geheime stemming wordt aan brandwacht Daniel Bourgeois met unanimiteit eervol ontslag verleend

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u30
De volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 15 september 2008
Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u12
Verontschuldigd: schepen H. Vollon

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 18 augustus 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1. Mededelingen
Geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van molokzakken Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die de aankoop toelicht
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper :
saneren CV-installatie loods en kapel Ten Bogaerde - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een vernieuwing van de ketel noodzakelijk is
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen architect
restauratie Vanneuvillehuis - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die dit punt toelicht (herstelling dak, schrijnwerk, electriciteit) en nog even verwijst naar de
historiek en de stand van zaken van dit dossier en bovendien wijst op het feit dat de woning is beschermd als monument
met alle mogelijke gevolgen van dien voor de verdere te volgen procedures
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper 2
voetbalpleinen in gras, hockeyveld en atletiekpiste in kunststof - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt die meedeelt dat de gemeente van plan is om een hockeyveld aan te leggen en de atletiekpiste
te vernieuwen op het sportpark van Oostduinkerke en wijst op de plannen om twee voetbalvelden aan te leggen op het
militair domein gelet op de dringende noodzaak gezien de bouw van een tennishal op de plaats van het huidige voetbalveld
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen van straatkolken Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bestaande en
aanplanten van nieuwe bomen in de Marcel Demanlaan - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
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Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Depotter die vraagt naar een stand van zaken om de dennen op het kerkhof van Oostduinkerke weg te
nemen, waarop schepen Loones antwoordt dat de vraag nog eens zal overgemaakt worden
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bestaande en
aanplanten van nieuwe bomen in de Galloperstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die meldt dat de huidige canadapopulieren dienen gerooid te worden omwille
van mogelijke gevaren en het feit dat linden opnieuw zullen aangeplant worden
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bestaande en
aanplanten van nieuwe bomen op de begraafplaats van Koksijde-dorp - Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die meldt dat voorliggend project past in een totale aanpak van de begraafplaats waarbij
gestreefd wordt naar eenvormigheid en meer harmonie
Gehoord raadslid Rik Dewulf die meldt dat de bomenrij op de begraafplaats typerend is vanop grote afstand en zich zorgen
maakt of dit zicht nog zal bewaard blijven en het voorstel doet om deze bomenrij mits een oordeelkundige aanplant verder
te bewaren of te herstellen waarop schepen Loones antwoordt dat het niet de bedoeling is om alle bomen te rooien maar
tot vervanging over te gaan, dit in overleg met het ontwerpbureau van Chris Vermander en zich tevens aansluit bij de
bekommernis van raadslid Rik Dewulf
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om enkel die bomen die door ziekte getroffen zijn, te rooien.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - drukken en leveren van
uitgave "60 jaar bebloemd Koksijde" - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die toelichting geeft over het opzet van de uitgave van een brochure over 60 jaar
bloemencomité, onder redactie van Willy Moons
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een
watercontainer met afzetslede - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft over dit punt en de ramingsprijs
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van bomen Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van plantsoenen Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe rioolaansluitingen Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit punt
Gehoord raadslid Serpieters die verklaart akkoord te zijn en vaststelt dat het hier gaat om slechts vijf aansluitingen en
vraagt of hier niet anders mee kan omgegaan worden en of dit niet met andere middelen op een efficiëntere wijze kan
worden gedaan waarop de burgemeester verklaart dit verder te zullen opvolgen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van kledij voor de
brandweer - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van klein materieel
voor de brandweer - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de aan te kopen materialen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van meubilair en
materieel voor de brandweerkazerne - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het instructielokaal verder dient ingericht te worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Aankoop vleugelpiano - goedkeuren uitgave.
Gehoord schepen Loones die meldt dat deze piano reeds jaren wordt gebruikt en de aankoop een opportuniteit is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - pompstations : uitrusting met
veiligheidsmodule - Goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de reden van het hogere bedrag
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 12 - Huisnummers.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters verlaat ingevolge art. 27§1 de raadszitting

21. Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint-Niklaas voor de aankoop van kerkmeubilair.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de noodzaak om nieuwe stoelen aan te kopen gelet op het betere comfort en die
opportuniteiten biedt voor andere activiteiten in de kerk
Gehoord raadslid Stekelorum die stelt dat de aangekochte stoelen inderdaad een goed comfort bieden en hij zich aldus kan
vinden in de aankoop
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting

22. Opheffen van de 'Nota Morel' als richtlijn voor de bouw van meergezinswoningen.
Gehoord schepen Dawyndt die de nota Morel situeert in haar kontekst en wijst op het feit dat sinds het opstellen van het
GRS deze norm haar actualiteit heeft verloren; er wordt vastgesteld dat de Raad van State dikwijls deze norm beschouwd
als een beleidsregel, waarbij omwille van de rechtszekerheid het beter is deze norm officieel door de gemeenteraad te
laten opheffen
Gehoord raadslid Serpieters die hierover drie vragen stelt: (1) is er overleg geweest met stedenbouw en wat is hun visie;
(2) is de afschaffing wel goed gezien nog niet volledig het grondgebied is gedekt door GRUP’s en (3) ware een aanpassing
niet beter geweest van de norm Morel
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het GRS als toetsingskader kan gebruikt worden en hij de voorkeur geeft aan
rechtszekerheid; een overleg met stedenbouw is niet echt noodzakelijk gezien zij weten dat dit niet echt nog een
toetsingsnorm is
Gehoord raadslid Depotter die meldt dat een aantal voorschriften uit de nota Morel niet in GRUP’s vervat zitten zoals bijv.
maaiveldniveau.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die nog eens aandringt om de norm Morel te hanteren waar geen andere voorschriften
zijn, waarop schepen Dawyndt nog eens verwijst naar de richtlijnen uit het GRS en het door elkaar blijven bestaan van
normen enkel verwarrend zal werken
Gehoord raadslid Boons die vraagt waarom destijds de nota niet in de gemeenteraad werd gebracht
⇒

Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt,
F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele,
K. D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman en J. Boons), 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
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23. Definitieve vaststelling van GRUP Sportpark Oostduinkerke - Oostelijk deel.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting en die er op wijst dat bijna geen opmerkingen werden geformuleerd tijdens
het openbaar onderzoek
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester verlaat ingevolge art. 27§1 de raadszitting

24. Voorlopige vaststelling GRUP voor zonevreemde constructies - gedeeltelijke herziening GRUP 1.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het over een aantal rechtzettingen gaat in voorliggend GRUP
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Voorlopige vaststelling GRUP voor zonevreemde constructies - GRUP 2 Schipgat-Doornpanne.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of dit in de commissie grondgebiedszaken is gekomen, waarop schepen Dawyndt
meldt dat omwille van de hoogdringendheid dit punt nu is geagendeerd en uitgebreid kan besproken worden
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of er aandacht is besteed aan de parkeerproblematiek bij de Normandie
waarop raadslid Rik Dewulf ook nog eens zijn bezorgdheid over deze problematiek uit en vraagt dat er bij de hogere
instanties wordt aangedrongen op maatregelen in functie van de verkeersveiligheid;
Gehoord ir. Leen Declerck in haar antwoorden op de vragen vanuit de raad;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er plannen zijn om verkeerslichten te plaatsen aan Sint-André
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

burgemeester vervoegt opnieuw de zitting

26. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Goedkeuring nieuw arbeidsreglement.
Gehoord schepen Anseeuw die toelichting geeft omtrent dit punt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Goedkeuring nieuw arbeidsreglement.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd
Tweede motie tot behoud van de restanten van het W.N. Waldersee op de wijk Groenendijk in Oostduinkerke
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de motie goedgekeurd door de gemeenteraad op 11
september 2006 en naar de intrinsieke historische waarde van het complex en naar de mogelijke opwaardering van deze
site; hij verwijst tevens naar de studie van Hannes De Zutter die het cultuurhistorisch belang van dit complex op meer dan
voldoende wijze aantoont; de burgemeester stelt vast dat de bevoegde minister destijds niet is ingegaan op het voorstel
van bescherming door de gemeente, maar wel heeft gemeld (20 oktober 2006) dat dit zal onderzocht worden; de heer
burgemeester verwijst naar een gesprek met ir. Deputter van de afdeling Kust die meldt dat de afdeling Natuur verder blijft
aandringen op een afbraak en opruiming; dat er bovendien een discussie is omtrent het eigendomsrecht van dit deel van
het strand, dat de gemeente dit verder zal laten onderzoeken door een deskundige maar dat in geval zou blijken dat de
restanten eigendom zijn van de Vlaamse Overheid en niet van het gemeentebestuur, er een accute dreiging van afbraak
van deze waardevolle restanten ontstaat;
Dhr. burgemeester vraagt goedkeuring tot motie behoud van de restanten en vraagt de gemeenteraad tevens te willen
beslissen om een gemeentelijk afbraakverbod m.b.t. de restanten uit te vaardigen; hij verwijst hierbij naar het beleid van de
gemeente Koksijde wat het bouwkundig erfgoed betreft en vraagt dat ook de overheid een voorbeeldfunctie op dat vlak zou
tonen, gelet op het historische erfgoedbelang van deze site.
De burgemeester benadrukt nog eens dat de hoogdringendheid zich situeert op het vlak dat als blijkt dat de grond
eigendom is van het Vlaamse Gewest, een afbraak dreigende is.
Raadslid Decorte dringt ook aan op een nieuwe aanvraag tot klassering van de site
De burgemeester verwijst tevens nogmaals naar de problemen met het fietspad in de Polderstraat, waar het type
dwarsprofiel werd opgedrongen door de afdeling Natuur.
Gehoord raadslid Beun die verwijst naar de publicatie Oorlogsherinneringen waarin de site ook staat vermeld en er op wijst
dat Monumenten een negatief advies heeft gegeven over de mogelijke klassering en nog eens wijst op het historische
belang.
Gehoord schepen Loones die tevens wijst op een evenwicht dat moet gezocht worden tussen natuurbescherming en het
behoud van de site
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Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat de CD&V dit voorstel volledig steunt.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. raadslid Guido Decorte - internetcafé
Raadslid Decorte vraagt of het internetcafé niet jaar in jaar uit zou kunnen uitgebaat worden, gelet op de grote vraag die er
heerst bij de senioren van onze gemeente.
Dhr. burgemeester meldt dat dit budgettair dient meegenomen te worden voor 2009 gelet op het feit dat een full time
personeelslid moet worden ingezet.

2. raadslid Albert Serpieters – stand van zaken openluchtzwembad Oostduinkerke
Raadslid Serpieters vraagt of er reeds een beslissing is omtrent de mogelijke bescherming van het openluchtzwembad.
Dhr. burgemeester meldt dat het gaat om de huidige badinstallatie en dat de voorlopige bescherming ondertussen wellicht
een feit is; de burgemeester heeft aangedrongen bij de minister om zo snel mogelijk de procedure af te werken, zodat er
duidelijkheid kan worden gegeven op korte termijn; er is tevens vraag gesteld om bijkomende constructies toe te laten en
de procedure vlot te laten verlopen, gezien het vervallen van de milieuvergunning in 2012.

GEHEIME ZITTING
28. Westhoek academie - Adviescommissie - Aanduiding afgevaardigde Open VLD.
⇒

wordt na geheime stemming verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen: dhr. Raymond Van Duüren

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 20 oktober 2008
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u22

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM

beknopt verslag 15/09/2008

5

BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 20 oktober 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u10
Verontschuldigd: burgemeester Marc Vanden Bussche

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 15 september 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1. Mededelingen
Schepen Dawyndt meldt de toewijzing van het ontwerp voor de tennishal aan het vierde project dat werd toegelicht op de
raadscommissie

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ontwerpen en drukken van Tij-dingen/CVA
kalenderjaar 2009 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die meldt dat dit punt past binnen het communicatiebeleidsplan en die toelichting geeft over de
opzet van het lastenboek, waarbij hij het aantal edities vermeldt en tevens het feit dat een editie speciaal gericht is op het
informeren van de tweede verblijvers in vier talen; hij meldt tevens de voorbereiding van de nieuwe huisstijl die zal
gelanceerd worden op 6 december en zal voorgesteld worden in de gemeenteraad van november in geheime zitting; hij
gaat dieper in op de nieuwe look voor Tij-dingen, waarbij hij melding maakt van het nieuwe formaat wat toelaat om de tekst
een aantal punten groter te drukken, om foto’s ruimer te zetten en het geheel iets luchtiger te maken,
Gehoord raadslid Boons die vraagt waarom voor de inwoners geen twaalfde editie wordt verspreid in de plaats van naar de
tweede verblijvers waarop schepen Devos antwoordt dat dit een soort best of editie wordt
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten leveren van warme maaltijden
voor de buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

4.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten leveren van een fietsenstalling
en vloertegels voor de brandweerkazerne - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Autonoom Gemeentebedrijf
Koksijde - aanstellen commissaris-revisor - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Beun, tevens voorzitter AGB die meldt dat in functie van het vervallen van het huidige mandaat, een
nieuwe revisor moet aangesteld worden waarbij beroep wordt gedaan op mededinging
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Wassen van ruiten
gemeentegebouwen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of dit een lastenboek is dat alle gemeentelijke gebouwen betreft, waarop schepen
Loones bevestigend antwoordt
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⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van
straatnaamborden - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die meldt dat dit een eerste fase is van het vernieuwen van de straatnaamborden
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of de borden ook in Oostduinkerke worden vervangen en waarom dit enkel in
Koksijde en Sint-Idesbald het geval is
Gehoord schepen Loones die stelt dat de specifieke omstandigheden in Oostduinkerke nopen tot nadere studie van het
vervangen van deze straatnaamborden
Gehoord raadslid Rik Dewulf die het betreurt dat er aldus een stukje authenticiteit van Koksijde verdwijnt en dat de huidige
straatnaamborden een stukje erfgoed zijn en zo typerend zijn voor de gemeente.
⇒

8.

Goedgekeurd met 16 stemmen voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose), 2 onthoudingen (K. Deman, J. Boons) en 8 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, R. Stekelorum)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herziening mobiliteitsplan
Koksijde - spoor 2 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze..
Gehoord schepen Loones die meldt dat dit punt het aanstellen van een ontwerper behelst voor de herziening van het
gemeentelijke mobiliteitsplan naar aanleiding van de zgn. sneltoets
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt dat haar fractie niet akkoord is met dit punt omdat al herhaaldelijk is gevraagd
naar inspraak over het mobiliteitsplan o.a. in de verkeerscommissie, die geen leeg orgaan mag zijn maar inspraak moet
hebben in het verkeersbeleid van de gemeente; raadslid Dewulf betreurt dat, door de samenstelling van de gemeentelijke
begeleidingscommissie, de CD&V-fractie niet betrokken zal worden bij de opmaak van het mobiliteitsplan en waarbij ze
vraagt dat dit toch in de verkeerscommissie aan bod zou komen
Gehoord schepen Loones die bij de voorzitter van de verkeerscommissie zal aandringen op behandeling van het
mobiliteitsplan in de verkeerscommissie
⇒

9.

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop draagzakken (en
toebehoren) voor ondergrondse molokcontainers - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - fietspaden N34 tussen
Kursaallaan en grens De Panne - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die de belangrijkheid van dit dossier onderstreept en wijst op de belangrijke
financiële inspanning die de gemeente hiertoe levert, wijst op de behandeling van dit dossier in de verkeerscommissie en
de evenwichtsoefening die is gebeurd op het vlak van behoud van de parkeerplaatsen
Gehoord raadslid Rik Dewulf die meldt dat hij voorstander is van fietspaden maar die vraagt om in de toekomst aandacht te
hebben voor voldoende parkeerplaatsen en meldt dat ook buiten het seizoen nogal wat auto’s op voetpaden staan
geparkeerd wat duidt op een nood aan parkeerplaatsen
Gehoord schepen Loones die meldt dat ook de parkeermogelijkheden tot een prioriteit behoort van het gemeentelijke
beleid en ook in het verleden daar ruime aandacht is aan besteed
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materieel technici Werf Oostduinkerke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vissershuisje Nys-Vermoote Faze 1 : restauratie - Lot 2.1 : CV+sanitair - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij meldt dat dit dossier reeds een weg heeft afgelegd en een schets
geeft over de werken
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vissershuisje Nys-Vermoote Faze 1 : restauratie - Lot 2.2 : Elektriciteit - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze..
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Svinckxkapel : restauratie Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze..
Gehoord schepen Loones die toelichting geeft over de historiek van het dossier en waarbij hij meldt dat de kapel op
dezelfde plaats blijft staan
Gehoord schepen Beun die vraagt naar het feit of hiervoor subsidies werden aangevraagd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer ontvanger Jean-Philippe Vandeputte en Claude Meersseman, diensthoofd Financiële Dienst, vervoegen als
technici zonder stemrecht de raadszitting

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitbreiding van een
ereloonovereenkomst met de ontwerper belast met de buitenaanleg bij het nieuw gemeentehuis goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de toelichtende nota
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt bij dit punt en verwijst naar het aanbestedingsbedrag van deze opdracht, de
tweede verhoging van de opdracht en wijst dat met dit purnt reeds een derde verhoging wordt gevraagd van het bedrag,
dat hiermee het totale kostenplaatje nu bijna het dubbele is van wat oorspronkelijk was geraamd en wijst op een
gebrekkige planning van dit project en een gebrekkige uitvoering en bovendien vraagt naar de stand van zaken van het
dossier inzake de waterinsijpeling; daarbij verwijst schepen Loones naar de gewijzigde plannen voor de uitbreiding van het
cultureel centrum en naar de schade die werd vastgesteld en de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en waarbij
dit dossier naar verfraaiing toe een grote meerwaarde betekent
Gehoord raadslid Decorte die vraagt wat is betaald aan erelonen voor het ontwerp van de uitbreiding foyer van het cultureel
centrum dat er niet komt, waarop schepen Loones meldt dat dit dossier nog niet is afgerond en dat dit zal bekeken worden
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain,
P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

16. Begrotings- en jaarrekening 2007 - vaststelling.
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

17. Budgetwijziging nr. 3 (5 & 6) - dienstjaar 2008.
Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die opmerkt dat de kosten voor de omgevingswerken van het gemeentehuis opgetrokken
worden met 750.000 euro en waarbij hij wenst over een gedetailleerd overzicht te beschikken van deze werken, waarop
technicus Claude Meersseman een overzicht geeft van de diverse betaalde kosten tot nu toe en het feit dat de nodige
subsidies werden aangevraagd
Gehoord raadslid Decorte die vraagt naar de precieze kostprijs van de herstellingswerken en verwijst naar het afsluiten van
een dading inzake de waterinsijpeling en waarop schepen Dawyndt meldt dat dit dossier lopende is en op een volgende
gemeenteraad zal toegelicht worden; raadslid Decorte dringt aan op een goede behartiging van dit dossier gezien hier met
gemeenschapsgeld wordt gewerkt
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt over het ereloon voor de opmaak van het GRUP Koksijde-centrum,
namelijk waarop het krediet allemaal slaat, de heer ontvanger geeft toelichting op deze vraag
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of er al een diagnose is gemaakt in verband met mogelijke gevolgen van de huidige
financiële crisis, waarop de heer ontvanger toelichting geeft over de beleggingen, liquiditeiten en participaties van de
gemeente Koksijde
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die ook een aantal positieve elementen ziet in de budgetwijziging
⇒

Goedgekeurd met 17 stemmen voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose & R. Stekelorum), 2 onthoudingen (K. Deman, J. Boons) en 7 tegen (H. Dewulf,
E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
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Schepen Van Herck verlaat de zitting, evenals de technici de heer ontvanger J.Ph. Vandeputte en Claude Meersseman

18. Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint-Pieter voor grote herstellingen aan de pastorie.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek O.L.Vr. Ter Duinen voor herstelling bordes gebouw en
portaaldecoratie.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Kennisname van de budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek St. Willibrordus.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters verlaat ingevolge art. 27§1 de raadszitting

21. Kennisname van de budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek St. Niklaas.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Van Herck en raadslid Serpieters vervoegen opnieuw de zitting

22. Beëindiging PPS-overeenkomst met Toerisme Vlaanderen betreffende het vakantiecentrum "De
Zeebries"...
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die verwijst naar de eerder goedgekeurde PPS-overeenkomst met Toerisme
Vlaanderen en waarbij nu blijkt dat momenteel geen investeerder wordt gevonden door Toerisme Vlaanderen voor de
financiering van de projectvennootschap, waardoor het financiële risico voor de gemeente te groot is geworden en er dus
van de aankoop dient afgezien te worden
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat een deel van het gebouw was bestemd voor de BKO en een gemeentelijke
creche en vraagt of er nu al een alternatief hiervoor is voorzien
Gehoord schepen Vollon die meldt dat hiervoor een aantal pistes momenteel worden onderzocht
Gehoord raadslid Boons die de vraag stelt naar het vooropgestelde aankoopbedrag
Gehoord schepen Loones die melding van het het feit dat dit gebouw ondertussen is geklasseerd en meldt dat de
gemeente de voorkeur geeft aan behoud van de toeristische bestemming
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

23. Conventie tussen Belgische staat en gemeente Koksijde betreffende de verdere aanstelling van de vier
federale veiligheidsbeambten - goedkeuring
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of deze functies uitdovend zijn en of ze bij pensionering zullen vervangen worden
waarop schepen Anseeuw meldt dat dit later zal bekeken worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Goedkeuring Operationeel Actieplan - Vlaams Gemeentelijk Convenant.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij meldt dat voornamelijk de stedenband een uitdaging wordt voor
2009
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt bij de gedetailleerdheid van het plan, bijv. aankoop van een aantal apparaten
en vraagt of het de bedoeling is dat een halftijdse administratieve kracht zal aangeworven worden in 2009 waarop schepen
Loones meldt dat dit enkel zal gebeuren indien subsidies kunnen bekomen worden en dat dit nog budgettair zal moeten
bekeken worden maar er wellicht niet zal komen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van twee
aanhangwagens voor depot Koksijde - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
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Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schilderen van het
buitenschrijnwerk CCCasino - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ten Bogaerde : Aanstellen
ontwerper voor het herinrichten van varkensstallen tot gastenkamers - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gehoord schepen Loones die wijst op het belang van dit project en verwijst naar de goede samenwerking voor wat de
uitbating van het bestaande restaurant betreft en de plannen die de uitbaters hebben met de herinrichting van de
varkensstallen tot gastenkamers en waarbij hij wijst op een nog op te stellen overeenkomst tussen het gemeentebestuur en
de uitbaters
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die opmerkt dat de fractie achter de restauratie staat van deze gebouwen maar toch
vraagt naar de beleidsmatige visie over de herbestemming van de grote schuur en of dit dan zal stroken met de
bestemming van gastenkamers; bovendien stelt ze vast dat er nog geen overeenkomst is tussen gemeentebestuur en
uitbater over de toekomstige kosten en er nog geen zicht is op de nieuwe concessieprijs
Gehoord schepen Loones die meldt dat de varkensstallen in private exploitatie kunnen gaan en de herbestemming van de
schuur niet zal belemmeren, maar waar het de visie is dat de grote schuur een culturele bestemming moet krijgen en
waarbij zal gepoogd worden om subsidies te verwerven binnen het nog op te stellen beheersplan
Gehoord raadslid Decorte die vraagt naar het standpunt van Monumenten en Landschappen in dit dossier en die nogmaals
herinnert aan de mogelijkheid om op deze site een congrescentrum in te richten en verwijst naar mogelijke Europese
subsidies; hij stelt vast dat Koksijde geen subsidies heeft aangevraagd in het kader van grensoverschrijdende
samenwerking en stelt dat dit toch wel een gemiste kans is en vaststelt dat Koksijde geen project heeft ingediend in het
kader van Europese steun en meer specifiek in een project in samenwerking met Kent; hij dringt daarbij aan op een nader
onderzoek en inspanningen terzake; waarop schepen Loones antwoordt dat reeds heel wat projecten met Europese steun
zijn gerealiseerd en mogelijke samenwerking met andere buitenlandse gemeenten niet altijd evident is.
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

28. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van
palletstellingen en metalen stellingen voor halfzware opslag in de Abdij Ten Duinen 1138 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. raadslid Boons – zitbanken in de Ammanswallewijk
Raadslid Boons verwijst naar zijn vroegere vraag over de inventarisatie van alle banken in de gemeente en vraagt of er
plannen zijn om de zitbanken in de Ammanswallewijk te verplaatsen naar lokaties waar ze meer nuttig zullen zijn, waarop
schepen Anseeuw antwoordt dat dit de bedoeling is

2. raadslid Boons – Place to Be op de Markt
Raadslid Boons vraagt een stand van zaken naar de concessie van dit etablissement, waarop schepen Dawyndt antwoordt
dat hier een concessie van korte termijn loopt omdat er op lange termijn mogelijks andere plannen met deze inrichting
kunnen zijn. Er zijn evenwel geen problemen met de huidige uitbating.

3. raadslid Boons – tennisaccomodatie
Raadslid Boons vraagt naar de toewijzing van dit dossier waarbij hij vraagt of er is toegewezen aan de technisch beste of
meest esthetische ontwerp; schepen Dawyndt verwijst naar het verslag van technisch nazicht en meldt dat is gekozen voor
het vierde voorgestelde ontwerp.

4. raadslid Gantois – station Koksijde
Raadslid Gantois vraagt naar een stand van zaken van de aanpassing van de hoogte van het perron in het station van
Koksijde, gelet op de grote vraag vanuit de bevolking; schepen Anseeuw meldt dat het college hiermee nog bezig is en dat
tevens een Europees dossier is ingediend; schepen Van Herck meldt tevens dat het studiebureau Plantec ondertussen is
aangesteld voor het ontwerp; raadslid Gantois vraagt een bekendmaking in Tij-dingen
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GEHEIME ZITTING
29. Financieringsintercommunale FIGGA (Gaselwest) - Aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over deze wissel
⇒

wordt na geheime stemming verkozen met 17 ja, 7 onthoudingen, 1 tegen en & raadslid niet gestemd:
schepen Jan Loones

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op 3

de

maandag van november (17 november)

de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u40

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 17 november 2008

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen
G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C.
CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, K.
DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, raadsleden

De zitting vangt aan om 20u18
Verontschuldigd: schepen Herwig Vollon

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 20 oktober 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1. Mededelingen
De heer burgemeester deelt mee dat de Vlaamse Regering op 24 oktober 2008 het museum Ten Duinen 1138 heeft
erkend als museum van het regionale niveau en geeft toelichting bij het schrijven van de minister hieromtrent, waarbij een
steun van circa 100.000 euro per jaar zal kunnen bekomen worden.
Raadslid Beun vraagt daarbij een stand van zaken over het restauratiedossier beschildering van de Sint-Pieterskerk,
waarbij de heer burgemeester meldt dat hij de mededeling heeft gekregen dat dit op het budget 2009 van de Vlaamse
Overheid zal staan. Raadslid Beun vraagt ook de stand van zaken in verband met het kunstwerk van Poirier dat werd
geplaatst aan Ster der Zee. Hierop geeft de heer burgemeester een historiek van dit dossier en stelt dat de gemeente dit
werk heeft aangekocht op voorwaarde dat een bouwvergunning zou worden bekomen, wat ook het geval was; hij geeft
toelichting bij de verdere mogelijkheden om dit kunstwerk vergund te krijgen en op het mogelijke alternatief om dit te
plaatsen ter hoogte van de museumsite Ten Duinen in de Van Buggenhoutlaan.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Levering elektrisch materiaal
aanpassingwerken laslokaal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren van rode mazout voor drie
opéénvolgende dienstjaren (2009-2010-2011) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren van werkkledij - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat op advies van de diensten werkkledij wordt aangekocht in plaats van gehuurd
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Diverse asfalt- en bedekkingswerken te
Oostduinkerke : Hutstraat, E.Tytgatstraat, Gaupinlaan en Karthuizerstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het bureau Cnockaert in het kader van het raamkontrakt deze plannen heeft
opgesteld.
Gehoord raadslid Depotter die vraagt of dit de laatste straten zijn die dit jaar in aanmerking komen en vraagt naar de stand
van zaken van de Westhoekstraat en de Pelikaanstraat
Gehoord raadslid Beun die vraagt naar een stand van zaken over de Pylyserlaan, waarop de burgemeester meldt dat dit op
het budget 2009 wordt voorzien en een aantal documenten nog aan de subsidiërende overheid dienen overgemaakt te
worden

beknopt verslag 17/11/2008

1

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of de Vanmaldegemstraat ook wordt meegenomen, wat bevestigd wordt door de
burgemeester
⇒
6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Plaatsen van een waterboorput Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de toelichtende nota
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Reinigen riolering Zeedijk - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Verbeteringswerken aan diverse wegen :
Dwarsstraat e.a. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het ontwerp en het lastenboek opgesteld door het studiebureau Plantec in het
kader van de raamovereenkomst
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Visserijmuseum - Vrijheidstraataanbrengen sierverlichting - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de raming
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - installatie van een systeem voor centraal
beheer van cultuurprocessen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren en plaatsen bibliotheekkast in de
Abt Eliaszaal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒
12.

Goedgekeurd met unanimiteit

Brandweer - aansluiting op het radionetwerk A.S.T.R.I.D.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die ook wijst op het feit dat een KB de brandweerzones heeft vastgelegd,
waarbij Koksijde wordt ingedeeld in de Brandweerzone Westhoek (arrondissementen Veurne, Diksmuide en Ieper met
allemaal vrijwilligerskorpsen) en waarbij de gouverneur de opdracht kreeg een Task Force op te richten om een en ander
concreet te gaan uitwerken; de uitvoeringsbesluiten dienen nog te verschijnen; er zou gegaan worden tot een achttal
brandweerkazernes in plaats van de huidige 34 maar de burgemeester houdt een pleidooi voor eenzelfde dienstverlening;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of het bestuur deze indeling heeft goedgekeurd, waarop de burgemeester meldt
dat de zone werd vastgesteld door de minister
Gehoord raadslid Serpieters die bevestigt dat er op het operationele vlak weinig veranderingen zullen gebeuren;
Gehoord raadslid Boons die vraagt of het niet mogelijk is om de brandweerzones te laten samenvallen met de politiezones,
waarop de burgemeester meldt dat er nu vier politiezones bij betrokken zijn
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die haar bezorgdheid uit over het behoud van een brandweerkazerne in onze gemeente
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Zeelaan Koksijde - Moderniseren
openbare verlichting - Meerwerken.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Goedkeuring verhoging raming goedkeuring aanpassing ontwerp - Buitenaanleg bij het nieuw gemeentehuis en aanliggende straten.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar de vraag hierover op de vorige gemeenteraad en een
overzicht geeft van de stand van zaken van dit dossier en de verschillende fases die reeds doorlopen zijn en meer specifiek
in verband met de herstellingswerken aan de roofing van de ondergrondse garage en verwijst naar het advies van Dexia
om niet verder te procederen tegen de firma De Nul gezien de zwakke argumenten om de aansprakelijkheid van de
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voormalige aannemer te kunnen inroepen.
Bovendien verwijst de heer burgemeester naar de totale kostprijs en de verschillende posten van dit werk.
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat de CD&V-fractie zich zal onthouden
⇒

Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 9 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, K. Deman en J. Boons)

15. Algemeen gemeentelijk politiereglement - toevoegen hoofdstuk 42 bis 'Inzameling asbestcement in gebonden
toestand afkomstig van huishoudens'.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die wijst op de gewijzigde wetgeving en de noodzaak om het gemeentelijke
reglement aan te passen en waarbij hij de praktische regeling uitgebreid toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Algemeen gemeentelijk politiereglement - Aanpassen hoofdstuk 11 - Inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Gehoord schepen Van Herck die wijst op de verplichting om groenten en fruit (keukenafval) apart op te halen en verwijst
naar het overleg dat met de IVVO hieromtrent is gebeurd maar ook verwijst naar de hogere kostprijs van de verwerking van
deze fractie samen met tuinafval en daarbij verwijst naar punt 25 van de dagorde van deze raad, waarbij de huurprijs van
de containers iets wordt opgetrokken
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die pleit voor een aanbod van kleine (mini-)GFT-containers voor gebruik op
appartementen en binnenshuis en vraagt om te blijven waken over de kwaliteit van de groene restafvalzak
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Abdijstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Conterdijk.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fastenaekelsvoetpad.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
20. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Coosemanslaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parnasiuskruidstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - "zone 30".
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsesteenweg.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
25. Hervaststellen retributiereglement groencontainers.
Gehoord raadslid Van Herck die toelichting geeft bij de lichte verhoging van de tarieven
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat de CD&V zich zal onthouden omdat hij meent dat de tarieven niet dienen
opgetrokken te worden
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of de bevolking zal worden gesensibiliseerd hieromtrent waarop schepen Van Herck
bevestigend antwoordt
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

26. Gemeentedecreet - Financiële kwartaalrapportage - kennisname.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
27. Aktename ontslag van dhr. Jony De Ridder als OCMW-raadslid en onderzoek geloofsbrieven van de opvolger.
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Besluit van de Gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2007 van OCMW Koksijde - mededeling.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
29. Goedkeuring wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek O.L.V. ter Duinen.
Gehoord de heer burgemeester die een korte toelichting geeft omtrent de voornaamste wijzigingen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Goedkeuring wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St.-Idesbald.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de werken die momenteel aan de gang zijn aan de kerk van Sint-Idesbald en op
het feit dat de kerk in het wit zal worden geschilderd op kosten van de aanpalende promotor
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

31. Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint Idesbald.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
32. Kennisname van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Pieterskerk.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
33. Kennisname van het budget 2009 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
34. Kennisname van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
Raadslid Serpieters verlaat ingevolge art. 27§1 de raadszitting
35. Kennisname van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Niklaas.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
36. Kennisname van het budget 2009 van de kerkfabriek St.-Willibrordus.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
37. Kennisname van budgetwijziging 2008 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
38. Subsidieovereenkomst tussen Bedrijfvigheden en het gemeentebestuur - goedkeuring.
Gehoord schepen van cultuur Jan Loones die de werking van Bedrijfvigheden en OTO toelicht en de noodzaak vaststelt dat
dit cultureel centrum bijkomende subsidies kan ontvangen
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat de verantwoordelijkheden in de schoenen wordt geschoven van de leden van
deze feitelijke vereniging; de CD&V is van oordeel dat de mensen die zich inzetten voor cultuur beter worden beschermd
en vraagt om art. 8 in die zin aan te passen waarop schepen Loones meldt dat dit in overleg is gebeurd met de betrokken
vereniging en er toch wel een resultaatsverbintenis wordt gevraagd
19 ja en 7 onthoudingen
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

39. Vaststellen van de voorwaarden voor het recht tot uitbaten van een kinderspeelterrein op het strand van Koksijde periode 2009-2014.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de huidige concessie is verlopen en dit speelplein zijn goede plaats aldaar heeft
bewezen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

40. Toekennen eretitel 'Cultureel Ambassadeur van de gemeente Koksijde' aan Paul Verhaeghen.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de ontvangst van Paul Verhaeghen op 3 november in de gemeente en wijst op de
vele verdiensten van de betrokkene en de uitstraling die hij heeft voor de gemeente Koksijde, waar betrokkene is
opgegroeid
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Gehoord raadslid Decorte die wijst op de internationale bekendheid van Paul Verhaeghen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

41. Afschaffing van de straatnaam "Gretastraat".
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

42. Definitieve vaststelling van de nieuwe straatnaam "Karel Rathéstraat".
Gehoord dhr. burgemeester die nog eens verwijst naar de persoon van Karel Rathé
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

43. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting waarbij hij stelt dat de premie wordt opgetrokken, maar de tussenkomst van
de gemeente gelijk blijft door een hogere gewestbijdrage
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

44. Hervaststellen subsidiereglement voor de aanleg van groendaken.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

45. Beslissing met betrekking tot de overname van WVI aandelen door de gemeente Koksijde jegens de provincie WestVlaanderen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

46. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2008 om 18u30.
⇒ Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
47. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2008 om 19u.
⇒ Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Raadslid Beun verlaat de zitting
48. IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de
buitengewone algemene vergadering.
Gehoord dhr. Marc Gunst, ondervoorzitter van de IWVA in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar: het dalende
waterverbruik in het ambtsgebied van de intercommunale; op de tevredenheidsenquete en de goede resultaten terzake; het
project in Burkina Faso in het kader van ontwikkelingssamenwerking; de gezonde financiële toestand van de
intercommunale; het nieuwe pompstation Schipgat waardoor Koksijde een grotere opslagplaats voor water krijgt;
investeringen in het pompstation Novus Portus in 2009; stand van zaken vervanging van de loden aansluitingen in de
gemeente Koksijde; een aantal extra investeringen op vlak van informatica waaronder GIS; verdere uitvoering van de
beheerswerken in de diverse natuurgebieden
Tot besluit meldt de heer Gunst dat met een beperkte ploeg van medewerkers de intercommunale zich ten dienste stelt. Hij
wijst bovendien dat de IWVA een voorbeeld is op vlak van communicatie naar de buitenwereld.
Het dividend voor 2009 zal zich op hetzelfde niveau bevinden als voorheen. De heer Gunst geeft ten slotte een overzicht
van de tarieven voor 2009.
Gehoord raadslid Serpieters die gezien de duidelijke informatie zijn fractie dit punt zal goedkeuren
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verduidelijking vraagt bij de vervanging van de loden aansluitingen en zich zorgen
maakt over het feit of personen die nog aangesloten zijn met oude loden buizen daarvan op de hoogte zijn met het oog op
mogelijk gevaar voor de volksgezondheid bij gebruik als drinkwater
Gehoord schepen Loones die aandacht vraagt voor het feit dat bij werken in verband met vervanging van loden buizen, het
openbaar domein (asfalt) niet steeds zorgvuldig wordt behandeld en zelfs bouwputten worden opengelaten gedurende een
langere termijn waarop de heer Gunst meldt dat werk wordt gemaakt van een sluitend lastenboek en raamkontrakt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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49. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering
Gehoord raadslid Gantois, bestuurder bij de FIGGA, die toelichting geeft bij de strategische nota en de diverse
bedrijfstakken van FIGGA waaronder Fluxis, Publi-T, ECS, enz. en de verschillende projecten die op stapel staan
waaronder hernieuwbare energie. Raadslid Gantois geeft ook nog een beknopte toelichting over de verhouding met
Telenet. Raadslid Gantois besluit met een toelichting over het financiële beleid van FIGGA en de te verwachten uit te keren
winst.
⇒

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele,
K. D’haveloose, R. Stekelorum, K. Deman, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte,
A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

50. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting en wijst op de verminderde werkingstoelage in 2008 vanwege de provincie
waarbij hij hoopt dat dit in 2009 opnieuw zal worden opgetrokken tot 250.000 euro, maar waarbij naar andere middelen zal
worden gezocht via een opgericht vzw Veilig aan Zee.
Gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat de provincie de belasting op tweede verblijven heeft ingevoerd en het betreurt
dat een deel van de opbrengst van deze belasting niet wordt aangewend om de toelage aan IKWV opnieuw te verhogen
Gehoord raadslid Decorte die meldt dat de provincie deze beslissing heeft genomen omdat de provincie te weinig
herkenbaar is in de promotie van de IKWV en dat de provincie bereid is om meer geld te investeren indien hieraan wordt
tegemoet gekomen en waarbij hij meldt dat hij zelf persoonlijk geijverd heeft voor een verhoging
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

51. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Verlinden, bestuurder bij de IVVO, die toelichting geeft omtrent de twee bedrijfstakken van de IVVO
namelijk de huisvuilverwerking en de geplande investeringen in 2009 en invoering van DIFTAR in een aantal gemeenten;
wat tak 2 betreft zal getracht worden de capaciteit te verhogen van de GFT-installatie.
Hij geeft bovendien toelichting omtrent de plannen voor 2009, de financiële prognoses en de stijging van de
verwerkingskosten.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

52. Vaststelling rechtspositieregeling.
Gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de besprekingen in de gemeenteraadscommissies en naar de technische
aanpassingen gevraagd door ABB waarvoor ze de goedkeuring door de gemeenteraad vraagt
Gehoord raadslid Serpieters die betrokkenen die de rechtspositieregeling hebben opgesteld feliciteert, tevens vaststelt dat
de vakbonden het protocol hebben getekend, vaststelt dat met de opmerkingen uit de commissie is rekening gehouden,
maar waarbij hij bijzondere aandacht vraagt voor de doorschuiving van het E-niveau naar het D-niveau, waar dit nu pas na
15 jaar het geval is en vaststelt dat er bereidheid is bij het bestuur om hieraan iets te doen.
Gehoord dhr. burgemeester die de werking van de commissie toejuicht en nog eens beklemtoont dat een aantal positieve
elementen voor het personeel zijn ingeschreven: hogere maaltijdcheques, bijkomende dienstvrijstelling op basis van
anciënniteit, bijkomende compensaties voor zaterdagprestaties, enz.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

53. Vaststelling eindejaarstoelage 2008 - princiepsbeslissing.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

GEHEIME ZITTING
Raadslid Dewulf dringt aan dat het gemeentebestuur bij Electrabel/Gaselwest zou aandringen om stipt tot vervanging van defecte
straatlampen over te gaan en er ook over zou waken dat op elke paal een nummer hangt.
54. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van
17 december 2008 om 18u30.
⇒ wordent na geheime stemming verkozen met 17 ja, 7 onthoudingen en één raadslid niet gestemd: raadslid
Bakeroot (effectief) en Stekelorum (plaatsvervanger)
55. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van
17 december 2008 om 19u.
⇒ wordt na geheime stemming verkozen met 17 ja, 7 onthoudingen en één raadslid niet gestemd: raadslid
Bakeroot (effectief) en Stekelorum (plaatsvervanger)
56. IWVA - Benoeming van 8 gevolmachtigden voor de buitengewone algemene vergadering.
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⇒

wordt na geheime stemming verkozen met 23 ja en 2 onthoudingen: de raadsleden Van Herck, Stekelorum,
D’haveloose, Vanheule, Verlinde, Dalle, Depotter en Gantois
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57. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering.
⇒ wordt na geheime stemming verkozen met 18 ja en 7 onthoudingen: de raadsleden Stekelorum (effectief) en
Vancayseele (plaatsvervanger)
58. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ wordt na geheime stemming verkozen met 25 ja: raadsleden Vanheule (effectief) en D’haveloose
(plaatsvervanger)
59. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering.
⇒ wordt na geheime stemming verkozen met 24 ja en 1 onthouding: raadsleden Deltombe (efectief) en
D’haveloose (plaatsvervanger)
60. Voorstelling van de Nieuwe Huisstijl
Na een inleiding door schepen Devos en projectverantwoordelijke Ilse Chamon wordt de nieuwe huisstijl toegelicht door het
communicatiebureau ROTOR.
De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 22 december 2008
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 22u05

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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