BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 12 januari 2009

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 19u13
Verontschuldigd: raadslid Deman

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 22 december 2008
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1.

Mededelingen.
Geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Onderhoud openbare
verlichting + gemeente-, monumentenverlichting en verkeerskegels - Aanrekening
materiaalkosten/prestatiekosten niet vervat in forfaitair jaartarief.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg
Ammanswallewijk Fase 2 - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij een stand van zaken van deze werken geeft
Gehoord raadslid Casselman die vraagt waarom er geen aansluitingspunten zijn voorzien voor de overloop van
hemelwater bij particulieren waarbij de heer burgemeester belooft dit verder te zullen onderzoeken
Gehoord schepen Van Herck die stelt dat het in de toekomst zal verplicht worden om het hemelwater af te koppelen
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – nutsleidingen in de
Polderstraat - meerwerken
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij nog eens benadrukt dat wat het fietspad in de Polderstraat
betreft, dit destijds in schelpenklei werd aangelegd op vraag van de Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur nu
onnodige kosten moet doen om dit te heraanleggen
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om de punten 5 tot en met 44 samen te bespreken, gezien dezelfde thematiek;
Gehoord raadslid Beun, voorzitter van het AGB, die toelichting geeft over het feit dat de Raad van Bestuur op voorstel
van het schepencollege, aanpassingen heeft voorzien in het betalend parkeren waarbij het algemeen principe is dat voor
de drie deelgemeenten eenzelfde regeling van toepassing wordt; dat bovendien bijkomende maatregelen zijn voorzien
voor bewonerskaarten; hij geeft vervolgens toelichting bij de regeling voor Oostduinkerke, waarbij voor de
Spreeuwenberg voorlopig wordt gewacht op beslissingen in Nieuwpoort-Bad, de regeling voor Sint-Idesbald en voor
Koksijde, waarbij de uitbreidingen en de diverse maatregelen worden voorgesteld, evenals de tarieven en de
vakantieregelingen; het nieuwe systeem zou ingaan op 1 april 2009; de plaatsen voor mindervaliden blijven gratis; de
raad van bestuur van het AGB keurde dit meerderheid tegen minderheid goed; er worden 31 nieuwe automaten
voorzien, uitgerust met GPRS-modems; er is een uitbreiding van 579 betalende parkeerplaatsen;
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Gehoord dhr. burgemeester die raadslid Beun dankt voor zijn uiteenzetting en meldt dat hieromtrent het nodige overleg
tussen AGB en gemeentebestuur werd gevoerd; de burgemeester benadrukt dat het principe van 15 minuten gratis
parkeren blijft gehandhaafd, evenals het 45 minuten gratis parkeren in de parking van het CC CasinoKoksijde; hij wijst
tevens op de gelijkschakeling tussen de drie centra en op de eenvormigheid in de vakantieregeling tussen 1 april en 30
september; hij wijst tevens op de beperkte tarieven voor langparkeren in bepaalde zones dit ten behoeve van de tweede
verblijvers;
Gehoord raadslid Serpieters die zich wil beperken tot een aantal principiële stellingnames waarbij hij verwijst naar het
standpunt van de CD&V in de Raad van Bestuur van het AGB, waar zij hebben tegen gestemd; hij wijst op het feit dat
het gaat om een drastische uitbreiding van het betalend parkeren zonder dat er gezorgd wordt voor méér
parkeerplaatsen; hij merkt op dat zijn fractie heeft aangedrongen op het voorzien van bewonersparkeren, wat positief is.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die waarom de parkeerplaats voor mindervaliden is weg gevallen in punt 24; zij vraagt
ook naar de prijs van een bewonerskaart; zij stelt vast dat de parkeerdruk voor de inwoners in de kleine straten zal
toenemen gezien er geen parkeerplaatsen bijkomen, deze bewoners worden aldus verplicht om een bewonerskaart te
kopen om te kunnen parkeren in eigen straat; bij punt 8 (Bliecklaan) stelt ze vragen over de daar geldende
vakantieregeling, namelijk wat dit voor consequenties heeft in de maanden april tot en met september, ze verwijst
daarbij naar het feit als er bezoekers naar de vrije school komen, ze aldus zullen moeten betalen (bijv. schoolfeest in
juni) en dit een discriminitatie t.a.v. deze school betekent; zij vraagt ook naar de stand van zaken ivm parkeren voor
dokters;
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een bewonerskaart 25 euro zal kosten op jaarbasis; de heer burgemeester
betwist de stelling dat hierdoor geen bijkomende parkeerplaatsen bijkomen, wat wel het geval is gezien de rotatie door
de invoering van dit systeem groter wordt; wat de school betreft meent de heer burgemeester dat er verderop wel
mogelijkheden zijn voor langparkeren.
Gehoord raadslid Serpieters die toch benadrukt dat er geen bijkomende parkeerplaatsen worden gecreërd en dat de
noden in de verschillende deelgemeenten niet dezelfde zijn; hij merkt ook op dat er 36 extra parkeermeters moeten
geplaatst worden in plaats van de aangehaalde 31;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die nogmaals vaststelt dat in de buurt van de school in de Bliecklaan er een probleem
zal ontstaan waarop de burgemeester verwijst naar het Kerkplein waar voldoende mogelijkheid is en hij verwijst tevens
dat de bijkomende opbrengsten zouden kunnen aangewend worden voor aanleg van bijkomende plaatsen.
Gehoord schepen Devos die verwijst dat ook bij de gemeentelijke basisschool in de Abdijstraat niet veel
parkeergelegenheid is.
Gehoord raadslid Boons die de vraag stelt naar hoeveel parkeerplaatsen ondertussen zijn verdwenen en of het contract
met de firma Rauwers dan nog kan geëerbiedigd worden waarop raadslid Beun meldt dat hieromtrent overleg is gepleegd
en dit geen probleem vormt;
Gehoord dhr. burgemeester die betreurt dat raadslid Sophie Dewulf poogt de scholen tegen elkaar op te zetten en
waarbij hij verwijst naar het feit dat het gemeentebestuur alle scholen op gelijke voet behandelt.
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vaststelt dat de maatregelen enkel tot doel hebben om meer opbrengsten te genereren
en dat integendeel de handel dient gestimuleerd te worden;
Gehoord dhr. burgemeester die ten slotte meldt dat indien er problemen zouden zijn met dit nieuwe systeem, er
bijstellingen kunnen gebeuren in de toekomst, waarbij raadslid Rik Dewulf een oproep doet om nu reeds uit te zien naar
nieuwe parkings.
Gehoord raadslid Stekelorum die een fout vaststelt bij punt 24, dat het moet gaan om de Zouavenlaan en tevens bij punt
41 (punt 11c) de Kunstenaarstraat niet meer bestaat en dient gelezen te worden als Edgard Tytgatstraat;
Gehoord raadslid Boons die tevens een fout meldt in punt, dat namelijk oud-gemeentehuis in de plaats van
gemeentehuis dient vermeld te worden.
⇒

6.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lejeunelaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

7.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bad
Schallerbachplein
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)
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8.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert Bliecklaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

9.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Charleroistraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

10.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Consciencestraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

11.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Duinbergenstraat.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

12.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gaston
Lejeunestraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

13.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Goudenboomstraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

14.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gulden Vlieslaan.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

15.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Joststraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

16.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Leopoldine
Lejeunestraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

17.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Orchideestraat
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Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

18.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parking
Terniersplein.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

19.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Steekspelstraat.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

20.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Viooltjesperk
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

21.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vlaanderenstraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

22.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vredestraat
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

23.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeewierplein
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

24.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zouavenplein.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

25.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridlaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

26.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Biedenkopflaan.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
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⇒

27.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Europaplein
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

28.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fabiolaplein
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

29.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ijslandplein
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

30.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Wepionstraat.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

31.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Christiaenlaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

32.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Grardplein.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

33.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jaakpad.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

34.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Oostendelaan.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

35.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ryckewaertlaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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.
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Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

36.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Smeyerslaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

37.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

38.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ringweg
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

39.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zone max. 30 km/h.
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

40.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

41.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

42.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

43.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

44.

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van
Buggenhoutlaan
Overwegende de bespreking gevoerd bij punt 5 van de dagorde
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) & 7 neen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)
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45.

Goedkeuren concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2009
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd
46.
Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Ten Duinen 1138 fase 3: revalorisatie vissershuisje - fase 3.1.A.Restauratie Gasterie - goedkeuring aangepaste
raming
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de dringende uitvoering van deze werken
Gelet op de toegevoegde verklarende nota van de gemeentesecretaris
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 16 februari 2009
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 19u50

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

dinsdag 17 februari
2009

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 20u15
Verontschuldigd: schepenen Herwig Vollon en G. Delie-Suber

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 12 januari 2009
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Afsluiten van een
huurovereenkomst voor het leveren, installeren en onderhouden van webcamera’s voor
toeristische doeleinden - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting die stelt dat de juiste lokatie nog dient bepaald te worden van de twee
camera’s
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vaststelt dat er nu nog beelden te zien zijn op de website en daarbij de vraag stelt of het
kontrakt op 31 december 2008 vooralsnog is afgelopen, waarop schepen Anseeuw bevestigend antwoordt
⇒

2.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen van
cartouches Ten Bogaerde - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die stelt dat het hier gaat om een aantal wapenschilden o.a. boven de
verbindingspoort die dringend aan herstelling toe zijn.
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vlaggen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Geofysisch onderzoek
golf 'Hof ter Hille' - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat de bijkomende scan een totaal beeld moet geven van deze
terreinen en waarbij hij stelt dat ten gepaste tijde aan de raadscommissie uitleg zal gegeven worden over de resultaten
van dit onderzoek; door dit onderzoek zullen later de kosten kunnen beperkt worden bij het uitgraven van sleuven,
waardoor het aantal te onderzoeken punten zal verminderen en aldus tijd kan bespaard worden bij de werken voor de
aanleg van het golfterrein
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Aankoop
markttentjes voor het Visserijmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die stelt dat het gaat om een veertiental markttentjes en deze aankoop
kadert binnen de besparing van manuren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Verbouwingswerken
in het cultureel centrum Casino - lot 1 : renovatiewerken feestzaal - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de punten 6 tot en met 9 in het kader van renovatiewerken na tien jaar
gebruik van het cultureel centrum en waarbij hij korte toelichting geeft over de verschillende loten van deze
werkzaamheden; voor wat de mobiele wand betreft, verwijst hij naar het dikwijls dubbel gebruik van de infrastructuur en
waarbij het de bedoeling is de geluidsoverlast te beperken
Gehoord raadslid Serpieters die over de punten 6 tot en met 9 vaststelt dat tien jaar geleden de zaak beter had kunnen
aangepakt worden gezien toen blijkbaar minderwaardige materialen werden gebruikt
Gehoord schepen Loones in zijn repliek die meldt dat het om normale slijtage gaat
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die bijkomende uitleg vraagt bij de uitbreiding van de mobiele wand
⇒

7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Verbouwingswerken
in het cultureel centrum Casino - lot 2 : installatie mobiele wand - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Verbouwingswerken
in het cultureel centrum Casino - lot 4 : vaste uitrusting - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
⇒

10.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Verbouwingswerken
in het cultureel centrum Casino - lot 3 : installatie hefplatform - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen ondergronds brengen ls-net in de Fuchsialaan en Capucijnenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

11.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van digitale
schoolborden voor de gemeentescholen Koksijde en Oostduinkerke - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst op de vele voordelen van deze digitale borden, ter
vervanging van de gewone borden en waarbij hij voorstelt om een demonstratie te voorzien voor de raadsleden
⇒

12.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ontwikkeling en
realisatie van een concept ter promotie van de activiteiten van het cultureel centrum Casino
2009-2010 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die verwijst naar een gelijkaardige aanpak van de promotie de voorgaande
jaren
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of het ontwerp én de druk in dit lastenboek zijn voorzien, waarop schepen
Loones antwoordt dat het bureau het ontwerp maakt; raadslid Sophie Dewulf vraagt of er binnen 5-Art hier geen
kredieten kunnen uitgetrokken worden en zo de kosten kunnen worden gedrukt; ze vraagt nog eens verduidelijking of
het hier enkel over het ontwerp gaat en ze stelt vast dat het toch wel een hoog bedrag is dat hiervoor uitgetrokken
wordt.
⇒

13.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop collectie
Bourdon voor het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de reeds bestaande zilvercollectie Maldague in de Duinenabdij; hij meldt
dat via de conservator een collectie is aangeboden van wijlen prof. Vandewalle, een unieke verzameling die
ontwerptekeningen, modellen en gereedschappen betreft van het voormalige atelier Bourdon uit Gent; hij benadrukt dat
het niet om het zilver zelf gaat, maar wel om tekeningen enz. Hij verwijst naar een inventaris opgesteld door het
veilinghuis Sotheby’s en een schatting van de voorwerpen van circa 135.000 euro; hij verwijst dat na onderhandelingen
een prijs van 100.000 euro kan bedongen worden; er is tevens een tentoonstelling in het Museum Sterckshof
georganiseerd omtrent de collectie en verwijst daarbij naar de catalogus; de burgemeester meent dat dit een
waardevolle aanwinst voor het museum is.
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Gehoord raadslid Serpieters die zelf heeft vastgesteld dat de collectie Maldague een indrukwekkende verzameling is die
sinds 1996 wordt betaald door middel van een lijfrente; de CD&V heeft zich destijds onthouden omdat er toen in vraag
werd gesteld wat deze collectie te maken heeft met de Cisterciënzers; in 2007 heeft de fractie zich eveneens onthouden
bij de aankoop van bijkomende stukken uit de collectie Maldague; hij stelt vast dat de afbetaling zou kunnen aflopen in
2012 en dat de collectie Maldague alsdan ongeveer 250.000 euro zal gekost hebben; hij stelt vast de huidige aankoop
voorziet in waardevolle stukken, maar vindt het bedrag van 100.000 euro wel hoog en vindt nergens een vermelding van
Sotheby’s in de inventaris, hij stelt een bijkomende schatting voor van een ander veilinghuis; hij stelt ook vast dat een
deel van de collectie Maldague niet wordt tentoongesteld en vraagt zich dan ook af waar de collectie Bourdon zal
tentoongesteld worden; hij stelt zich vragen hoe dit blijvend zal kunnen gelieerd worden aan het Museum van de
Duinenabdij; namens zijn fractie vraagt hij dit dossier uit te stellen om een bijkomend expertiseverslag aan te vragen;
De burgemeester antwoordt hierop dat de schatting is gebeurd door Sotheby’s en verwijst dat er 35% van de schatting is
bedongen voor de aankoop aan 100.000 euro; de burgemeester heeft zelf de collectie met eigen ogen gezien, hij meldt
dat het gaat om een archief van een van de belangrijkste zilverproducenten uit onze regio en hij meent dat er
potentialiteit is in het ontsluiten en bestuderen van deze collectie; de collectie Maldague zal bovendien nog meer in
aanzien stijgen door deze aankoop en aldus een bijkomende troef zijn voor het Museum Duinenabdij en later eventueel
zal kunnen afgesplitst worden; wat de voorraad betreft, meldt hij dat dit in alle andere musea ook het geval is en dit de
rijkdom uitmaakt van een museum.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die nog eens aandringt om dit punt uit te stellen in afwachting van een tweede schatting
en dat in deze moeilijke financiële tijden er andere prioriteiten zijn
Gehoord de heer voorzitter die voorstelt om allereerst te stemmen over het verdagen van dit punt

14.

⇒

Afgewezen met 17 tegen (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 en R. Stekelorum) en 9 ja (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain,
P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, K. Deman en J. Boons)

⇒

Stemming ten gronde: goedgekeurd met 17 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 en R. Stekelorum), 7 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 tegen (K.
Deman en J. Boons)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Reinigen riolering
Zeedijk - Intrekking besluit gemeenteraad dd. 17 november 2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

15.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Reinigen riolen
Zeedijk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat zijn fractie akkoord is, maar vragen stelt over het bedrag, dit ongetwijfeld een
materiële misslag en dient rechtgezet te worden.
⇒

16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Ruwbouwwerken voormalige kapel "Ster der Zee" - vaststellen eindafrekening der uitgevoerde
werken.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die de korte historiek van dit dossier schetst en die melding maakt van de
belangrijke aanpassing van de toegangsramp voor mindervaliden
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat de raming 87.000 euro bedroeg en het bedrag nu verdubbeld is en dit toch
wat vragen oproept.
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren aankoop van ademhalingstoestellen ten behoeve van brandweer Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de subsidie
⇒

18.

Goedgekeurd met unanimiteit

Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 9 - herbergen en dansfeesten.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst dat dit reglement een stok achter de deur is om
drankgelegenheden op te leggen de muziek stil te zetten na een bepaald uur en waarbij hij verwijst naar de ervaringen
terzake in De Panne, hij verwijst naar Franse bezoekers die door het sluitingsuur in Frankrijk abnormale hinder
veroorzaken in de omgeving van onze horecazaken; de burgemeester stelt dat dit reglement in samenspraak met de
buurgemeenten en de politie is tot stand gekomen, hij verwijst tevens naar de goede samenwerking met de
horecazaken;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandacht vraagt voor de zaken die geen overlast veroorzaken en niet de dupe
mogen zijn van zij die het minder goed menen; ze meent dat er uitzonderingen kunnen gevraagd worden wat ze goed
vindt en dat bij drie administratieve sancties de uitzondering kan worden ingetrokken, waarbij ze vraagt over welke
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termijn dit gaat; waarop de burgemeester antwoordt dat het de burgemeester is die hierover kan beslissen en dat in
deze zaken een dossier dient opgebouwd te worden en niet zomaar lichtzinnig tot sluiting zal worden overgegaan en dat
er eveneens voorafgaand overleg met de uitbaters zal zijn, enkel bij slechte wil zullen maatregelen genomen worden als
stok achter de deur
Raadslid Dewulf vraagt of er op het sluitingsuur van 5 uur bij speciale gelegenheden (bijv. nieuwjaar) ook een
uitzondering kan gegeven worden waarop de heer burgemeester verwijst naar zijn eerdere uiteenzetting
⇒

19.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridplein.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er gisteren een vergadering is geweest met de handelaarsbond van
Oostduinkerke waarbij nieuwe afspraken werden gemaakt in verband met het betalend parkeren; hij stelt voor dit punt
te verdagen tot de volgende zitting, zodat de aanpassingen kunnen uitgevoerd worden; hij meldt tevens dat met de
handelaarsbond van Sint-Idesbald ook nog een gesprek zal gevoerd worden
Gehoord schepen Devos die meldt dat gelegenheid aan iedereen wordt geboden om nog opmerkingen te geven
Gehoord raadslid Beun die het uitstel steunt om nog overleg te kunnen plegen
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie in de vorige gemeenteraad reeds vroeg dit punt te herbekijken en
waarbij hij vraagt om het overlegmodel tussen gemeenten en AGB toch te herbekijken
Gehoord raadslid Boons die vraagt waarom in Koksijde-bad de zaak niet wordt herbekeken, waarop de burgemeester
meldt dat enkel in Oostduinkerke en Sint-Idesbald de betalende periodes zijn uitgebreid
⇒

20.

Punt uitgesteld met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk
Oostduinkerke.
Gelet op de bespreking bij punt 19 van de dagorde, stelt de voorzitter voor om dit punt te verdagen
⇒

21.

Punt uitgesteld met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Langeleedstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Koningstraat.

23.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Hof ter Hillestraat.

24.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Hazebeekstraat.

⇒

⇒

⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

25.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ganzestraat.

26.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Conterdijk.

27.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Burgweg.

⇒

⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Gehoord raadslid Depotter die vraagt de signalisatie ter hoogte van de Hoge Brug Dijk-Conterdijk te willen herbekijken
gezien daar een ongerijmdheid bestaat
⇒

28.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwstraat.
⇒

29.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan.
Gelet op de bespreking bij punt 19 van de dagorde, stelt de voorzitter voor om dit punt te verdagen
⇒

30.

Dit punt wordt uitgesteld met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen/gewestwegen coordinatie - afbakening zone "verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering van
plaatselijk verkeer en bromfietsen klasse A".
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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31.

Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen voor nieuwe
luidinstallatie in de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

32.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor veranda's en carports.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die meldt dat dit een bevestiging is van een reeds courant gebruikt beleid,
waarbij een uitzondering wordt gemaakt op de bouwvrije strook van 5 meter voor veranda’s en carports, dit reglement
biedt nu duidelijkheid naar de inwoners toe
⇒

33.

Goedgekeurd met unanimiteit

Reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van
gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad - goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het opgestelde reglement en de anciënniteiten die
nodig zijn.
Gehoord raadslid Beun die bedenking heeft bij artikel 4, namelijk dat bij herverkiezing de datum van indiensttreding
wordt terug gebracht naar 1 januari (akkoord met aanpassing)
⇒

34.

Goedgekeurd met unanimiteit

Rapportage klachtenbehandeling 2007-2008 - kennisname.
Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting
⇒

35.

Goedgekeurd met unanimiteit

Reglement klachtenbehandeling gemeente Koksijde - wijziging.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Rik Dewulf verlaat de zitting

36.

Vaststelling reglement houdende de toekenning van een gemeentelijke huursubsidie aan het
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting, die verwijst naar een bedrag van 10.000 euro voorzien in het budget
2009, waarbij hij uitleg geeft over het systeem en de voorwaarden om voor subsidiëring in aanmerking te komen; hij
stelt voor om een toevoeging te doen in art. 12, namelijk de maximale toelage, inclusief de indexering te beperken tot
100 euro
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

Raadslid Alain Saubain verlaat de zitting

37.

Mobiliteit - koepelmodule bij het moederconvenant en modules nr. 7, 8 en 9 betreffende de
opwaardering van de lijn 69 Oostende - Nieuwpoort - Veurne - goedkeuring.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die meldt dat na lange jaren een doorbraak is in het dossier openbaar
vervoer in de gemeente Koksijde, namelijk een busverbinding naar Sint-Idesbald; hij meldt dat op 1 mei de nieuwe
verbinding tot stand komt
Gehoord dhr. burgemeester die in naam van het college de sp.a-fractie bedankt voor de geleverde inspanningen bij de
bevoegde minister om een doorbraak te krijgen in de problematiek van het openbaar vervoer in de gemeente en de
verhoogde frequentie toejuicht naar Veurne en de kliniek, hij verwijst daarbij tevens naar de belangrijke financiële
inspanningen die door De Lijn worden geleverd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Raadslid Rik Dewulf vervoegt opnieuw de zitting, raadslid Rita Gantois verlaat de zitting

38.

Subsidiereglement professionele stewards - wijziging.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒

39.

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Reglement stimuleren van duurzame energie door subsidiëring van de plaatsing van thermische
en fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen - wijziging.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die verwijst naar een vereenvoudiging van de procedure en het feit dat er
inhoudelijk niets verandert
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)
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40.

Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Samenstelling Schoolraad - Goedkeuring
verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja)

Raadslid Alain Saubain vervoegt opnieuw de zitting

41.

Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Samenstelling Schoolraad - Goedkeuring
verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel,
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (25 ja)

Raadslid Rita Gantois vervoegt opnieuw de zitting

42.

Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Schoolraad - Goedkeuring aanduiding
vertegenwoordigers personeel door de pedagogische raad.
⇒

43.

Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Schoolraad - Goedkeuring aanduiding
vertegenwoordigers ouders door de ouderraad.
⇒

44.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : aanpassing bedrag eindejaarstoelage 2008 ingevolge het sectoraal akkoord 20082013.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

45.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel - Besluit van de gouverneur betreffende de schorsing van de uitvoering van het besluit
van de gemeenteraad dd. 17 november 2008 houdende de vaststelling rechtspositieregeling mededeling.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of het volledige reglement hierdoor is geschorst, waarop de schepen antwoordt dat
dit enkel over drie artikels gaat
⇒

46.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : vaststellen van het inzetten van contractueel personeel in het project 'Natuursteen als
bouwmateriaal binnen Vlaanderen en Noordwest-Europa tijdens de middeleeuwen'.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die verwijst naar het mooie werk dat momenteel wordt geleverd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

GEHEIME ZITTING
Raadslid Rita Gantois verlaat de zitting

47.

Personeel : aanstelling als stedenbouwkundig ambtenaar : Leen Declerck - vastbenoemd hoofd
dienst ruimtelijke ordening en planning.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Rita Gantois vervoegt opnieuw de zitting

48.

Personeel : Cools Björn - benoeming in vast verband als afdelingshoofd administratie (A4a-A4b).
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

49.

Goedgekeurd met unanimiteit

Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag stagiair-brandweermannen - Kelly Vandenberghe en Heidi
Storm.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 16 maart 2009
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u31

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 16 maart 2009

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 20u12

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 17 februari 2009
Geen opmerkingen - goedgekeurd

1.

Mededelingen
De heer burgemeester maakt melding van: (1) de definitieve goedkeuring door de minister van het milieujaarprogramma
2008; (2) het feit dat de Vlaamse minister van Monumentenzorg de Britse Militaire Begraafplaats te Koksijde als
monument heeft erkend en vijf gemeentelijke oorlogsgedenktekens op de voorlopige lijst van geklasseerde monumenten
heeft geplaaatst; (3) de fietspaden in de gemeente Koksijde als de beste in Vlaanderen zijn genomineerd en (4) het
gemeentebestuur een intentieverklaring heeft goedgekeurd om de redderspost Koksijde-centrum te openen in de eerste
twee weekends van juni, dit op verzoek van de heer provinciegouverneur.

2.

Aktename ontslag van Kurt Deman als gemeenteraadslid
De heer voorzitter van de gemeenteraad bedankt het afscheidnemend raadslid, waarna ook de heer burgemeester zijn
waardering uitspreekt voor de manier waarop Kurt Deman zijn mandaat als gemeenteraadslid heeft uitgeoefend;
afscheidnemend raadslid Kurt Deman bedankt en wenst zijn opvolger succes toe

3.

Aktename afstand van Joke Vanooteghem als effectief gemeenteraadslid.
Gehoord de heer secretaris die meldt dat bij de opmaak van de agenda bij vergissing de dagordepunten 3 en 4 werden
omgewisseld, gezien volgens het PV opgesteld door het hoofdtelbureau van de gemeente Koksijde op 10 oktober 2006,
als eerste opvolger van de lijst Vlaams Belang, na overdracht van de lijststemmen, mevr. Christiane Denhaerynck werd
aangeduid en als tweede opvolger mevr. Joke Vanooteghem en er dus eerst akte dient genomen van de afstand van
mandaat van mevr. Christiane Denhaerynck, eerste opvolger en vervolgens van de afstand van mandaat van mevr. Joke
Vanooteghem

4.

Aktename afstand van Christiane Denhaerynck als effectief gemeenteraadslid
Gehoord de heer secretaris die meldt dat bij de opmaak van de agenda bij vergissing de dagordepunten 3 en 4 werden
omgewisseld, gezien volgens het PV opgesteld door het hoofdtelbureau van de gemeente Koksijde op 10 oktober 2006,
als eerste opvolger van de lijst Vlaams Belang, na overdracht van de lijststemmen, mevr. Christiane Denhaerynck werd
aangeduid en als tweede opvolger mevr. Joke Vanooteghem en er dus eerst akte dient genomen van de afstand van
mandaat van mevr. Christiane Denhaerynck, eerste opvolger en vervolgens van de afstand van mandaat van mevr. Joke
Vanooteghem

5.

Onderzoek van de geloofsbrieven van Herman Vandenberghe.
Gehoord de heer secretaris die voorlezing doet van het onderzoek van de geloofsbrieven, zoals blijkt uit de verklaring
opgesteld door het college van burgemeester en schepenen

6.

Eedaflegging als raadslid van Herman Vandenberghe.

7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Archeologisch
onderzoek in het kader van de aanleg van het eco-golfterrein 'Hof ter Hille' te Koksijde goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op het voorziene krediet in het budget 2009 en waarbij hij
verduidelijking geeft over de wettelijke verplichting die op het gemeentebestuur rust om als eigenaar het archeologisch
onderzoek uit te voeren; dat bovendien art. 127 van het decreet RO een bindend advies van Monumenten en
Landschappen voorziet, gelet op de oppervlakte van het projectterrein; de burgemeester meldt dat dankzij het
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scanonderzoek het op te graven terrein serieus is kunnen ingeperkt worden tot een viertal hectare; er wordt voorzien dat
een drietal ploegen gedurende een zestal maanden het terrein verder zal onderzoeken; dit onderzoek is eveneens
noodzakelijk voor de goedkeuring van het ingediende MER-rapport; er is ook toezegging geweest van Monumenten en
Landschappen dat ze bij het toekennen van de bouwvergunning niets meer bijkomend zullen opleggen dan wat in het
kader van dit lastenboek is opgenomen; de heer burgemeester deelt ten slotte mee dat er momenteel nog geen
subsidies op dit vlak worden toegekend.
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of de periode van zes maand duidelijk beperkt is en niet verder kan uitlopen, wat
door de burgemeester wordt bevestigd; raadslid Decorte vraagt indien er een archeologische waarde kan bewezen
worden, daar toch geen subsidies voor kunnen verleend worden; de burgemeester verwijst naar een recent gesprek met
de betrokken ambtenaar die kon meedelen dat er geen subsidies voor dergelijke dossiers bestaan.
Raadslid Decorte meldt dat zijn tussenkomst bij Defensie heeft opgeleverd dat DOVO met het gemeentebestuur kontakt
zal nemen, maar verwijst naar de wetgeving waarbij wordt gesteld dat het opruimen ten laste van de eigenaar komt
Gehoord raadslid Vandenberghe die vaststelt dat er slechts 200.000 euro is voorzien op het budget, de burgemeester
meldt dat dit in de budgetwijziging is voorzien
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ruimen van
oorlogsmunitie op het eco-golfterrein 'Hof ter Hille' - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het gemeentebestuur een aanvraag tot tussenkomst van Defensie heeft
gedaan bij minister De Crem, die zijn antwoord in beraad heeft gehouden; het ontmijnen van de gronden is evenwel de
taak van de eigenaar
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Heraanleggen van
fietspaden in de Polderstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de huidige knelpunten vermeldt die noodzaken tot de heraanleg van het fietspad
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of de boordstenen worden verlaagd, waarop de burgemeester antwoordt dat
dit over een beperkte lengte zal gebeuren gelet op aanwezigheid van de slikputjes
⇒

10.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Aankoop
speeltoestellen voor speelterrein Dockaertstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒

11.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vervanging
vuilniswagen (inclusief moloklader) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

12.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Behandelen
toegangspasserelle gemeentehuis Koksijde met antislip - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij de gevaarlijke situatie meldt bij ongure weersomstandigheden
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of dit niet van in het begin van de werken had kunnen voorzien worden
⇒

13.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) 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 elektrische
straatafvalzuiger - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

14.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ondergrond brengen
LS en OV-net in de Jan Pootlaan, Myriamweg, Geitenweg en Leeuwerikenweg
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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15.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Gemeenteschool
Koksijde - aankoop speeltoestellen kleuters - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vervanging tractor
wegen/dijk/strand.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren en plaatsen
van dataloggers - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

18.

Goedgekeurd met unanimiteit

Organisatie Wereldbeker Cyclocross 2012 - Goedkeuring inschrijvingsbedrag
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die meldt dat de gemeente Koksijde de organisatie in 2012 is toegewezen;
hij verwijst naar de machtiging van de gemeenteraad in 2007; er dient een bedrag van 10.000 zwitserse frank te worden
betaald tegen 1 juli; er is bovendien reeds een organisatiecomité opgericht die zal zorgen dat de organisatie een breakeven nastreeft
Gehoord raadslid Boons die informeert over het budget dat hiervoor zal worden uitgetrokken; schepen Dawyndt verwijst
naar een raming van inkomsten en uitgaven en verwijst daarbij naar het dossier o.a. de kosten die aan de UCI dienen
betaald te worden, naast aan te schaffen materiaal enz.; schepen Dawyndt verwijst ook naar de impliciete publiciteit die
de gemeente Koksijde uit dit evenement zal halen
⇒

19.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pierre Sorellaan.
Gehoord raadslid Serpieters die tussenkomt aangaande de wijzigingen in het betalend parkeren in de gemeente waarbij
hij vaststelt dat dit dossier van in het begin op een verkeerd spoor is gezet en waarbij hij de rol van het AGB bespreekt;
hij verwijst naar de beheersovereenkomst tussen AGB en gemeentebestuur waarin is voorzien in een overlegcommissie,
maar die nog nooit is bijeengekomen, met o.a. een afvaardiging van de politie, waar voorbereidend overleg kon
gebeuren; raadslid Serpieters meent dat er niet kan gesproken worden van een doordacht plan dat voorligt; zijn fractie
heeft geprobeerd om een positieve inbreng te doen, o.a. het half uurtje gratis parkeren; zijn fractie was tevens vragende
partij voor bewonerskaarten, dat dit voorzien was in Oostduinkerke in afgebakende zones, maar nu blijkbaar is
weggevallen, wat hij betreurt; hij betreurt tevens de minder goede communicatie tussen AGB en gemeentebestuur,
indien dit er wel was geweest hadden heel wat misverstanden in dit dossier kunnen vermeden worden
Gehoord raadslid Beun, voorzitter van het AGB, die zelf vragende partij is voor meer overleg en communicatie tussen
AGB en schepencollege, en die meent dat er wel voldoende overleg is gepleegd, er is gepoogd de grootste gemene deler
te vinden, de wensen van de handelaars zijn ingewilligd; raadslid Beun overloopt kort de voorgestelde wijzigingen, nl. (1)
de invoerdatum; (2) eerste halfuur wordt gratis aangeboden; (3) geen wijzigingen in Sint-Idesbald; (4)
tegemoetgekomen aan de vraag van de handelaars in Oostduinkerke en een kleine uitbreiding in de Leopold II-laan en
(5) er wordt een zone ingevoerd waar voor een volledige dag kan geparkeerd worden; (6) in Koksijde wordt ook
tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de handelaars, waaronder een handelaarskaart, tevens een bijkomende
nieuwe zone voor langparkeren, hij meldt tevens de kleine aanpassing aan de parkings gelegen aan de Zeedijk waar het
bedrag wordt opgetrokken tot 5 euro
Gehoord dhr. burgemeester die erkent dat een betere samenwerking dient te gebeuren tussen AGB en gemeentebestuur
Gehoord raadslid Serpieters die twee bedenkingen doet bij de verklaring van raadslid Beun, nl. (1) consultatie van de
handelaars is er pas geweest na hun protest en (2) het voorstel van uitbreiding van betalend parkeren in de Leopold IIlaan geen voorstel is van de handelaars
Gehoord dhr. burgemeester die nog eens verwijst naar het gesprek met de handelaars van Oostduinkerke-bad en het
afzonderlijke schrijven van Unizo Koksijde
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vaststelt dat met de nieuwe parkeerregeling er niet meer parkeerplaatsen bij komen,
enkel parkeermeters
⇒

20.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridlaan
⇒

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
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21.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Biedenkopflaan.
⇒

22.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Europaplein
⇒

23.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Joseph
Ryckewaertlaan
⇒

31.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Oostendelaan
⇒

30.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jaakpad.
⇒

29.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - George Grardplein.
⇒

28.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Christiaenlaan
⇒

27.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Wepionstraat
⇒

26.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fabiolaplein.
⇒

25.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fabiolaplein.
⇒

24.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Smeyerslaan
⇒

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
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32.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die duidelijkheid vraagt of de voorrang van rechts aan de Duinenkranslaan nog geldt of
niet
⇒

33.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan
⇒

34.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Retributie op het betalend parkeren - hervaststelling
⇒

36.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen – Leopold II laan.
⇒

35.

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 7 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)

Budgetwijziging nr.1 (1) & (2) - Dienstjaar 2009 - Goedkeuring
Gehoord dhr. burgemeester die het woord verleent aan de heer ontvanger, die meldt dat het om een eerder technische
budgetwijziging gaat om o.a. een aantal leveranciers op tijd te kunnen betalen en waarbij hij wijst op een aantal andere
wijzigingen in de personeelskosten, de werkingskosten, de overdrachten, de diverse investeringen en schuldaflossingen
en ten slotte het eindresultaat van de budgetwijziging meedeelt
Gehoord dhr. burgemeester die een aantal punten uit deze budgetwijziging toelicht, waaronder een aantal overdrachten
en de aanleg van een aanmeerplaats op het kanaal in Wulpen
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of het budgettair niet interessant zou zijn om de exploitaite van de aanmeerplaats
te Wulpen in handen te geven van het AGB
Gehoord raadslid Vandenberghe die de vraag stelt of een punt al kan goedgekeurd worden zonder dat een
budgetwijziging is goedgekeurd
Gehoord raadslid Bakeroot die de vraag stelt wat het Deaf Surf project inhoudt, waarop schepen Anseeuw meldt dat het
gaat om een initiatief voor kitesurf-lessen voor doven
Gehoord raadslid Boons die vraagt de naam Deman door Vandenberghe te vervangen
⇒

37.

goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en R. Stekelorum), 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 onthoudingen (J. Boons en H.
Vandenberghe)

Kosteloze overname wegbedding Moulinstraat jegens het Agentschap Van Maldeghem
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

38.

Goedgekeurd met unanimiteit

Kosteloze overname Oude Zeedijkstraat jegens de echtgenoten Cornelis-Nowe
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Depotter die meldt dat een aangelande langsheen de Oude Zeedijkstraat zijn erf niet onderhoudt en
vraagt of de gemeente hierin wil tussenkomen waarop schepen Loones meldt hierin te zullen bemiddelen
⇒

39.

Goedgekeurd met unanimiteit

Definitieve vaststelling van GRUP voor zonevreemde constructies - gedeeltelijke herziening GRUP
1 Noordduinen
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die meldt dat het om een rechtzetting gaat van twee percelen die onterecht
onbebouwbaar werden gemaakt in het vorige goedgekeurde GRUP
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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40.

Definitieve vaststelling van GRUP voor zonevreemde constructies - gedeeltelijke herziening GRUP
2 Schipgat-Doornpanne
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die meldt dat het om een belangrijk GRUP gaat om de mensen
rechtszekerheid te geven inzake zonevreemde woningen
⇒

41.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststelling van het plannenregister
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die dit punt kadert in de ontvoogding van de gemeente op vlak van het
afleveren van bouwvergunningen; hij meldt dat dit voor nazicht reeds sinds januari werd overgemaakt aan de betrokken
ambtenaar, maar nog geen antwoord werd ontvangen, reden waarom dit nu wordt doorgestuurd.
Gehoord raadslid Beun die vraagt naar een stand van zaken over de andere twee voorwaarden om te worden ontvoogd
⇒

42.

Goedgekeurd met unanimiteit

Junikermis Koksijde-dorp - abonnementen voor de periode 2009 tot 2013 - toewijzing
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

43.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke raad voor cultuurbeleid - goedkeuring wijziging statuten
Gehoord schepen Loones die meldt dat het om een vereenvoudiging van de structuur gaat en een meer efficiënte
werking van de Cultuurraad, dit op verzoek van de leden van de Raad zelf, is unaniem goedgekeurd door de Raad zelf
⇒

44.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : Intrekken vorige beslissing en hervaststellen van het inzetten van contractueel
personeel in het project 'Natuursteen als bouwmateriaal binnen Vlaanderen en Noordwest-Europa
tijdens de Middeleeuwen'
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

45.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : Vaststellen bijzondere aanwervingsvoorwaarden seizoenpersoneel.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting, waar het aanpassingen naar aanleiding van de invoering van de
rechtspositieregeling betreft
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er reeds is onderhandeld met de vakbonden en waarbij hij aandacht vraagt
voor een aantal technische wijzigingen die later kunnen besproken worden
Gehoord raadslid Beun die de opmerking maakt dat er terug een aantal E-functies worden voorzien, waar dit beter wordt
opgewaardeerd
⇒

46.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : kaderwijziging en vaststellen bijzondere aanwervingsvoorwaarden - afdeling
administratie stafmedewerkers : vaststellen functie 1 informaticus A1A-A2A en dienst welzijn 0,5
begeleider BKO
Gehoord schepen Anseeuw die toelichting geeft bij het opwaarderen van de functie van informaticus naar A-niveau en de
behoefte naar een bijkomend personeelslid in de BKO
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – bolle spiegels
Raadslid Sophie Dewulf stelt vast dat ondertussen de spiegels uit het straatbeeld zijn verdwenen, maar dat er nog een
aantal gevaarlijke kruispunten blijven bestaan die niet gekend zijn door niet-inwoners (bijv. Prins van Luiklaan –
Duinenkranslaan); ze pleit daarbij om op deze plaatsen een evaluatie te maken en eventueel een waarschuwingsbord te
plaatsen.
Dhr. burgemeester meldt dat een weggebruiker zijn gedrag dient aan te passen aan de lokale omstandigheden

2. vraag van raadslid Rik Dewulf
Raadslid Dewulf meldt het overlijden van dhr. Kudscheid van Konz, die een passende hulde verdient, waarna wordt
overgegaan tot een minuut stilte
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GEHEIME ZITTING
47.

Brandweer - afdeling Koksijde - benoemen van 3 stagiair-brandweermannen tot effectieve
brandweermannen
⇒

48.

verkozen met unanimiteit

Brandweer - afdeling Oostduinkerke - benoemen van 3 stagiair-brandweermannen tot effectieve
brandweermannen
⇒

Verkozen met 26 ja, 1 lid niet gestemd

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 20 april 2009
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u38

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 20 april 2009

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 20u17
Verontschuldigd: schepen Herwig Vollon en raadslid Sophie Dewulf

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 16 maart 2009
Geen opmerkingen - goedgekeurd

Mededelingen
De heer burgemeester deelt mee dat het MER Golf definitief is goedgekeurd zonder opmerkingen zodat de bouwaanvraag kan
ingediend worden die zou kunnen afgeleverd worden binnen het aantal maanden. Hij verwacht dat de werken aldus na het
seizoen kunnen starten.

1.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Rooien bomen in de
Koninginnelaan - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die stelt dat deze bomen dienen gerooid ten behoeve van de nieuwe
busverbinding
⇒

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstel stormschade
dak hoofdtribune sportpark KVVC - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
huisvuilzakken - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren van een
zitmaaier met opvangsysteem - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die toelichting vraagt bij de omschrijving in de toelichtende nota
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren van kruisen
voor de erebegraafplaatsen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - maaien van
wegbermen langs openbare wegen en waterlopen.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over dit jaarlijkse terugkerende werk
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen architect
voor de restauratie van Cultureel Centrum Taf Wallet.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het feit dat dit gebouw reeds lang op onderhoud
wacht, maar omwille van de klassering dit steeds werd uitgesteld; hij verwijst naar de diverse werken die moeten
gebeuren
Gehoord raadslid Boons die vraagt of dit punt samen met de andere in verband met gebouwen ook in de commissie
grondgebiedszaken zou kunnen besproken worden
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de definitieve bestemming van dit gebouw voor de Westhoekacademie en
vraagt of er aldus afgezien wordt van een nieuwe bouw voor de academie; waarop de burgemeester stelt dat de
bescherming een afbraak nu onmogelijk maakt
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - gemeenteschool
Oostduinkerke - uitvoeren akoestische verbeteringswerken refter - goedkeuren lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de noodzaak van deze werken toelicht
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen OV-palen in
de H.Consciencelaan en omgeving - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen
LS/OV-net in de Hutstraat en E.Tytgatstraat - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop klaptafels en
stoelen CCCasino - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vissershuisje NysVermoote - Faze 1 : restauratie - Lot 1 : bouwkundige restauratiewerken - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper
verbouwen openluchtzwembad Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Beun die voorstelt om in het bestek het bedrag van de werken te voorzien op 2,5 miljoen euro zonder
de erelonen en andere kosten
Gehoord raadslid Serpieters die de aanpak van dit project een gemiste kans vindt voor de vernieuwing van het zwembad
en van Oostduinkerke-bad; zijn fractie heeft overigens nog bedenkingen bij de lange procedures bij beschermde
monumenten en de mogelijke gevolgen voor de uitbatingsvergunning die binnenkort vervalt; hij stelt ook vragen bij het
zgn. verval van het kunstwerk Baeteman en vraagt of de kunstenaar is geconsulteerd geweest omtrent het wegnemen
ervan; zijn fractie zal zich desgevolgens bij de stemming onthouden
Gehoord dhr. burgemeester in zijn repliek waarbij hij voorstander is van de originele vorm van de badinstallatie en het
feit dat het kunstwerk er pas achteraf is gekomen, maar waar hij wel bereid is om hier rekening mee te houden
Gehoord raadslid Beun die stelt dat het kunstwerk wel opnieuw zou kunnen geplaatst worden en het dossier is
opgemaakt in overleg met monumenten en landschappen
Gehoord de heer voorzitter die bij amendement voorstelt om allereerst te stemmen over het voorstel van raadslid Beun
om in het bestek het bedrag van de werken te voorzien op 2,5 miljoen euro zonder de erelonen en andere kosten
⇒

amendement 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 6
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters)

⇒

ten gronde 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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 6
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters)
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14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Rozenlaan +
kruispunt Zandmannetjesweg / herstel landbouwweg : Westhoekstraat/vernieuwen terras en
paadjes pastorie Sint-Niklaas/ herstel en onderhoud gracht Koningstraat - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen architect
verbouwen schuur Ten Bogaerde tot Polyvalente ruimte - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die stelt dat deze grote schuur wordt omgebouwd tot een polyvalente
ruimte voor tentoonstellingen, waaronder een tentoonstelling over wereldoorlog I in de periode 2014-2019 over het
leven achter het front; eventueel kan onderzocht worden of geen Europese subsidies mogelijk zijn
Gehoord raadslid Decorte die vraagt dat het gebouw met het nodige respect zou ingericht worden en niet enkel voor
banketten en feesten zou gebruikt worden; hij pleit overigens voor een overleg met Monumenten en Landschappen om
hun visie te kennen gezien dit van groot belang zal zijn bij de verdere invulling van deze site;
gehoord dhr. burgemeester die duidelijk stelt dat het niet de bedoeling is er een gewone feestzaal van te maken, maar
wel om een functionele ruimte in te richten voor o.a. tentoonstelling in kader van wereldoorlog I
gehoord raadslid Decorte die zich kan vinden in een zaal die occasioneel wordt gebruikt voor ontvangsten en banketten
gehoord dhr. burgemeester die stelt dat kontakt zal genomen worden met Monumenten en Landschappen
gehoord raadslid Rik Dewulf die verwijst naar de onderhandelingen voor de Abtskapel waar het toen de eis was om dit
enkel voor muziekconcerten te gebruiken.
Gehoord raadslid Beun die vraagt of er reconstructie zal gebeuren van de volledige schuur waarop de heer burgemeester
antwoordt dat deze piste niet wordt gevolgd, na gesprekken hierover met Monumenten en Landschappen;
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om de opdracht te wijzigen als volgt: “Het doel van deze opdracht is het
verbouwen van de schuur tot polyvalente ruimte voor tentoonstellingen, culturele activiteiten en congressen.”
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit, mits aanpassing in het bestek van de omschrijving van de opdracht,
namelijk “Het doel van deze opdracht is het verbouwen van de schuur tot polyvalente ruimte voor
tentoonstellingen, culturele activiteiten en congressen.”

16. Politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van deze verordening
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen & gewestwegen Afbakening bebouwde kom.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koksijdesteenweg.
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of het realistisch is om over de volledige Koksijdesteenweg 50 km/u in te voeren
en of dit wel de vraag was van De Lijn, omwille van één halte
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat hij prioriteit geeft aan de invoering van de nieuwe buslijn en deze vraag door De
Lijn werd gesteld en de maatregel nadien kan geëvalueerd worden
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat hij zich hier kan in vinden
Gehoord raadslid Boons die zich kan vinden in de voorgestelde maatregel
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Verkoop voetweg in de Hugo Verriestlaan aan echtgenoten Blomme-Lootens.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor aanplant en
rooien van houtige beplanting.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar het initiatief hiertoe van de provincie voor een
eenvormige verordening in onze regio
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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21. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam Eugène Debongniestraat.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die de figuur van Eugene Debongnie toelicht
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt waarom de cultuurraad nog advies dient te geven, waarop schepen Loones meldt
dat dit decretaal is voorzien
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Reglement met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen te
Koksijde - wijziging.
Gehoord schepen Loones die toelichting geeft over de voorgestelde wijziging
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

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

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, J. Boons en H. Vandenberghe)) en 6 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters)

24. IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te
nemen op de algemene vergadering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Goedkeuren beleidscontract tussen de Gemeentelijke Basisschool Koksijde en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding Veurne-Diksmuide-Westkust.
Gehoord raadslid Vancayseele die uitleg vraagt over de reden waarom dit kontrakt werd opgezegd en nu terug afgesloten
wordt met dit zelfde CLB
Gehoord dhr. burgemeester die, door de afwezigheid van de bevoegde schepen, voorstelt om dit punt uit te stellen
⇒

Punt uitgesteld met unanimiteit

26 Goedkeuren beleidscontract tussen de Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke en het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding Veurne-Diksmuide-Westkust.
Gehoord raadslid Vancayseele die uitleg vraagt over de reden waarom dit kontrakt werd opgezegd en nu terug afgesloten
wordt met dit zelfde CLB
Gehoord dhr. burgemeester die, door de afwezigheid van de bevoegde schepen, voorstelt om dit punt uit te stellen
⇒

Punt uitgesteld met unanimiteit

27. Personeel – aanpassingen aan de rechtspositieregeling.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting, die verwijst naar één opmerking die nog is gekomen na kontakt met de
toezichthoudende overheid
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat het gaat om een aantal technische wijzigingen
Gehoord Geert Depotter, diensthoofd personeelsdienst, in zijn verduidelijking op een vraag van raadslid Serpieters
Gehoord schepen Anseeuw die Geert Depotter dankt voor zijn inspanningen bij het opstellen van deze
rechtspositieregeling
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Saubain - Pylyserlaan
Raadslid Saubain vraagt naar een stand van zaken ivm de geplande heraanleg van de Pylyserlaan; de heer burgemeester
verwijst naar het feit dat het rioleringsdossier bij de VMM voor goedkeuring ligt en de aanbesteding hierop wacht;
raadslid Saubain vraagt om de bestaande putten voorlopig toch te willen opvullen.

GEHEIME ZITTING
28. Oprichting veiligheidscel : samenstelling en goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

samenstelling goedgekeurd met unanimiteit
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29. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering.
⇒

Zijn verkozen met 19 en 6 onthoudingen: raadslid Bakeroot als effectief en raadslid Stekelorum als
plaatsvervanger

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

Zijn verkozen met 24 ja en 1 onthouding: de raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, Dhaveloose, Van
Herck, Gantois, Stekelorum, Depotter

31. Autonoom gemeentebedrijf Koksijde - aanduiden van 1 kandidaat-bestuurder.
⇒

Is verkozen met 22 ja en 3 onthoudingen: raadslid Jos Boons

32. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Dupont Luc - Verlenen eervol ontslag als vast benoemd
onderwijzer
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met unanimiteit

34. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - verlenen eervol ontslag aan brandwacht Roland Dorné.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

35. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - verlenen eervol ontslag aan brandweerman Roger Debruyne.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op maandag 18 mei 2009
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u18

Voor verslag
De secretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 18 mei 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepenen Jan Loones & Herwig Vollon
De zitting vangt aan om 20u05

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 20 april 2009

De naam van Kurt Deman bij de aanwezigen dient vervangen te worden door Herman Vandenberghe. Verder geen opmerkingen goedgekeurd
Gehoord dhr. voorzitter die de raad verzoekt om drie punten bij hoogdringendheid toe te voegen, namelijk twee punten in
openbare zitting:
A/ Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanpassingswerken gebouw CCTW –
databekabeling – goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze
B/IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
en in geheime zitting:
C/ IVVO - Aanduiden kandidaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Overwegende dat een uitstel van punt C zou betekenen dat in september de geplande uitbouw van het informaticasysteem in de
gemeentelijke Westhoekacademie in het gedrang zou komen
Overwegende dat een uitstel van punt B en C zou betekenen dat de gemeente Koksijde geen stemrecht zou hebben op de
geplande vergadering van de IVVO en bijgevolg in haar belangen zou kunnen geschaad worden
Besluit, met unanimiteit:
De voormelde drie punten worden aan de dagorde van deze gemeenteraadszitting toegevoegd bij hoogdringendheid

1.

Mededelingen

De burgemeester deelt mee dat Buro II door het schepencollege werd aangesteld als ontwerper voor het bouwen van een nieuwe
kleuterafdeling, dit in navolging van de bespreking in de betrokken gemeenteraadscommissie.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
signalisatiemateriaal - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassing drainage
Duinenabdij - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren meubilair voor
de gemeenteschool Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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5.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
speeltoestellen buitenschoolse kinderopvang - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meent dat er subsidies kunnen bekomen worden voor het plaatsen van rubberen
matten, ze verwijst daarbij naar de vrije scholen; de burgemeester zal dit laten onderzoeken
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en
onderhouden van werkkledij - raamcontract 5 jaar - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting over de historiek en de opzet van dit dossier
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vacuümpomp
voor het ledigen van putten en kolken - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar het adequaat kunnen optreden bij occasionele
wateroverlast door de aankoop van dit materiaal
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herbedekken
sportterrein domein De Windroos - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die een bondige schets geeft van het opzet van dit project en het nut voor zowel de
jeugdherberg als de omwonenden die dit terrein zullen kunnen gebruiken
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen van
verouderde openbare verlichting – Hooplaan en omgeving - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vraagt om op de Zeedijk, de Terlinckplaats en de Jordaensstraat de verlichting te willen
nazien gezien 1/3de van de lampen niet brandt, waarop dhr. burgemeester meldt dat er hieromtrent technisch overleg is
gepleegd met de bevoegde diensten en een oplossing in de maak is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop motorbootje
voor recreatie - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat dit bootje zal ingezet worden voor rondvaarten op het kanaal DuinkerkeNieuwpoort, en waarbij de burgemeester meldt dat dit in concessie zal gegeven worden aan een lokale horeca-exploitant
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of er zelf mee moet gevaren worden, waarop de burgemeester bevestigend
antwoordt
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat het om een bootje gaat van amper 5 meter en beperkt is in aantal
inzittenden, en waarbij hij vragen stelt naar eventuele verantwoordelijkheden bij ongevallen met dit bootje, hij hoopt dat
het minder zal kosten dan 30.000 euro; hij vraagt tevens of er daarvoor een concessie zal uitgeschreven worden met
een lastenboek
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoolbusvervoer
september 2009 - juni 2010 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg voetbalplein op
het militair domein - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat door de bouw van een overdekte tennishal er nood is aan een bijkomend
voetbalveld en het niet gemakkelijk is om andere geschikte terreinen te vinden; dat op het militair domein hiervoor de
nodige ruimte aanwezig is, gezien op de voorziene plaats er vroeger reeds een voetbalveld aanwezig was; door de heer
burgemeester wordt bovendien vermeld dat in dit lastenboek de bouw van kleedkamers niet mee is opgenomen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kluislaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - doorlichten
gemeentelijke musea - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat er momenteel twee goed werkende musea zijn maar dat moet onderzocht
worden hoe deze beter op elkaar kunnen afgestemd worden en de organisatiestructuur ervan kan geoptimaliseerd
worden, waarbij dient gestreefd te worden naar gemeenschappelijke diensten;
Gehoord raadslid Serpieters die meent dat dergelijke doorlichting beter intern zou kunnen gebeuren door de ambtelijke
leiding van de afdeling Vrije Tijd; hij verwijst daarbij naar de desbetreffende functiebeschrijving; hij verwijst tevens naar
vroegere ervaringen op het vlak van doorlichtingen en de slechte ervaringen met externe studiebureaus, gezien toch nog
veel dient uitgeschreven te worden door de eigen organisatie; hij suggereert ook waarom men niet is te rade gegaan bij
andere steden met ervaring op dat vlak;
Gehoord dhr. burgemeester in zijn antwoord op deze vragen waarbij hij verwijst naar diverse oefeningen die intern zijn
gemaakt, naar een gelijkaardige opdracht die door de stad Kortrijk werd uitgeschreven en naar het feit dat er
studiebureaus bestaan die wel degelijk werk kunnen leveren
⇒

goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, J. Boons en H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omvorming BPA
Strandlaan naar GRUP Strandlaan - aanpassen erelonen.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het oorspronkelijke kontrakt, waarna ernstig werk
is gemaakt van het BPA, maar dit is stilgevallen en waarbij het college nu prioritair werk wenst te maken van de verdere
uitwerking in een GRUP, waarbij ook het projectgebied wat wordt uitgebreid
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Retributiereglement op het betalend parkeren - Aanpassing artikel 5.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandringt dat de firma Rauwers de ondergrondse parking CC Casino beter zou
signaleren, er meer reclame zou gemaakt worden voor het gratis drie kwartier parkeren en aandringt op een betere
organisatie van de circulatie in de parking zelf en ook het feit dat de stroken te nauw zijn;
Gehoord raadslid Beun die stelt dat Rauwers op de hoogte is van deze problemen en dat hieraan zal gewerkt worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. OCMW - Dienstjaarrekening 2008 - kennisname.
Gehoord schepen-OCMW voorzitter Delie die toelichting geeft over het resultaat van de dienstjaarrekening 2008 waarbij
ze vaststelt dat er een overschot is door o.a. meer subsidies en meer opbrengsten van de prestaties
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. OCMW - Goedkeuren aanwenden overschotten gemeentelijke bijdrage 2007-2008.
Gehoord schepen Delie die vraagt, gelet op de positieve resultaten van de rekening, om het overschot aan te wenden
voor investeringen.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meedeelt dat haar fractie in de OCMW-raad dit niet heeft goedgekeurd om reden dat
er te weinig is geïnvesteerd in o.a. serviceflats
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Verkoop aan de heer Jan Florizoone en aan mevrouw Sofie D'Hoore van een perceel gelegen
Rozemarijnweg.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de schatting door het Aankoopcomité en voorstelt, gezien het hier om een
restgrond gaat, dit aan deze voorwaarden te verkopen aan belanghebbenden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Verkeersbordendatabank - goedkeuren overeenkomst over de samenwerking met het Vlaams
Gewest.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuren lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het
Forum Lokale Werkgelegenheid Koksijde/Veurne.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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22. Goedkeuren verbintenisverklaring met departement van Defensie voor organiseren van een
veiligheidsbriefing naar aanleiding van dossier opsporen en opgraven munitie t.b.v. aanleg golf Hof
ter Hille.
Gehoord dhr. burgemeester die betreurt dat er geen engagementen meer zijn van de federale overheid naar de
gemeenten toe gezien het zgn. Fonds voor Oorlogsschade is afgesloten; hij verwijst ook nog eens naar de munitie die
zich onder het strand bevindt en waar de overheid meer engagement zou moeten nemen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Goedkeuring van het werkingsverslag 2008 van de intergemeentelijke projectvereniging 5-art.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting over de voorgestelde agendapunten en een beknopte toelichting geeft
over het werkingsverslag 2008, het financieel beleid van de intercommunale, de voorgestelde bijdrage van de gemeente
Koksijde voor 2009 en ten slotte de voorziene acties voor 2009
⇒

goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P.
Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters) en 2 onthoudingen (J. Boons en H. Vandenberghe)

25. Gaselwest - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Gantois, die verwijst naar de informatievergadering voor de raadsleden van vorige week; wijst op de
nieuwe samenwerking met Telenet; de strategie voor de toekomst uiteenzet op vlak van energiebesparing, de goede
samenwerking met de ocmw’s en nieuwe initiatieven terzake; ze besluit met het feit dat de dividenden stabiel zullen
blijven
⇒

goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P.
Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters) en 2 onthoudingen (J. Boons en H. Vandenberghe)

26. FIGGA – Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒

goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 en A. Serpieters, J. Boons en H. Vandenberghe)

27. Goedkeuren beleidscontract tussen de Gemeentelijke Basisschool Koksijde en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding Veurne-Diksmuide-Westkust
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die voorstelt dit goed te keuren
Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat de sp.a-fractie zich zal onthouden gezien uit het dossier niet blijkt dat er
onderhandeling is gebeurd met andere CLB’s
⇒

goedgekeurd met 22 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. Devos, R.
Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, R.
Stekelorum H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters, J.
Boons en H. Vandenberghe) en 3 onthoudingen (D. Van Herck, I. Vancayseele en R. Stekelorum)

28. Goedkeuren beleidscontract tussen de Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke en het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding Veurne-Diksmuide-Westkust
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die voorstelt dit goed te keuren
Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat de sp.a-fractie zich zal onthouden gezien uit het dossier niet blijkt dat er
onderhandeling is gebeurd met andere CLB’s
⇒

goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. Devos, R.
Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, R.
Stekelorum H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters, J.
Boons en H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (D. Van Herck, I. Vancayseele)

29. Personeel : vaststelling van het inzetten van contractueel personeel in het project registratie en
inventarisatie van de archeologische collectie Ten Duinen 1138.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of het huidige personeelslid vast in dienst kan komen, waarop schepen
Anseeuw meldt dat het gaat om een contractuele functie
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaren vacante plaats van korporaal - te begeven
door bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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31. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaren vacante plaats van sergeant - te begeven door
bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

32. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - openverklaren vacante plaats van eerste sergeant - te
begeven door bevordering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Punten bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd
A.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanpassingswerken
gebouw CCTW – databekabeling – goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze
⇒

B.

Goedgekeurd met unanimiteit

IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord raadslid Verlinden die een korte schets geeft van de financiële toestand, nl. dat er minder inkomsten zijn in tak
1, ook tak 2 is nog negatief maar hier is een kentering merkbaar door de verplichte GFT-inzameling
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Rik Dewulf – invoering buslijn 68/69
Raadslid Rik Dewulf stelt vast dat er nogal wat klachten komen van inwoners van Koksijde-Bad omtrent de nieuwe
lijnvoering van de buslijn 68/69 en vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om de lijnvoering te verfijnen voor wat
Koksijde-Bad betreft; hij stelt vast dat Koksijde-bad door de bus niet langer wordt aangedaan en dat er ook geen
overstapmogelijkheden meer zijn; hij stelt ook vast dat aan het Marktplein de bus niet passeert; hij vraagt een overleg
met De Lijn;
De heer burgemeester meldt dat hierover inderdaad wat klachten binnenkomen maar daarnaast ook heel wat felicitaties
voor dit initiatief en het kind niet zomaar met het badwater mag weggegooid worden;
Schepen Van Herck meldt dat reeds van in het begin van het dossier er vanuit de gemeente is aangedrongen geweest
om ook Koksijde-bad aan te doen; hij meldt dat de klachten worden verzameld en dit aan De Lijn zal overgemaakt
worden die de zaak dan kan evalueren
De burgemeester meldt ten slotte dat de gemeente hierin niet kan beslissen, maar afhankelijk is van de beslissingen van
De Lijn

2. vraag van raadslid Guido Decorte – terrein voor lawaaisporten
Raadslid Decorte stelt vast dat in onze provincie de aanduiding van een terrein voor lawaaisporten nog niet is gebeurd;
een initiatief van minister Anciaux levert op dat ook Koksijde als mogelijke lokatie is aangeduid; hij stelde vast dat het
college zich ondertussen reeds principieel akkoord verklaarde om op de gronden van de basis Koksijde een dergelijk
terrein toe te laten; hij stelt vast dat de provincie momenteel over te weinig gegevens beschikt om reeds een beslissing
te nemen; hij vraagt naar de intenties van het college over dit dossier en vraagt of de sp.a-fractie stuwende kracht is in
dit dossier. De burgemeester meldt dat de gemeente vroeger vragende partij was, maar dit niet door de provincie werd
gesteund; hij meldt dat dit momenteel nog altijd bespreekbaar is op de militaire basis om een lokatie te vinden,
eventueel in de nabijheid van Veurne, die mits een aantal randvoorwaarden, geen hinder oplevert voor omwonenden; de
gemeente Koksijde is gevraagd als reserve-lokatie omdat er nog nood is aan terreinen voor deze sporten, het is niet de
bedoeling om hierover opnieuw een polemiek te ontketenen. Raadslid Vandenberghe hekelt het feit dat de burgemeester
de overlast naar Veurne zou verschuiven. Raadslid Vancayseele meldt dat hij van dit initiatief nog niet op de hoogte is en
de sp.a-fractie ten gepaste tijde haar standpunt zal laten kennen.

3. vraag van raadslid Sophie Dewulf – hockeyveld
Raadslid Sophie Dewulf stelt vast dat er een veld voor de hockeyclub door het schepencollege zou beloofd zijn tegen
september 2009; ze geeft een schets van het verloop van dit dossier waarbij ze vaststelt dat trainingen en wedstrijden
nu in Oostende moeten gebeuren; indien verder uitstel van de aanleg van het veld gebeurt tot in januari 2010, zal dit de
doodsteek van deze bloeiende lokale hockeyclub betekenen; ze vraagt daarom ook naar de reden waarom dit dossier
wordt uitgesteld.
De burgemeester meldt dat er een gesprek is geweest met de club omtrent de aanleg van een piste en de verdere
aanpak; gezien de grote investering van 400.000 euro diende er duidelijkheid te zijn over de plannen van de club waar
toen overeengekomen is om de aanleg een jaar uit te stellen zodat zij over een eigen veld zouden kunnen beschikken.
Hij meent ook dat deze problematiek niet in de gemeenteraad moet uitgeklaard worden.
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4. vraag van raadslid Sophie Dewulf - Strandlaan
Raadslid Dewulf meent te weten dat de Strandlaan zal heringericht worden en vraagt of er een hoorzitting terzake is
voorzien voor de aangelanden. De burgemeester meldt dat eerst een studiebureau zal aangesteld worden voor een
ontwerp, het college zich een mening zal vormen en dat nadien een hoorzitting zal worden georganiseerd, zoals
gebruikelijk.

5. vraag van raadslid Elie Depotter – gemeenschapszaal Wulpen
Raadslid Depotter vraagt een stand van zaken over de bouw van de gemeenschapszaal. Schepen Dawyndt meldt dat in
het driepartijenoverleg met Stedenbouw dit dossier werd besproken waarbij beloofd werd om dit dossier met voorrang af
te handelen.

6. vraag van raadslid Jos Boons – oneigenlijk gebruik nr. 13 op verkiezingsborden
Raadslid Boons stelt vast dat het nummer 13 wordt gebruikt door de Belgische Alliantie. De burgemeester stelt dat elk
recht heeft om de gemeentelijke aanplakborden te gebruiken
Raadslid Freddy Beun verlaat de zitting

GEHEIME ZITTING
33. Forum Lokale Werkgelegenheid Koksijde/Veurne - aanduiden effectief lid en plaatsvervanger.
⇒

worden verkozen met 17 ja en 7 onthoudingen: Yves Roose (effectief) en Rik Stekelorum
(plaatsvervanger)

34. Bijzondere gemeenteraadscommissie, gemeenteraadscommissie Financiën- PersoneelAdministratie, gemeenteraadscommissie Vrije Tijd, gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken aanduiden vertegenwoordiger.
⇒

De fractie Vlaams Belang duidt raadslid Herman Vandenberghe aan

35. Verkeerscommissie - Aanduiden vertegenwoordiger.
⇒

De fractie Vlaams Belang duidt raadslid Herman Vandenberghe aan

36. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
⇒

Worden verkozen met unanimiteit: Chris Vanheule (effectief) en Katrien D’Haveloose
(plaatsvervanger)

37. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
⇒

Worden verkozen met 17 ja en 6 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: Rik Stekelorum (effectief) en Ivan
Vancayseele (plaatsvervanger)

Punt bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd
C.

IVVO - Aanduiden kandidaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒

Worden verkozen met 23 ja en 1 onthouding: Luc Deltombe (effectief) en Katrien D’Haveloose
(plaatsvervanger)

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u45

De volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op donderdag 11 juni

Voor verslag
De gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 29 juni 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
B. COOLS, wnd. gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepenen H. Vollon en G. Delie-Suber, raadsleden C. Castelein, B. Dalle & H. Vandenberghe;
gemeentesecretaris J. Stekelorum
De zitting vangt aan om 20u01

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 18 mei 2009
Geen opmerkingen, goedgekeurd.

1.

Mededelingen

- Raadslid Serpieters wil van de gelegenheid gebruik maken om iedere kandidaat die aan de verkiezingen heeft deelgenomen te
feliciteren en in het bijzonder de verkozen kandidaten. Hij stelt ook de vraag wat dit betekent voor de fractievorming binnen de
gemeente.
- De Oostduinkerkse paardenvissers zullen vertegenwoordigd zijn op het Weltfest des Pferdesports in Aachen. Schepen Loones zal
hen vergezellen.
2.

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rioleringswerken in de
Pylyserlaan, tussen de Zeelaan en Westhinderstraat, en in de van Maldeghemstraat - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn inleidende toelichting waarbij gewezen wordt op de raamovereenkomst.
Gehoord bureau Cnockaert in hun toelichting waarbij o.a. verwezen wordt naar de te versmallen rijweg, het gevoelig
vermeerderen van de fietsvoorzieningen, het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel en de aandacht voor de
natuur.
Gehoord raadslid Decorte die verwijst naar het voorbereidende werk van de CD&V fractie wat heeft geleid tot de
financiële tussenkomst van de Vlaamse minister van openbare werken.
Gehoord raadslid S. Dewulf die een suggestie doet om verkeersborden te plaatsen, verwijzend naar het eventuele gevaar
voor de fietsers aangezien het verkeer zich over de fietssuggestiestroken begeeft. Dhr. burgemeester antwoordt dat de
fietssuggestiestroken als zeer veilig worden beoordeeld, maar zal het plaatsen van verkeersborden laten onderzoeken.
Gehoord schepen Loones die suggereert binnen het project aandacht te hebben voor het planten van bomen, waarop
raadslid Depotter antwoordt deze suggestie wel te ondersteunen maar vraagt toch ook de nodige aandacht te besteden
aan voldoende parkeerplaatsen.
Gehoord raadslid Boons die in het kader van de veiligheid pleit voor een verhoogde controle juncto sensibilisering door
de politie, waarop dhr. burgemeester repliceert dat er wel degelijk controles gebeuren met goede resultaten tot gevolg
maar dat extra controles inderdaad overwogen kunnen worden.
Gehoord raadslid S. Dewulf die zich afvraagt of de werken in de Koninklijke Baan niet gelijktijdig verlopen waardoor een
verhoogde aandacht voor de verkeersveiligheid en meer controles in de straten die opgenomen worden in de
wegomleiding zeker op hun plaats zijn.
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of de laan een voorrangweg blijft. Dhr. burgemeester stelt voor dit voor te leggen
aan de verkeerscommissie. Raadslid S. Dewulf meent dat dit reeds besproken is en de voorrangsweg behouden blijft.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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3.

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - oprichten
sportaccommodatie voor petanque, duivensport en scrabble - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de historiek van het dossier en het ontwikkeld concept.
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of het dossier in aanmerking komt voor subsidies.
Gehoord de wnd. secretaris die antwoordt dat uit navraag bij de subsidiërende overheid bleek dat het dossier niet in
aanmerking kwam voor KAP III aangezien ons project niet voldeed aan de randvoorwaarden voor de in te dienen
projecten.
Gehoord raadslid Boons die stelt dat de infrastructuur niet aan één club mag worden toegewezen maar voor
gemeenschappelijk gebruik dient te worden bestemd, wat door dhr. burgemeester en schepen Dawyndt wordt bevestigd.
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren lastafel en
toebehoren voor de smeden - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop praattafels en
plooistoelen met bijhorende transportkarren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Freddy Beun verlaat zitting
6.

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ter beschikking stellen
van een ijsbaan voor de eindejaarsperiode december 2009 - januari 2010 onderhandelingsprocedure ingevolge herhalingsopdracht - vaststellen bestek, raming en
gunningwijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van zitbanken goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Dhr. burgemeester merkt in de rand op dat het signaleren van zitbanken in slechte staat of het suggereren van plaatsen
voor zitbanken meer dan welkom is.
⇒

8.

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - telefoniediensten voor
vast en mobiel - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Punt uitgesteld met unanimiteit

Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - plaatsen van grafkelders
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Freddy Beun vervoegt de zitting
10. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichten Zouavenlaan
- goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de bijkomende parkeerplaatsen en de aan te leggen
groenzone.
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of de dubbele parkeerstrook veilig is en of er een advies gegeven werd door de
verkeerscommissie.
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Dhr. burgemeester antwoordt de veiligheidsgraad te laten onderzoeken. Het dossier kon omwille van de
hoogdringendheid niet aan de verkeerscommissie worden voorgelegd.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Gasterie - technieken CV+sanitair - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Gasterie - technieken elektriciteit - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal voor
de loodgieters - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - riolerings- en
opschikkingswerken in de Strandjutterslaan, Zeemansdreef, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi
Verbijflaan en Narcissenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Ter
Duinenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij verwezen wordt naar de uiterste en dringende noodzaak de laan
verkeersveilig te maken.
Gehoord bureau Plantec in hun toelichting waarbij o.a. verwezen werd naar de integratie met de natuurlijke omgeving
(grote aandacht groenaanleg), de conceptuele verwijzing naar de Duinenabdij en het feit dat het subsidiedossier aan de
provinciegouverneur werd voorgelegd.
Gehoord raadslid Beun die vraagt welke bestemming de parking zal krijgen waarop dhr. burgemeester antwoordt dat het
als bouwzone zal worden bestemd.
Gehoord raadslid S. Dewulf die opwerpt dat de inplanting van de parkeerplaatsen naast het fietspad, waardoor
parkerende auto’s over het fietspad dienen te rijden, onveilig is in hoofde van de fietsers. Dhr. burgemeester antwoordt
dat studies en de praktijk afdoende hebben aangetoond dat dergelijke lokalisering van parkeerplaatsen zeer veilig is.
Gehoord raadslid Decorte die het project als vernieuwend en noodzakelijk beschouwt, maar zijn bedenkingen heeft bij de
voorbereiding van het dossier. Raadslid Decorte pleit hierbij voor een herwaardering van de gemeenteraadscommissies
en de mogelijkheid dergelijke dossiers grondig te bespreken. Raadslid Decorte vraagt om bij dit dossier voldoende
aandacht te besteden aan de omwonenden. De door de burgemeester gesuggereerde bouwzone zou volgens raadslid
Decorte moeten voorbestemd worden voor het openbaar nut aangezien dergelijke gronden zeer schaars worden.
Tenslotte wordt de vraag opgeworpen of er onderzocht is of er interesse is voor het ontwikkelen van ondergrondse
garages, gelet op de toekomstige inplanting van belangrijke openbare gebouwen of instellingen.
Gehoord dhr. burgemeester die erop wijst dat het gemeentebestuur steeds zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en
belangrijke investeringen heeft gedaan en zal blijven doen. Dhr. burgemeester wijst erop dat suggesties met betrekking
tot de eventuele bouwzone welkom zijn.
Gehoord raadslid Depotter die de duurzaamheid van schanskorven betwijfelt, waarop bureau Plantec antwoordt dat er
gelast staaldraad wordt gebruikt, wat als duurzaam wordt beschouwd. Dhr. burgemeester stelt dat het verder moet
worden onderzocht en stelt voor dat tussen het studiebureau en raadslid Depotter terzake wordt overlegd.
⇒

goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)
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16. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstelwerken aan
diverse wegen: Pieterlaan e.a. - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Rozenlaan en
omgeving - ondergronds brengen LS- en OV- net.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Koninklijke
baan - Strandlaan - aanleg kerstverlichting en wegnemen sturingskasten.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Zeedijk
Koksijde - vervangen openbare verlichting.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van
dataloggers - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwingswerken
cultureel centrum Casino Koksijde - lot 2 : installatie mobiele wand - goedkeuring aangepaste
raming.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de historiek en opzet van dit dossier
⇒

goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

22. Overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwingswerken
cultureel centrum Casino Koksijde - lot 4 : vaste uitrusting - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de historiek en opzet van dit dossier
Gehoord raadslid Boons die zich toch vragen stelt bij het zeer grote verschil tussen de raming en de effectieve kostprijs,
terwijl de raming toch werd opgesteld door een gespecialiseerd bureau.
⇒

goedgekeurd met 15 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum) en 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P.
Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters, J. Boons)

23. Goedkeuren aankoop kunstwerk 'Rare Vogel' van Piet Florizoone.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die in de rand van dit dossier peilt naar de toekomstige ligging van de kunstwerken van
Baeteman, waarop schepen Loones antwoordt dat er onderzocht wordt in hoeverre een integratie met de golf Hof ter
Hille kan worden verwezenlijkt.
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat het kunstwerk Verval van Baeteman werkelijk in verval is, waarop schepen
Loones antwoordt de kunstenaar en technici in te schakelen om de staat van het kunstwerk te evalueren en eventueel op
te knappen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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24. Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - weggracht Allaertshuizenstraat akkoord verklaring met de bijkomende voorstellen van "Polder Noordwatering Veurne" voor het
dienstjaar 2009.
Gehoord raadslid Depotter in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - weggracht Weidestraat
akkoordverklaring met de bijkomende voorstellen van "Polder Noordwatering Veurne" voor het
dienstjaar 2009.
Gehoord raadslid Depotter in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Sportpark Koksijde - openbare verlichting - goedkeuren eindafrekening.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Gemeentedecreet - van visum vrijgestelde financiële verbintenissen - hervaststellen.
Gehoord de wnd. secretaris in zijn toelichting over het hersteldecreet op het gemeentedecreet en de voorziene
mogelijkheden tot versoepeling van de visumverplichting en verwijzend naar het advies van dhr. ontvanger terzake.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint-Idesbald.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

29. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen : advies jaarrekening 2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Kerkfabriek St-Idesbald : advies jaarrekening 2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters verlaat ingevolge art. 27§1 van het gemeentedecreet de raadszitting
31. Kerkfabriek St-Niklaas : advies jaarrekening 2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (22 ja)

Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw raadszitting
32. Kerkfabriek St-Pieter : advies jaarrekening 2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

33. Kerkfabriek St-Willibrordus : advies jaarrekening 2008.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Dhr. burgemeester verlaat ingevolge art. 27§1 van het gemeentedecreet de raadszitting
34. Onderhandse aankoop diverse percelen gelegen in de Dorpsstraat jegens consoorten Stockelynck
en Delbarge.
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Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt wat de plannen zijn met de volledige site (Huis Decuyper, BKO).
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of de lokalisering van de BKO wordt onderzocht, wat wordt bevestigd door schepen
Anseeuw.
Gehoord raadslid Boons die zich afvraagt of het niet beter is het opstellen van het GRUP af te wachten vooraleer tot de
koop over te gaan, wat door schepen Loones wordt ontkracht gelet op de goede en centrale ligging van het perceel wat
het interessant maakt voor andere kopers.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het GRUP sportpark niet van toepassing is en aankondigt dat de voorbereidende
studie van het masterplan site westkant reeds opgestart is.
Gehoord raadslid Gantois die vraagt de mogelijkheid tot het voorzien van seniorenflats te onderzoeken.
Gehoord raadslid H. Dewulf die de goede ideeën toejuicht maar waarschuwt dat er goed moet worden nagedacht over de
toekomstige bestemming.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit (22 ja)

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de raadszitting
35. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam Eugène Debongnieplein.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die erop wijst dat de ingrijpende straatnaamverandering verlaten wordt en
ervoor wordt geopteerd de suggestie van de omwonenden te volgen en het Eugène Debongnieplein te creëren.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

36. Algemeen Nood- en interventieplan : goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar het goede werk geleverd door de adviseur nood- en
interventieplanning van de politiezone.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

37. Goedkeuren subsidiereglement 'Beleidssubsidies' voor sportverenigingen.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

38. Sportbeleidsplan - goedkeuren extra hoofdstuk : impulssubsidies.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

39. Goedkeuren subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 : 'het verbeteren van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen'.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Dirk Dawyndt verlaat de zitting
40. Bekrachtiging overeenkomst met Telenet houdende een regeling voor de werkwijze en de
afspraken met betrekking tot werken aan ICS-netten in synergie naar aanleiding van werken aan
laagspanningsnetten.
Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting die erop wijst dat deze overeenkomst de kosten ten laste van de gemeente
sterk vermindert.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Dirk Dawyndt vervoegt de zitting
41. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - jaarverslag en rekeningen 2008 - kennisname.
Gehoord raadslid Beun, voorzitter AGB Koksijde in zijn toelichting waarbij gewezen wordt op een daling van de
opbrengsten door een significante stijging van de kosten. Raadslid Beun wijst erop dat binnen het AGB nog meer
inspanningen zullen worden gedaan om bedrijfeconomisch beter te werken. Intussen onderzoekt de gemeentelijke
administratie hoe juridische zekerheid in hoofde van het personeel, dat wordt ingezet voor het realiseren van de
doelstellingen van het AGB Koksijde, kan worden gegeven.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

beknopt verslag 29/06/2009

6

42. Gemeentelijk basisscholen Koksijde en Oostduinkerke - goedkeuren convenant voor vervangingen
van korte afwezigheden.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

43. Gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke - goedkeuren overeenkomsten
schoolbestuur/schoolraad.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Rita Gantois verlaat de zitting
44. Gemeentelijke basisscholen - vaststellen van de facultatieve verlofdagen schooljaar 2009/2010.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

45. Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - Schoolwerkplan - goedkeuring wijziging delen 2 en 3.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

46. IKWV : goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die verwijst naar de kleine aanpassingen die aan het reglement werden
toegevoegd.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Jan Loones verlaat de zitting (vervoegt zitting niet meer)
Raadslid Rita Gantois vervoegt de zitting

MONDELINGE VRAGEN
1. Vraag van raadslid SERPIETERS- veiligheid kustrijwieltuigen
Raadslid Serpieters juicht het initiatief van het gemeentebestuur inzake het verhogen van de veiligheidsnormering op de
kustrijwieltuigen toe met als doel de ongevallen te voorkomen. Raadslid Serpieters merkt terzake wel op dat een
normering slechts op lange termijn kan worden gerealiseerd en vraagt in hoeverre oplossingen op korte termijn kunnen
worden geformuleerd. Raadslid Serpieters vraagt zich hierbij af of de verhuurders van kustrijwieltuigen geconsulteerd
werden en wat de stelling is van de andere kustgemeenten.
Dhr. burgemeester antwoordt dat een eerste onderzoek gevoerd door de politiezone Westkust aangetoond heeft dat er
zich wel degelijk ongevallen met gekwetsten voordoen. In het kader van deze vaststellingen heeft dhr. burgemeester het
initiatief genomen de provinciale overheid op de hoogte te stellen. De provincie heeft na onderzoek vastgesteld dat er
geen normering bestaat. Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de provincie de procedure bij het Belgisch Instituut
voor Normering op gang gebracht.
Raadslid Boons juicht het investeren in veiligheid toe.

2. Vraag van raadslid BOONS - voertaal openbare markt
Raadslid Boons merkt op dat de marktkramers op de openbare markt te Koksijde meer en meer Frans als voertaal
hanteren en wenst een volledige verfransing tegen te gaan.
Dhr. burgemeester meldt dat deze vaststelling aan de concessionaris zal worden doorgegeven en dat gesuggereerd zal
worden Nederlands als voertaal aan te wenden.

GEHEIME ZITTING
47.

Raad van Beheer cc CasinoKoksijde - vervangen lid beheerraad cc CasinoKoksijde - aktename.
⇒

De fractie Vlaams Belang duidt raadslid Herman Vandenberghe aan.
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48.

Brandweer - aanvraag eervol ontslag per 1 januari 2010 van Werner Tyteca - Kapiteindienstchef.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

49.

Goedgekeurd met unanimiteit

Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag brandweerman Dries Laplasse.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u05.

De volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 3 augustus

Voor verslag
Wnd. gemeentesecretaris,
Björn Cools
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 3 augustus 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: raadslid C. Bakeroot
De zitting vangt aan om 20u13

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 29 juni 2009

Er worden geen opmerkingen gemaakt, de notulen worden aldus met unamiteit goedgekeurd.

1.

Mededelingen
De heer burgemeester deelt de raad mee dat de bouwvergunning werd afgeleverd voor de heraanleg van de Pylyserlaan,
voor de werken Groenendijk en voor de werken op het Astridplein; hij deelt ook mee dat daarentegen de
bouwvergunning werd geweigerd voor de gemeenschapszaal in Wulpen, er zal verder overleg gepleegd worden met de
bevoegde instanties om dit dossier vlot te krijgen.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
terrasmeubilair Estaminet De Peerdevisscher - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij wijst op het feit dat deze aankoop reeds lang in het vooruitzicht
is gesteld; er zijn veel investeringen gebeurd voor het binnenplein van het Visserijmuseum en het is wenselijk dat er
gedegen en aangepast buitenmeubilair wordt aangekocht; de tussenkomst van de gemeente ten belope van de helft of
12.500 euro is verantwoord als tegenprestatie voor de investeringen die door de uitbater zijn gebeurd op het vlak van
vernieuwing van electriciteit in het estaminet; deze kosten vielen normaal ten laste van de gemeente; de meubels die
door de gemeente worden gekocht, zullen eigendom blijven van het gemeentebestuur en zullen gemerkt worden; de
opleg zal gebeuren door de uitbater;
Gehoord raadslid Serpieters die dit toch wel een bijzondere situatie vindt en verwijst naar het lastenboek van de
concessie, waarin staat vermeld dat het meubilair door de uitbater dient aangekocht te worden en dit ook zijn eigendom
blijft; hij beaamt evenwel de noodzaak aan nieuwe meubelen, maar hij stelt vast dat dit volgens de concessie dient
betaald te worden door de uitbater of door de gemeente kan betaald worden, mits de concessieprijs wordt verhoogd; hij
meent dat de huidige voorgestelde constructie toch wel ondoorzichtig is en niet conform met de afgesloten
concessieovereenkomst;
Gehoord dhr burgemeester die meldt dat door de diensten de berekening is gebeurd van de kosten die door de uitbater
werden gemaakt bij de renovatiewerken en dat dit overeenkomt met dit bedrag van 12.500 euro dat nu door de
gemeente zal worden geïnvesteerd; waarbij hij ook verwijst naar de inspanningen die door de uitbater geleverd worden
voor de aankoop van nieuw meubilair; bijgevolg is dit een win-win situatie voor beide partijen; er zal een overeenkomst
worden opgesteld;
Gehoord schepen Loones die zich aansluit bij het betoog van de heer burgemeester en waarbij hij verwijst naar het feit
dat het binnenplein eigendom is van de gemeente en het logisch is dat het gemeentebestuur deze meubelen aankoopt.
Gehoord raadslid Beun die verwijst dat het vroeger steeds de wens was van het gemeentebestuur naar een uniform en
authentiek karakter en de aankoop aldus verantwoord is.
Gehoord raadslid Decorte die vraagt hoe dit nu in de huidige beslissing zal worden verwoord.
Gehoord dhr. gemeentesecretaris die, op verzoek van de heer burgemeester en de raad voorstelt dat een art. 3 zal
worden toegevoegd aan voorliggend besluit dat ongeveer zal luiden als volgt: een overeenkomst zal worden opgesteld
tussen het gemeentebestuur en de concessionaris van de Peerdevisscher teneinde het aandeel in de aankoop van het
meubilair boven de 12.500 euro ten laste van de concessionaris, terug te vorderen; bovendien zal de helft van het
meubilair worden gemerkt en zal dit eigendom blijven van het gemeentebestuur
⇒

Goedgekeurd met 16 voor (M. Vanden Bussche, 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, I.
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Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 9 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, J. Boons & H. Vandenberghe) en één lid niet gestemd
(L. Deltombe)

3.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstellen mobiele
wand Witte Burg - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
permanente valbeveiliging gemeentehuis Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de noodzakelijkheid in functie van de arbeidsveiligheid
Gehoord raadslid Serpieters die bedenkingen maakt waarom dit initieel niet werd voorzien en of men al die jaren dan
onveilig heeft gewerkt waarop de burgemeester meent dat op veiligheid niet kan bespaard worden.
⇒

5.

goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons), 1 tegen (H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen
(H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
van 16 ondergrondse opvangsystemen voor glas op 7 sites (fase 2) - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die toelichting geeft over deze tweede fase, waarbij de aanleg van de eerste fase in het
vooruitzicht is gesteld
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt hoe het komt dat de eerste fase zo lang op zich laat wachten gezien in mei 2008
het lastenboek reeds is goedgekeurd, waarop schepen Van Herck verwijst naar de lange administratieve procedure en de
goedkeuring door OVAM
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van een
oriënterend bodemonderzoek in het magazijn Farazijnstraat 33 - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of dit onderzoek eenmalig is, waarop de secretaris bevestigend antwoordt
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van
verdeelapparaten voor hondenpoepzakjes - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die opmerkt dat na aanbesteding van het vorige lastenboek bleek dat geen
enkele inschrijver conform was
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting in verband met het anti-misbruiksysteem
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt naar de verplichting om een zakje bij zich te hebben en vraagt naar
meer controle, gezien het probleem blijft bestaan
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen 1ste lijns
controleur in kader van Interregproject Sintropher - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de bedoelingen van het aanstellen van een 1ste lijns controleur
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg van 1
voetbalplein in gras op het militair domein van Koksijde - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar een eerdere beslissing door de gemeenteraad
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar het statuut van de grond, waarop de heer burgemeester verwijst naar het
feit dat onderhandelingen over het gebruik van de grond lopende zijn en aldus pas zal aanbesteed worden eenmaal de
overeenkomst rond is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging
vuilniswagen (inclusief moloklader) - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Brandweer Oostduinkerke - aankoop halfzware autopomp 4x2 ten behoeve van brandweer
Oostduinkerke.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bekentenissenweg.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bliecklaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kerkstraat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen/gewestwegen afbakening zone "verkeer verboden in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer en
bromfietsen klasse A".
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuren verkoop ondergrond Astridplein (residentie Rubens).
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij stelt dat in uitvoering van eerder genomen beslissingen deze
akte nu dient goedgekeurd te worden
Gehoord raadslid Serpieters die volgende vragen stelt: (1) hoe het komt dat deze doorgang reeds enige tijd is
gerealiseerd en vraagt waarom nu pas deze akte aan de raad wordt voorgelegd; (2) er is tevens een doorgang naar een
andere residentie, wat is de stand van zaken hiervan en (3) kregen andere aangelanden ook de mogelijkheid om een
rechtstreekse toegang tot de ondergrondse garages te hebben
Gehoord de secretaris die de stand van zaken geeft in verband met de andere verkoopsakte, nl. dat deze momenteel
door de betrokken notaris wordt opgesteld maar omwille van mede-eigendom er nog een aantal knelpunten zijn;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er nog knelpunten zijn in verband met nutsvoorzieningen
Gehoord schepen Loones die meldt dat er geen andere vragen zijn gekomen voor doorgang/aansluiting
Gehoord raadslid Decorte die erbij blijft dat er destijds een fout is gebeurd door niet alle aangelanden de kans te geven
om rechtstreeks toegang te nemen.
⇒

goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum), 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 tegen
(H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

schepenen Vollon en Dawyndt en raadslid Vanheule verlaten de zitting
17. Verlenen van een erfpacht aan de vzw KVVC op een perceel gelegen in het sportpark te Koksijde goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester die in zijn toelichting wijst op de noodzaak, gezien de promotie van KVVC naar 3de nationale,
om een nieuwe tribune te bouwen. Een erfpacht voor 27 jaar dient afgesloten te worden, gezien de BTW kan uitgespaard
worden als de club zelf de tribune bouwt. Er zal afgesproken worden om een stappenplan op te stellen ingeval van
verdere promotie; in samenspraak zal een lastenboek worden opgesteld.
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie zich akkoord kan verklaren met dit en de volgende twee punten,
maar waarbij hij met aandrang vraagt dat het gemeentebestuur de vzw voldoende juridisch begeleid. Een andere
bedenking is wat er gebeurt bij het overschrijden van het ter beschikking gestelde budget.
Dhr. burgemeester meldt dat het vooropgestelde bedrag niet zal opgetrokken worden, eventueel dient het kunststof
voetbalveld dan te worden geschrapt.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die hoopt dat ook de kleine sportclubs zullen kunnen blijven rekenen op gemeentelijke
steun
Gehoord raadslid Boons die vraagt of een verwarmd voetbalveld niet kan voorzien worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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18. Toekennen toelage aan de vzw KVVC voor de oprichting van een zittribune en een semi-kunststof
voetbalveld.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Goedkeuren overdracht deel erelooncontract met studiebureau Lobelle aan KVVC vzw inzake
ontwerp kunststofveld.
Gehoord raadslid Dalle die vraagt of inderdaad de staantribune niet zal worden gebouwd, wat wordt beaamd door de
heer burgemeester en verwijst naar de twee meter die door Matexi zal worden afgestaan
Gehoord raadslid Rik Dewulf die zich toch zorgen maakt over de overschrijding van het budget en stelt dat deze
overdracht een risico is gezien sommige onderdelen mogelijks niet zullen uitgevoerd worden en we op de hoede moeten
zijn voor mogelijke schadevergoedingen.
De heer burgemeester verwijst naar de voorziene werken die door de gemeente zullen worden begeleid en ook de
opvolging van de werken
gehoord raadslid Decorte die voorstelt om dit project breed open te trekken en ook toekomstgericht dient gedacht te
worden in functie van mogelijke verdere promotie
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

schepenen Vollon en Dawyndt en raadslid Vanheule vervoegen opnieuw de zitting
20. Verkaveling Matexi - Houtsaegerlaan : goedkeuring tracé wegenis en verbintenis met verkavelaar.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij meldt dat Matexi een verkaveling wenst uit te voeren, waar nu
het tracé van de wegenis dient goedgekeurd te worden en waarbij ook een twee meter aan de oostkant zal worden
afgestaan aan het gemeentebestuur mits compensatie van een voetgangersdoorsteek naar de Houtsaegerlaan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Vaststelling ontwerp-vergunningenregister.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij wijst op de extra inspanningen die door de Dienst Stedenbouw
zijn geleverd om dit klaar te krijgen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Installatie gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid - bekrachtiging.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij een schets geeft van het verloop van de installatie van de Raad en
de bekrachtiging door de gemeenteraad in deze vraagt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Subsidieovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen in het kader van de regionale erkenning
van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die wijst op de bijkomende subsidie die ter beschikking gesteld wordt voor
het inrichten van een regionaal erfgoeddepot en hiervoor een overeenkomst met de provincie dient afgesloten te worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Ministerieel besluit opname 'Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke' in de Inventaris van
Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen - kennisname.
Gehoord schepen Loones die met genoegen meedeelt dat de Vlaamse Regering de garnaalvisserij te paard in
Oostduinkerke op de betreffende inventaris heeft opgenomen en het feit dat momenteel een dossier voor UNESCOerkenning wordt voorbereid
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Goedkeuren van de driepartijenovereenkomst Telenovelle "David".
Gehoord dhr. burgemeester die een dankwoord richt tot voorzitter Deltombe voor zijn inspanningen terzake en een stand
van zaken geeft over de draaidagen in de gemeente Koksijde en waarbij hij de goedkeuring vraagt voor het project.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Gemeentelijk basisonderwijs - Algemene afspraken tot het evalueren van personeelsleden binnen
de scholengemeenschap Strand & Polder - Goedkeuring
Gehoord schepen Vollon die meldt dat ook binnen de scholen de personeelsleden worden geëvalueerd en waarbij een
instrument is goedgekeurd binnen de scholengemeenschap
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Serpieters – milieuvergunningsaanvraag Possé
Raadslid Serpieters meldt dat het gaat over de uitbreiding van een zaak die toch geregeld zorgt voor overlast; hij
verwijst naar de afgeleverde bouwvergunning van 2008 vergund als “pub”; volgens de milieuvergunning gaat het over
een dansgelegenheid; er zijn bijna 100 klachten ingediend bij het openbaar onderzoek waarbij hij citeert over de inhoud
van de klachten; de klachten worden in de feiten bevestigd door de politie. Hij heeft daarbij volgende vragen: (1) hoe
gaat het schepencollege om met al deze klachten en (2) het aantal bezoekers zal toenemen, waardoor problemen inzake
mobiliteit zullen vergroten en verwijst daarbij naar het ongunstige advies van de politie; in welke mate zal rekening
gehouden worden met het advies van de korpschef en wat is het standpunt van het schepencollege terzake;
Schepen Dawyndt meldt dat het verlenen van een bouwvergunning niets te maken heeft met de milieuvergunning; hij
verwijst naar het feit dat het college inzake de milieuvergunning nog geen beslissing heeft genomen, dat er ook nog een
hoorplicht is ten aanzien van de aanvrager; hij betreurt ook dat er door een persoon rondgelopen is geweest om klachten
te “verzamelen” die ook handelaar is en politicus is; hij wijst op de moeilijke evenwichtsoefening die moet gemaakt
worden; vooruitlopen op een beslissing is voorbarig; het advies van de politie is een element van het dossier en zal mee
in de beoordeling genomen worden;
Raadslid Sophie Dewulf stelt vast dat de vaststellingen door de politie gebaseerd zijn op de huidige grootte van de zaak
en stelt vast dat het probleem bij uitbreiding enkel maar kan toenemen;
De heer burgemeester sluit zich aan bij het standpunt van schepen Dawyndt en meent dat ook jongeren de
mogelijkheden van uitgaan moeten hebben en verwijst ook naar andere plaatsen waar door het uitgaansleven er overlast
aanwezig is.

2. vraag van raadslid Serpieters – netheid en reinheid van openbaar domein / GAS-ambtenaren
Raadslid Serpieters meent dat netheid een topprioriteit dient te zijn; hij stelt vast dat onze eigen dienst een mini
vuilnisbelt aanlegt op het Fabiolaplein en hij vraagt aandacht van het college om hieraan te verhelpen; hij vraagt
bovendien naar de stand van zaken aanstelling GAS-ambtenaren. Het eerste probleem zal doorgegeven worden aan de
betrokken dienst, de gemeentesecretaris meldt dat een aantal GAS ambtenaren werden aangesteld door de
gemeenteraad op 18 augustus 2008.

3. vraag van raadslid Sophie Dewulf – horloge Stranddienstencentrum Sint-Idesbald
Raadslid Dewulf vraagt om aan de strandzijde van het Stranddienstencentrum te Sint-Idesbald wijzers te hangen
teneinde dit nuttig te kunnen gebruiken. De burgemeester belooft dit te laten nazien.

4. vraag van raadslid Beun – parkeren in de Strandlaan
Raadslid Beun heeft een bedenking over het verdwijnen van een aantal parkeerplaatsen tussen de Koninginnelaan en de
Van Looylaan en vraagt of er geen compensatie kan voorzien worden in bijv. de Nazylaan; hij stelde ook vast dat er
terrassen zijn toegelaten geweest in de Strandlaan tussen Koninklijke Baan en Zeelaan, er is geen aanvullend
politiereglement goedgekeurd en er blijken problemen te zijn bij parkerende voertuigen; het is zijn bekommernis naar
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur; de heer burgemeester meldt voor wat het eerste punt betreft dit naar
aanleiding is van de nieuwe buslijn en zal bekijken wat de mogelijkheden zijn op het budget 2010 voor aanleg van
parkeerstroken in de zijstraten; wat het tweede punt betreft verwijst hij naar de aanvragen van diverse handelaars om
een terras te plaatsen en dit bij wijze van proef dit jaar zal geëvalueerd worden, met eventueel mogelijkheid om dit deel
van de Strandlaan volgend jaar af te sluiten.

GEHEIME ZITTING
27. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Verlenen eervol ontslag aan vast benoemd
onderwijzeres Pylyser Catharina
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u40

Voor verslag
De gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 14 september 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepenen J. Loones en D. Van Herck, de raadsleden G. Decorte en D’Haveloose; raadslid C.
Castelein vervoegt de vergadering later

De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Mededelingen
Vooraleer tot de orde van de dag over te gaan meldt raadslid Serpieters dat raadslid Guido Decorte momenteel in de
provincieraad te Brugge de eed aflegt als nieuwe bestendige afgevaardigde, dat zijn fractie hierop trots is en dat de nieuwe
functie van raadslid Decorte de hele Koksijdse gemeenschap ten goede zal komen.
De heer burgemeester sluit zich aan bij deze “historische gebeurtenis” dat de gemeente een deputé kan leveren, dat dit
zeker een troef voor de gemeente Koksijde zal zijn en het feit dat de Kust reeds lang vragende partij is om iemand van de
kust als député te hebben; de heer burgemeester wenst de nieuwe gedeputeerde veel geluk toe in zijn carrière en meldt dat
hij nog op gepaste wijze zal ontvangen worden in het college van burgemeester en schepenen.
Vervolgens deelt de heer burgemeester mee dat vanaf heden de fracties VLD en de LDD samen zetelen als één fractie onder
de naam Lijst van de Burgemeester; fractieleider is raadslid Charlotte Castelein.
De heer voorzitter vraagt vervolgens een minuut stilte voor ereburger Ida De Ridder en gewezen schepen Jean-Pierre
Castelein, die beiden afgelopen weken zijn overleden.
De heer burgemeester komt nog eens terug op de commotie rond de Basis Koksijde en wijst op de vaste intenties van alle
betrokken partijen om de Basis Koksijde in stand te houden. Hij verzoekt de raad eveneens om agendapunt 25 uit te stellen
in afwachting van verdere onderhandelingen met de militaire overheid. Raadslid Stekelorum vraagt hierbij in de toekomst
duidelijkheid over welke lokatie het precies gaat in punt 25.

Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 3 augustus 2009

Er worden geen opmerkingen gemaakt, de notulen worden aldus met unanimiteit goedgekeurd.

Toevoeging van een punt bij hoogdringendheid aan de dagorde
De heer burgemeester verzoekt de voorzitter en de raad om bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde toe te voegen,
namelijk “Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – afbraak woonhuis Decuypere
(inclusief asbestverwijdering) – goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze”, dit gelet op de dringende noodzakelijkheid
dit gebouw af te breken omwille van ongedierte en verkeersveiligheid. De raad gaat hier unaniem mee akkoord.

1.

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Maurits Boucquez.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van de heer Boucquez en de goede herinneringen aan deze
inwoner van Wulpen
⇒

2.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Laurent De Coninck.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van de heer De Coninck, gewezen schepen van sport, naar
wie tevens een sportzaaltje is vernoemd.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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3.

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer George Delanghe
Gehoord raadslid Rik Dewulf die de verdiensten van de heer Delanghe kort toelicht, ook zijn rol in de COO, een pater
familias figuur, de verrassende initiatieven die hij nam, een man wiens voorbeeld men moet volgen
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Marc Gunst.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van de heer Gunst
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Bernard Lust.
Gehoord raadslid Rik Dewulf die verwijst naar de verdiensten van de heer Lust die jarenlang in dienst van de gemeente
Koksijde heeft gewerkt als hoofd van de dienst Toerisme, met een kwinkslag uit de hoek kwam en met de beschikbare
middelen van toen goed heeft gewerkt
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Robert Rossel.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar de verdiensten van de heer Bob Rossel, en verwijst naar
de speeches op de nieuwjaarsetentjes; gehoord raadslid Vancayseele die eveneens wijst op de verdiensten van de heer
Rossel
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Joeri Stekelorum.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Vital Suber.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van de heer Suber, lid van de oudere generatie politici en
compagnon van ere-schepen Delie; gehoord raadslid Rik Dewulf die verwijst naar de aloude Koksijdse roots van Vital
Suber en de ondernemingsgeest benadrukt en zijn rol als bezieler van de ruilbeurs in Sint-Idesbald nog aanhaalt
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan mevrouw Annie Vandekeere-Vandenberghe.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van mevr. Vandenberghe
gehoord eveneens raadslid Rik Dewulf die verwijst naar het feit dat mevr. Vandenberghe nog steeds OCMW-raadslid is en
naar de Koksijdse roots van haar verwijst
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Etienne Vanneste.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar de verdiensten van de heer Vanneste, aangevuld door
raadslid Rik Dewulf die stelt dat hij voortrekker was in het naar onze gemeente halen van diverse personaliteiten en ook
actief was in de horeca
Gehoord raadslid Stekelorum die wijst op het feit dat hij in de politiek begonnen is samen met raadslid Vanneste
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Verlening van de eretitel van gemeenteraadslid aan de heer Charles Verdievel.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar de verdiensten van de heer Verdievel, landbouwer van
beroep die ook hun rechten verdedigde, een man uit één stuk, zeer getrouw
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Aankoop van een stroomaggregaat 5 KVA ten behoeve van brandweer Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe
rioolaansluitingen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van bomen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op het afsterven van bomen gedurende de warme zomer
waardoor vervanging nodig is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van
plantsoenen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bestaande
en aanplanten van nieuwe bomen in de Majoor D'Hooghelaan - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de nadelen van de huidige dennen die voor ergernis zorgen bij
de aangelanden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bestaande
en aanplanten van nieuwe bomen in de Pieter-Paul Rubenslaan - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
interventiematerieel voor de brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop kledij
brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop werkkledij raamcontract 5 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van
molokzakken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van
nutsmaatschappijen - Pylyserlaan en Vanmaldegemstraat : vernieuwen netten en openbare
verlichting in het kader van de geplande wegenwerken - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de belangrijke werken die zullen aangevat worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ten Bogaerde renovatie CV-installatie abtskapel - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van zitbanken
- goedkeuring aangepaste raming.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper
voor de bouw van loodsen en clubhuis WAC op het militair domein - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
⇒

Uitgesteld met unanimiteit
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26. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal
kerstverlichting 2009 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze bij hoogdringendheid aktename besluit college van burgemeester en schepenen dd. 3 augustus 2009.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over deze jaarlijkse terugkerende werken en wijst op de inspanningen die
door het bestuur worden geleverd voor de kerstverlichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - kennisname.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Goedkeuring kapitaalverhoging in speciën en door inbreng van certificaten in de Gemeentelijke
Holding - bepaling standpunten voor buitengewone algemene vergadering van certificaathouders
Dexia en voor buitengewone algemene aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding.
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft over deze belangrijke financiële operatie en de voorgestelde
kapitaalsverhoging en wijst op de voordelen van de gemeente op het intekenen van deze aandelen
Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen stelt over de aard van de aandelen en het aantal aandelen en vragen stelt bij
de hoge voorziene rentevoet.
Gehoord raadslid Dalle die hierover bijkomende toelichting geeft.
⇒

Goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, H. Vollon, D. Dawyndt En F.
Devos,H. Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, S. Dewulf, F. Beun, A. Serpieters,
D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele en R. Stekelorum) en 2 onthoudingen
(J. Boons en H. Vandenberghe)

29. Mededeling besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening
2007 van de gemeente Koksijde.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Goedkeuring reglement architectuurprijs.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting en verwijst naar het vroegere reglement waarvan nu een aangepaste versie
ter goedkeuring wordt voorgelegd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

31. Sintropher - Interreg IVB - NWE - goedkeuren partnership agreement.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het belang en de vooruitzichten van dit project
Gehoord raadslid Boons die vraagt of de duiventil ook zal behouden blijven, waarop de burgemeester antwoordt dat dit
niet in de concessie valt maar dat uitbreiding zal gevraagd worden aan de stad Veurne.
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt wanneer de verhoging van het perron is voorzien, de burgemeester verwacht
dat dit in 2010 zal zijn
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

32. Verkoop van een perceel gelegen hoek Koningstraat - Toekomstlaan aan woonmaatschappij Ijzer
en Zee.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat de ruwbouw van de woningen reeds bezig is, maar de
verkoop van de grond nog niet is gerealiseerd, hij verwijst naar het partnerschap tussen maatschappij en
gemeentebestuur waarbij de gemeente aan gunstige voorwaarden de gronden ter beschikking stelt om aldus sociale
woningbouw in de gemeente mogelijk te maken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Charlotte Castelein vervoegt de zitting om 20u44

33. Principieel akkoord : gronden site Koksijde Golf Hof ter Hille - erfpacht aan AGB Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst naar de vorderingen bij het opgraven van de munitie, dat binnenkort de
archeologische fase wordt opgestart, in de hoop de bouw te kunnen starten in 2010; hij benadrukt nog eens dat alles
voorafgaand werd afgetoetst voor wat betreft het verlenen van de bouwvergunning; hij verwijst tevens naar het advies
dat werd ingewonnen bij mr. Bronders voor wat betreft de verdere ontwikkeling van dit project, nl. aanbesteding via het
AGB na overdracht van de gronden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

34. Verkaveling Matexi - Schepensstraat : goedkeuring tracé wegenis en verbintenis met verkavelaar.
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er voorzien is in een omleiding van de beek op dit terrein
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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35. Verkaveling Matexi - Polderstraat : goedkeuring tracé wegenis en verbintenis met verkavelaar.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

36. Westhoek Academie Koksijde : vaststelling arbeidsreglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting die wijst op de verplichtingen terzake
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

37. Westhoek Academie Koksijde : vaststelling functiebeschrijvingen voor het ambt van leraar, van
opsteller/studiemeester-opvoeder, van pedagogische coördinator en van ICT-coördinator.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Vollon verlaat de zitting

38. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Koksijde en gemeentebestuur Koksijde
voor tewerkstellingen volgens art. 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976.
Gehoord schepen Delie die wijst op het feit dat het om een actualisering gaat
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Vollon vervoegt opnieuw de zitting

39. Personeel : kaderwijziging afdeling administratie stafmedewerkers: vaststellen twee plaatsen in
statutair verband in de functie van informaticus B1-B3.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over deze kaderwijziging
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

40. Vrijwillige brandweer : vacantverklaring van 1 plaats van kapitein-dienstchef in het operationeel
kader van het vrijwilligerspersoneel.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat in vervanging moet voorzien worden door het pensioen van commandant
Tyteca en er twee kandidaten zijn die voor bevordering in aanmerking komen;
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd
40b Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – afbraak woonhuis
Decuypere (inclusief asbestverwijdering) – goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de dringende noodzaak om tot afbraak over te gaan in functie
van de volksgezondheid en de verkeersveiligheid
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt om de naamsteen zorgvuldig te bewaren
Gehoord raadslid Rik Dewulf die zich hierbij aansluit en er ook voor pleit om andere ornamenten en het inkomprieeltje te
bewaren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

GEHEIME ZITTING
41. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - bevordering van 1 sergeant tot eerste sergeant.
⇒

Wordt verkozen met 22 stemmen, de heer Stefaan Pladys; Danny Durivault bekomt 1 stem, Filip De Vos
bekomt geen stemmen

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

De heer Lieven De Backer wordt verkozen met unanimiteit (23 ja)

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

De heer Patrick Cornelis wordt verkozen met unanimiteit (23 ja)

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u12
Volgende gemeenteraad: maandag 19 oktober 2009
Voor verslag
De gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 19 oktober 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepen-OCMW voorzitter mevr. G. Delie-Suber en de raadsleden R. Gantois, R. Stekelorum en
H. Vandenberghe

De zitting vangt aan om 20u12

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 14 september 2009

De gemeentesecretaris deelt mee dat in art. 2 van punt 40 (vacantverklaring plaats kapitein-dienstchef) de datum van 7 oktober
2009 dient gelezen te worden als 16 oktober, dit ingevolge een administratieve vergissing; de raad gaat akkoord met deze
rechtzetting.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

1.

Mededelingen
Schepen Devos deelt mee dat het gemeentebestuur is gestart met de opbouw van een ondernemersloket en somt daarbij
de doelstellingen op; hij meldt dat de gemeente is ingestapt in dit project met ondersteuning van de VVSG en met
Europese subsidies; hij meldt de verschillende stappen die hierin zullen ondernomen worden.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen van een
vormgever voor de tentoonstelling 'Van Sint-Idesbald tot Graceland' - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die bij dit punt verwijst naar de beleidsnota van het museum Ten Duinen en daarbij kort het
opzet schetst van dit lastenboek; hij geeft bovendien wat korte uitleg over de naam van dit project, verwijzend naar o.a.
Elvis Presley als symbool voor verering, zoals voor Sint Idesbald.
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal
voor de letterzetterij - werf Oostduinkerke - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de noodzakelijke aankoop om verouderde materialen te vervangen
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
speeltoestellen - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het speelplein in Koksijde-dorp wat aanvullende speeltoestellen kan gebruiken
en ook het speelplein in de Dockaertstraat wordt uitgebreid.
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
tentoonstellingskasten voor de Abdij Ten Duinen 1138 - Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid S. Dewulf die uitleg vraagt bij de vermelding “uitgebreide collectie” waarop schepen Loones hierbij
toelichting geeft
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - wassen van ruiten
gemeentegebouwen - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de noodzaak voor het wassen van ruiten van gemeentelijke gebouwen en meent
dat een jaarlijkse prijsvraag de meest gunstige werkwijze is
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop diverse types
computers - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - inrichten depotruimte
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rioleringswerken in de
Karthuizerduinenweg, Kruinweg, Nieuwe Ydelaan, Konijnepijpweg, Stuifduinenweg,
Spelleplekkeweg, Waterplasweg en Ter Duinenwijk - Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester waarbij hij wijst op het grote investeringsbedrag voor deze werken en waarbij hij wijst op
het wachten op subsidies
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
straatmeubilair voor de dienst openbare werken - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op het vervangen van materiaal naar aanleiding van slijtage.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg nieuwe
toegangsweg vrienden der blinden - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de huidige moeilijke toegangsweg voor o.a. bussen naar het domein van de
Vrienden der Blinden en de noodzaak een betere ontsluiting te voorzien in het kader van o.a. de verkeersveiligheid en
waarbij hij wijst op het feit dat de Vrienden der Blinden een strook grond zal afstaan om deze openbare weg aan te
leggen.
Gehoord raadslid Boons die vraagt of er in de Ganzestraat nadien eenrichtingsverkeer zou kunnen uitgevoerd worden,
waarbij de heer burgemeester voorstelt dit aan de verkeerscommissie voor te leggen;
Gehoord raadslid Depotter die aandacht vraagt voor het feit dat de Ganzestraat een dienstweg is voor landbouwverkeer
en hiermee rekening dient gehouden te worden; raadslid Depotter vraagt aandacht voor het feit dat door grote droogte
tal van landbouwwegen barsten en scheuren vertonen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
van binnenzonnewering in de gemeenteschool Koksijde - Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die meldt dat er last is van de zon in de lokalen van de gemeenteschool en het plaatsen van een
zonnewering noodzakelijk is geworden;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt waarom er niet gekozen is voor het herstellen van de huidige
buitenzonnewering.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om dit punt uit te stellen en informatie omtrent de keuze in te winnen bij de
betrokken dienst
⇒

Uitgesteld met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Onderhoud, labelen en
herstellen van werkkledij - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de eerdere beslissing om kledij aan te kopen en de
keuze om het onderhoud hiervan uit te besteden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - telefoniediensten voor
vast en mobiel - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meent dat met deze aanbesteding gunstige tarieven kunnen bekomen
worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Erelonen verbouwingswerken CC CasinoKoksijde - dadingsovereenkomst.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar een stand van zaken van de werken in de feestzaal, waarop schepen Loones
meldt dat deze moeten afgerond zijn tegen 1 november
⇒

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

16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II laan.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Ontvangsten - kosten voor invordering van niet-fiscale ontvangsten - reglement - vaststelling.
Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting die wijst op de mogelijkheid dat de ontvanger met het voorgestelde reglement
een dwangbevel kan uitschrijven en zo de kosten worden beperkt.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Budget- en jaarrekening 2008 - vaststelling.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om de toelichting van punt 18 en 19 samen te geven.
Gehoord dhr. ontvanger die verwijst naar de desbetreffende bladzijden die een samenvatting geven van het budget- en
de jaarrekening van 2008 en waarbij hij toelichting geeft omtrent de verschillende saldi; hij deelt mee dat het positieve
resultaat te verklaren is door o.a. het afsluiten van het zgn. Lokaal Pact, de meeropbrengsten uit onroerende voorheffing
van voorgaande dienstjaren, de minderuitgave voor werkingskosten en personeelskosten; hij geeft ook een overzicht van
het saldo in de gewone en de buitengewone dienst; de balans wordt eveneens toegelicht.
De burgemeester wijst op het spaarpotje van de gemeente Koksijde van circa 12 miljoen euro.
Gehoord raadslid Serpieters die namens zijn fractie een aantal bedenkingen formuleert, namelijk: (1) wat als deze
meevallers (Lokaal Pact, Eliaheffing, …) er niet waren geweest; (2) waarom is er geen overboeking gebeurd naar het
gewoon reservefonds; (3) hij stelt vast dat de jaarlijkse last per inwoner maar minimaal gedaald is, ondanks de positieve
impact van het Lokaal Pact; (4) hij stelt tevens vast dat in 2008 slechts 40% van de voorziene investeringsuitgaven werd
vastgelegd, in tegenstelling tot 60% andere jaren en waarbij hij de vraag stelt of er niet meer moet op gelet worden dat
wat in de begroting wordt ingeschreven, ook realistisch is en ook uitgevoerd wordt.
Gehoord dhr. burgemeester die tegenstrijdigheid ontdekt in deze beweringen, nl. dat enerzijds de begroting niet wordt
uitgevoerd en anderzijds de schulden te groot zijn; hij verwijst ook naar het vergunningensysteem in ons land, waardoor
geplande projecten noodgedwongen uitgesteld moeten worden.
Gehoord raadslid Serpieters die nog eens wijst op het feit dat de schuld niet evenredig is gedaald met de input van het
Lokaal Pact; hij verwijst naar de samenvatting van de rekening voor de buitengewone dienst met een algemeen
begrotingsresultaat van min circa 5 miljoen, waarbij de ontvanger verwijst naar de desbetreffende bladzijde met meer
toelichting, nl. dat een lening pas gefaseerd wordt opgenomen na een gunning en wijst op de grote liquide middelen die
de gemeente Koksijde ter beschikking heeft.
Dhr. burgemeester is tevreden met deze resultaten en het feit dat het reservefonds terug aangroeit en wijst er
bovendien op dat bij de opmaak van de begroting telkens de nodige voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd door het
bestuur; hij wijst ook op het feit dat door de lage rente het nu het ogenblik is om investeringen te doen.
⇒

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

19. Budgetwijziging nr. 2 (3) & (4) - dienstjaar 2009 - goedkeuring.
Gehoord raadslid Serpieters die vragen heeft over volgende punten, namelijk (1) wat is de vooruitgang in het dossier
“bouwen clubhuis voor de WAC” en (2) vraagt waarom de aankoop van geautomatiseerde toiletten van het budget is
geschrapt
Gehoord dhr. burgemeester die voor wat punt 1 betreft meldt dat er gewacht wordt op het plaatsbezoek van komende
zaterdag en wat punt 2 betreft meldt dat na aanbesteding is gebleken dat de kostprijs veel te hoog is en dat andere
oplossingen zullen gezocht worden.
Gehoord raadslid Beun die meent dat de Bettystraat private grond is en vraagt om dit verder te onderzoeken vooraleer
tot uitvoering van de werken wordt overgegaan.
⇒

Goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose), 1 onthouding (J. Boons) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte,
A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
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20. Deelname kapitaalverhoging woonmaatschappij IJzer en Zee - Goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. OCMW - Exploitatiebudget 2009 : wijziging nr. 1 - kennisgeving.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. OCMW - Investeringsbudget 2009 : wijziging nr. 1 - kennisgeving.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Kennisname van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek O.L.Vrouw-ter-Duinen.
Gehoord dhr. burgemeester die de stand van zaken geeft over de door de raad gevraagde grenswijziging van de
parochies Sint-Bernardus in Nieuwpoort-bad en Sint-Niklaas in Oostduinkerke, namelijk dat de kerkfabriek van SintBernardus een negatief advies heeft gegeven en dit dossier bijgevolg stil ligt bij het Bisdom.
Gehoord raadslid Boons die meldt dat de Vlaams Belang fractie zich zal onthouden bij de punten over de kerkfabrieken
en dit als signaal dat er in de toekomst geen moskeeën zullen gesubsidieerd worden in ons land
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf,
C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose) en 1 onthouding (J. Boons)

Raadslid Albert Serpieters verlaat de zitting

24. Kennisname van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek St.-Niklaas.
⇒

Goedgekeurd met 22 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf,
C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose)
en 1 onthouding (J. Boons)

Raadslid Albert Serpieters vervoegt opnieuw de zitting

25. Kennisname van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek St.-Pieter.
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf,
C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose) en 1 onthouding (J. Boons)

26. Kennisname van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek St.-Willibrordus.
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf,
C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose) en 1 onthouding (J. Boons)

27. Goedkeuren huurovereenkomst met mevr. Lammerant betreffende loods te Wulpen.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het gebruik van dit pand noodzakelijk is voor het vereningingsleven van
Wulpen omwille van het feit dat de gemeenschapszaal nog niet werd opgericht, dat er toch enige zekerheid voor langere
periode dient gegeven te worden aan de eigenaar van dit pand, waardoor hij een kontrakt voorstelt voor een periode van
drie jaar en dit in functie van eventuele investeringen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Sintropher - Interreg - NWE - goedkeuren wijziging Partnership Agreement.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

29. Goedkeuren koepelmodule in het kader van het afsluiten van module 13 betreffende de
subsidiëring van de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Toekomstlaan.
Gehoord dhr. burgemeester die het belang aanhaalt van de aanleg van fietspaden in onze gemeente, het feit dat het
dossier enkele malen is uitgesteld geweest om Koksijde en Veurne op één lijn te krijgen zodat het fietspad zou kunnen
doorgetrokken worden tot aan de N35 Pervijze-Veurne; hij betreurt dat Veurne niet mee instapt in dit project waardoor
de gevaarlijke toestand voor de fietsers langs deze gewestweg zal blijven bestaan; hij meldt dat er aldus voorzien wordt
in de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde tot aan de Wulpendammestraat.
Gehoord raadslid Bakeroot die verduidelijking vraagt over het traject.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te
nemen op de algemene vergadering.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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31. Onderwijzend personeel : vaststellen reglement op de toekenning van een afscheidspremie.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting en verwijst naar de regeling in de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel die het bestuur nu ook wil toepassen op het onderwijzend personeel.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

32. Personeel : vaststelling van het inzetten van contractueel personeel in het project
'cultuurfunctionaris erfgoed ter ondersteuning intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband
5-art'.
Gehoord schepen Loones die toelichting geeft over de stand van zaken van dit project in samenwerking met de
buurgemeenten en waarbij hij hoopt dat een convenant kan afgesloten worden met de Vlaamse overheid teneinde
subsidies te bekomen; het gaat over het verderzetten van de voorbereiding van dit project en de verdere concrete
uitvoering
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

33. Statutair brandweerpersoneel : toekenning eindejaarstoelage vanaf 2008.
Gehoord dhr. burgemeester die van dit punt de gelegenheid maakt om een stand van zaken te geven over de
brandweerhervorming, namelijk dat momenteel weinig beweging is op federaal vlak en er weinig budgettaire ruimte is
voor dit project en dit project als dusdanig voor onbepaalde tijd uitgesteld is. Er werd tevens van hogerhand aangeraden
voorlopig geen te grote investeringen op dit vlak te doen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Serpieters – statuut van het gemeentepersoneel (bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden)
Raadslid Serpieters informeert naar een stand van zaken inzake de implementatie van de rechtspositieregeling, meer
bepaald het verder uitwerken van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van het gemeentepersoneel; schepen
Anseeuw meldt dat er momenteel een doorlichting bezig is van alle gemeentelijke diensten, dat de functiebeschrijvingen
kritisch worden bekeken en dat deze zullen worden herschreven, resulterend in een nieuw organogram, voor te leggen
aan de gemeenteraad van november; de functiebeschrijvingen zullen later aan de raad worden voorgelegd. Raadslid
Boons vraagt om dit voorafgaand in een gemeenteraadscommissie te bespreken.

2. vraag van raadslid Serpieters – 2de pensioenpijler voor het contractuele personeel
Raadslid Serpieters stelt vast dat een groot aantal personeelsleden nog in een minimum wedde worden betaald en dan
bovendien nog contractueel zijn, waardoor hun pensioen significant lager zal liggen dan deze van vastbenoemde
personeelsleden; aan deze onrechtvaardigheid kan het hoofd geboden worden door het nemen van maatregelen terzake,
de zgn. 2de pensioenpijler; hij vraagt of het college hierover reeds een standpunt heeft ingenomen; schepen Anseeuw
meldt dat dit na overleg met de ontvanger voorgesteld wordt voor het budget 2010; door de ontvanger wordt een
toelichting gegeven over de mogelijkheden terzake en wijst op een aantal juridische knelpunten die nog moeten
uitgeklaard worden. Raadslid Serpieters dringt aan dat het bestuur hier werk van maakt en maximaal inspanningen
hiervoor zouden gedaan worden. De heer burgemeester beaamt dit knelpunt en deelt mee hieraan te zullen werken.

3. vraag van raadslid Boons – evaluatie Bal van de gemeente Koksijde
Raadslid Boons vraagt of er al een bilan is gemaakt van het Bal van de gemeente Koksijde en de begunstigde vereniging
al centen kan verwachten. De voorzitter van de gemeenteraad meldt dat de avond geslaagd was en de afrekeningen nog
moeten gemaakt worden.

GEHEIME ZITTING
34.

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

Worden benoemd met unanimiteit: de raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, D’Haveloose, Van Herck,
Gantois, Stekelorum en Depotter

35.

Brandweer - afdeling Koksijde - aanstelling van 5 stagiair brandweermannen.

36.

Brandweer - afdeling Oostduinkerke - aanstelling van 6 stagiair brandweermannen.

37.

Brandweer - afdeling Oostduinkerke - verlenen ontslag aan korporaal Johan Jacobs-Anseeuw.

⇒

⇒

⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedgekeurd met unanimiteit
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De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u35
De volgende raadszittingen gaan door op maandag 16 november en op maandag 21 december 2009.
Er wordt ook voorgesteld een gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en Financiën bijeen te roepen op 12
november 2009 teneinde voorstel nieuw organogram van de gemeentelijke administratie te bespreken

Voor verslag
De gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 16 november 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: raadslid H. Dewulf

De zitting vangt aan om 20u09

OPENBARE ZITTING
Volgende raadsleden zijn niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: schepen H. Vollon, schepen J. Loones en K.
D’Haveloose.
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 19 oktober 2009
Er zijn geen opmerkingen op de notulen zodat deze met unanimiteit zijn goedgekeurd

1.

Mededelingen
Schepen Dawyndt meldt dat de bouwvergunning binnen is voor de bouw van de overdekte petanqueplein, tevens het
lokaal voor duivensporten.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Stuifduinenweg ondergronds brengen LS- en OV- net - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren van een
afzetcontainer voor vrachtwagen groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die beknopt de draagwijdte van dit punt vermeld
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Schoonmaken Abdij
ten Duinen 1138 en Visserijmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die melding maakt van de raming van dit werk
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren en plaatsen
van binnenzonnewering in de gemeenteschool Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op het uitstel van dit punt op de vorige raad en toelichting geeft waarom gekozen
wordt voor binnenzonnewering en wijst op de noodzaak hiervan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meent dat de warmte met deze maatregelen niet zal kunnen buitengehouden
worden, gelet ook op de beperkte mogelijkheid om de ramen open te zetten; waarbij ze ook alternatieven vermeld die
evenwel duurder zijn, de CD&V zal dit punt goedkeuren hoewel misschien niet de beste oplossing wordt voorgesteld
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid D’Haveloose vervoegt de zitting
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6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van klein
interventiematerieel voor de brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop briketpers
voor de schrijnwerkerij - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt wat er nadien met de briketten zal gebeuren, waarbij de burgemeester meldt
dit te zullen navragen
Gehoord raadslid Stekelorum die dezelfde vraag stelt naar de bedoeling van deze aankoop en suggereert om deze
briketten te verkopen
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
benodigdheden voor aanpassen laslokaal - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ontwerpen en drukken
gemeentelijk infoblad tijdingen vanaf maart 2010 t.e.m. februari 2011 - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting die het aantal uitgaven meldt en ook vermeldt dat er opnieuw een speciale
editie voor tweede verblijvers wordt aangemaakt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - branddetectiecentrale
werf Oostduinkerke en feestzaal Witte Burg - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de raming wel degelijk 46.539,63 euro bedraagt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van
grondwerken op de terreinen van de groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
van UPS in de brandweerkazerne van Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Loones vervoegt de zitting

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper
voor de bouw van loodsen en clubhuis WAC op het militair domein - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meedeelt dat een betere ligging van de WAC wordt beoogd, namelijk op een plaats, de
Burgweg, waar zich minder militaire activiteiten ontplooien en in het deel ligt dat zal gedesaffecteerd worden; er werd
inspiratie opgedaan in Le Touquet voor wat de accommodatie betreft, de bouw van deze infrastructuur zal een aanvulling
zijn op de toeristische aspiraties van de gemeente Koksijde; het huidige clubhuis voldoet niet meer aan kwalitatieve
accommodatie; de voorziene locatie houdt rekening met de toekomstmogelijkheden voor de ontwikkeling van het te
desaffecteren deel van het militair domein, er zal ook mogelijkheid zijn om tijdens de week te vliegen, de burgemeester
legt er de klemtoon op dat het om recreatieve vliegtuigen gaat en het niet de bedoeling is er commerciële vluchten te
laten doorgaan; hij meldt tevens dat het over 8 loodsen gaat in plaats van de 4 zoals vermeld in de toelichtende nota; hij
verwijst ook naar de goedkeuring van de militaire overheid die werd verleend aan de WAC om naar deze nieuwe locatie
te verhuizen;
Raadslid Serpieters meldt dat zijn fractie achter dit voorstel staat en wijst op de toelating die reeds is verleend door de
militaire overheid, wat aldus een nieuw element is in het dossier; hij wijst evenwel ook op de grote noodzaak in onze
gemeente aan betaalbare woningen, waarbij hij wenst dat op een van de volgende zittingen een totaalvisie zou
gepresenteerd worden, bijv. de herlokalisatie van het containerpark en de gemeentelijke werf; de heer burgemeester
wijst op het feit dat materiaal dat nu gestockeerd is in andere loodsen van de gemeente ook reeds zou kunnen
overgebracht worden naar deze locatie;
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Gehoord raadslid Boons die zijn bezorgdheid uit of dit punt geen aanleiding zou kunnen zijn om aldaar ook een terrein
voor motorsporten in te richten, waarop de burgemeester meldt dat dit niet met elkaar in verband staat
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Sint Pieterskerk
interieurwerken (reconstructie onderliggende schilderingen) - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. secretaris die voorstelt dit punt uit te stellen omwille van onduidelijkheid over de ontvankelijkheid van een
aantal offertes
⇒

Punt uitgesteld met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Aanpassingswerken
gebouw - databekabeling CCTW - goedkeuring eindafrekening.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 2 : Begraafplaatsen Lijkenvervoer - Vergunningen - Graftekens en Grafkelders - Opgravingen.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Hervaststellen tarieven grafconcessies.
Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Kennisname van het budget 2010 van de kerkfabriek St.-Pieterskerk.
Gehoord raadslid Boons die meldt dat de Vlaams Belang fractie zich zal onthouden bij de punten over de kerkfabrieken
en dit als signaal dat er in de toekomst geen moskeeën zullen gesubsidieerd worden in ons land
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, 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, I. Vancayseele, K.
D’haveloose & R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)

19. Kennisname van het budget 2010 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, 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, I. Vancayseele, K.
D’haveloose & R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)

20. Kennisname van het budget 2010 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus.
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, 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, I. Vancayseele, K.
D’haveloose & R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)

21. Kennisname van het budget 2010 van de kerkfabriek St.-Niklaas.
⇒

Goedgekeurd met 22 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, S. Dewulf, C.
Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose & R.
Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)
Raadslid A. Serpieters heeft niet gestemd

22. Kennisname van het budget 2010 van de kerkfabriek St.-Willibrordus.
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, 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, I. Vancayseele, K.
D’haveloose & R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)

23. Kennisname van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek St-Idesbaldus.
⇒

Goedgekeurd met 23 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, 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, I. Vancayseele, K.
D’haveloose & R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)

24. Geven van machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot onderhandelen over
aankoop gronden gelegen Koksijdesteenweg 28 - princiepsbeslissing.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er een aanvraag is voor verkavelingsvergunning van deze gronden, terwijl het
gemeentebestuur wil onderzoeken, mits de begroting dit toelaat, om deze gronden aan te kopen met mogelijke
bestemming: buitenschoolse kinderopvang en scoutsverenigingen, er zal ook moeten gekeken worden naar mogelijke
financiering.
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De burgemeester meldt ook dat het de wens is van het college om dit restant van het verleden (molen Maes, oud
vissershuisje, enz.) voor het nageslacht te bewaren, omdat een stuk herkenbaarheid en een beeldbepalende element van
het dorp van Oostduinkerke zou verdwijnen door het verkavelen van deze gronden
Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt over dit punt;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of dit punt opnieuw op de gemeenteraad komt na onderhandeling en ook
vraagt of het over het volledige stuk gaat, waarop de burgemeester dit bevestigt;
Gehoord raadslid Boons die de suggestie doet om een stuk van de grond te verkavelen om de prijs betaalbaar te houden
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat door de aangevraagde verkavelingsvergunning er ook een aaneengesloten
bebouwing zou komen tussen Koksijde-dorp en Oostduinkerke-dorp en de aangevraagde verkaveling weinig kwaliteit
heeft;
Gehoord schepen Loones die meldt dat – om de lopende geruchten te ontkrachten - het niet de bedoeling is om te
onteigenen, er geen brandweerkazerne komt en er geen plannen zijn voor appartementenbouw;
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of de gemeente voorkooprecht heeft, wat bevestigd wordt
⇒

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 J. Boons & H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

25. Openbaar verkoop van een perceel wegbedding gelegen in de Spreeuwenstraat princiepsbeslissing.
Gehoord dhr. burgemeester
Gehoord raadslid Vandenberghe die meldt dit stukje wegbedding niet te hebben gevonden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Gehoord de heer voorzitter die, op verzoek van raadslid Serpieters namens de CD&V-fractie, voorstelt om de dagordepunten 26
en 27 te bespreken in besloten zitting, gelet op het feit dat aangelegenheden die behoren tot de private levenssfeer aan bod
zullen komen bij de bespreking van deze punten die met elkaar verband houden en er aldus ernstige bezwaren kunnen geuit
worden tegen de openbaarheid hiervan.
Gelet op art. 28 §1, 2° van het gemeentedecreet dat vermeldt dat de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en
op gemotiveerde wijze kan beslissen tot behandeling in besloten vergadering
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt deze punten, omwille van praktische redenen, achteraan op de dagorde van de openbare
zitting te plaatsen, hierover te stemmen, en vervolgens bij stemming te beslissen om de bespreking van de punten in besloten
zitting te laten plaatsvinden, waarna zal gestemd worden in openbare zitting over de punten 25 en 26.
Beide voorstellen worden met unanimiteit goedgekeurd.

26. Goedkeuren erfpachtovereenkomst - bouw fitnesscomplex.
27. Voortzettingsverbintenis - bouw en exploitatie fitnesscomplex.
Raadslid Serpieters verlaat de zitting

28. Concessie voor de uitbating van een surfclub gelegen Zuidenwindhelling te Oostduinkerke goedkeuring voorwaarden.
Gehoord dhr. burgemeester die vraagt om dit punt te verdagen, gelet op een recent gesprek met een afvaardiging van
de club waarbij afspraken zijn gemaakt over het verder functioneren van de club en waarbij in de toekomst een en ander
duidelijker zal uitgeklaard worden in een aanpassing van de concessie
Gehoord raadslid Decorte die vraagt wat er gebeurt met de opzegging van de concessie, waarop de burgemeester meldt
dat dit zal ingetrokken worden en ter bekrachtiging op de gemeenteraad zal worden gebracht
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt wat er nu concreet is ondernomen en vraagt of dit pas in januari op de
gemeenteraad terug zal komen.
Gehoord raadslid Boons die meent dat het een wijze beslissing is van het college om dit punt te verdagen
⇒

Dagordepunt met unanimiteit uitgesteld

Raadslid Serpieters vervoegt de zitting; de heer burgemeester verlaat de zitting

29. Verkaveling Huyzentruyt - Dockaertstraat : goedkeuring tracé wegenis en verbintenis met
verkavelaar.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Verkaveling Zandkasteeltje - goedkeuren wijzigen verbintenis met de verkavelaar.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over de bedoeling van dit punt
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Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt dat haar fractie akkoord gaat met het principe zoals vermeld in de Codex RO,
maar dat omwille van het feit dat de CD&V-fractie zich steeds heeft verzet tegen de verkaveling, dit punt niet zal
goedkeuren
⇒

Goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, 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), 6 tegen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf &
A. Serpieters) en 2 onthoudingen (J. Boons & H. Vandenberghe)

31. Gemeentelijk Convenant Ontwikkelingssamenwerking - Goedkeuring Operationeel Actieplan 2010.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die het ambitieuse karakter vermeldt van dit plan en het feit dat er subsidies
kunnen ontvangen worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester en schepen Vollon vervoegen de zitting

32. Dienst internationale samenwerking - Stedenband - Ambtelijk werkbezoek Suriname.
Gehoord schepen Loones die de bedoeling vermeldt van het komende ambtelijke werkbezoek, met ook deelname van de
VMW, en uitweidt over de thema’s die op dit werkbezoek aan bod zullen komen
Gehoord raadslid Serpieters die volledig achter de visie staat, maar duidelijk stelt dat Cyriel Caudron meereist als
voorzitter van de adviesraad Kokos en niet als lid van de vzw Marowijne, wat wordt bevestigd door schepen Loones
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

33. Algemene overeenkomst interlokale vereniging 'Westhoekpersoneel' en aanvullende overeenkomst
'jeugd' - goedkeuring.
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat een toetreding geen financiële consequenties heeft, maar voor de
jeugdwerking wel degelijke positieve impulsen kan geven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

34. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone Algemene Vergadering.
⇒

Goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, 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 J. Boons & H. Vandenberghe) en 6
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

35. Gaselwest - Vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone Algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting over de agendapunten en de werking van Gaselwest gedurende de afgelopen
periode
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen heeft over de budgetmeters
Gehoord raadslid Stekelorum die bijkomende informatie verstrekt over deze budgetmeters
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het repareren van defecte straatverlichting toch niet verloopt zoals het hoort
en aan mevr. Gantois vraagt om dit te bespreken in de Raad van Bestuur
Gehoord schepen Loones, die bijkomend toelichting geeft over dit punt en het punt 38, namelijk het feit dat FIGGA de
gelden beheert die vrijkomen van andere operaties; zo wordt gevraagd wat er gebeurt met de gelden van Publigas; hij
stelt voor deze vrijgekomen gelden niet aan te wenden voor kapitaalsverhoging maar wel deze middelen in de
gemeentekas te houden om eigen projecten te financieren; hij stelt aldus voor om niet mee in te stappen in de
voorgestelde kapitaalsverhoging en vraagt de afgevaardigden van de gemeente Koksijde dit op de Algemene Vergadering
zo te verdedigen; de gemeente Koksijde kan immers niet verplicht worden om in te tekenen op de kapitaalsverhoging
⇒

De raad beslist met unanimiteit dat de gemeente Koksijde zich onthoudt bij de stemming over de
voorgestelde agendapunten

36. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
Gehoord schepen Van Herck die een kort werkingsverslag heeft van de intercommunale en van de financiële situatie en
van de intenties voor 2010
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

37. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone Algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Verlinden die toelichting geeft bij het beleidsplan 2010, met klemtoon op preventie; er dient zoveel
mogelijk GFT te worden opgehaald; in bedrijfstak 1 is er een positief saldo, in bedrijfstak 2 is er een kleiner verlies dan
vorig jaar; ook de verbrandingstarieven stijgen opnieuw
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

38. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone Algemene Vergadering.
Gelet op de bespreking van dit punt samen met punt 37 van de dagorde, alwaar beslist werd om aan de afgevaardigden
opdracht te geven zich namens de gemeente Koksijde te onthouden bij de voorgestelde agendapunten
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⇒

De raad beslist met unanimiteit dat de gemeente Koksijde zich onthoudt bij de stemming over de
voorgestelde agendapunten

39. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde voor inzet
personeel.
Gehoord raadslid Beun die toelichting geeft over de opzet van dit punt, namelijk om duidelijkheid te scheppen tussen het
functionele en juridische werkgeversgezag en wijst op een kleine aanpassing op vraag van het BOC, namelijk dat een
vertegenwoordiger van het AGB zou worden aangeduid voor het overlegcomité; de teksten werden ook aangevuld met
bepalingen in verbande met de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van het AGB
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt over de duur van de overeenkomst, namelijk tot 31 december 2012, en
vraagt om dit aan te passen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit en met de voorgestelde aanpassing, namelijk de duurtijd te laten lopen
tot 31 december 2012

40. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - verslag doorlichting.
Gehoord schepen Vollon die uitleg verschaft over de verschillende elementen die in de doorlichting aan bod zijn gekomen
en waarbij een gunstig gevolg werd gegeven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

41. Vaststelling gemeentelijk organogram.
Gehoord schepen Anseeuw die toelicht dat het organogram dringend diende aangepast te worden en waarbij ze nog een
laatste wijziging meldt, namelijk het voorzien van een vierde dienst in de nieuwe afdeling Toerisme en Sport, namelijk de
Reddingsdienst aan Zee, dit naar aanleiding van een suggestie op de raadscommissie
Gehoord dhr. burgemeester die de betrokken personeelsleden en schepen Anseeuw feliciteert met het geleverde werk
Gehoord raadslid Serpieters die dankt voor het feit dat zijn suggestie in verband met de strandreddingsdienst werd
opgevolgd en zich aansluit bij de bedanking voor alle mensen die hieraan hebben meegewerkt.
Gehoord raadslid Boons, die zich tevens aansluit bij de felicitaties.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

42. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Gehoord de voorzitter die verwijst naar de raadscommissie
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

43. Vrijgave borg gemeenteontvanger.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

44. Personeel : vaststelling van het inzetten van contractueel personeel in het project 'organisatie
wereldkampioenschap cyclo-cross 2012 en aanverwante evenementen.
Gehoord schepen Dawyndt die de opportuniteit voor de aanwerving van een event-manager voor de periode van 2,5 jaar
verdedigt gelet op de grote financiële inspanningen die met dit evenement cyclocross 2012 gepaard gaan, waarbij de
nodige financiële return zal moeten gebeuren en de nodige planning en organisatie dient opgezet te worden; er dient
tevens coördinatie bij de gemeentelijke diensten te gebeuren
Gehoord raadslid Boons die vraagt of dit personeelslid niet bij de Sportdienst kan ondergebracht worden
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het alternatief voor een uitbesteding van deze opdracht niet de gewenste optie
is, gezien de hoge erelonen die hier moeten betaald worden.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

45. Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met z-centra - dienstjaar 2002 gemeenterekening 2001.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer voorzitter schorst de openbare zitting teneinde de bespreking in besloten zitting te kunnen
aanvatten van de punten 26 en 27 van de dagorde
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het destijds goedgekeurde lastenboek en de daarin opgenomen
voorwaarden; verwijst naar het feit dat er maar één inschrijver is; de verschillende elementen van de
voortzettingsverbintenis toelicht en de risico’s voor de gemeente; hij is ook overtuigd van de meerwaarde voor de
gemeente, namelijk een bijkomend recreatief aanbod en waar er moeilijke omstandigheden zijn om dit op de private
markt te realiseren
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Gehoord raadslid Serpieters die meldt geen probleem te hebben met het principe van de erfpacht maar het wel
uitzonderlijk vindt dat een gemeentebestuur zich borg stelt voor een private onderneming; hij haalt ook de
bedrijfsresultaten van de inschrijver aan;
Gehoord raadslid Beun die meldt dit project te zullen steunen
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat er voor dergelijke initiatieven een markt bestaat en we kunnen instappen in een
systeem waar er reeds know-how aanwezig is en het project een meerwaarde biedt op sportief vlak in onze gemeente
De burgemeester wijst ook op het juridische verschil tussen een borgstelling en een voortzettingsverbintenis
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of de financiële voorwaarden voor de gemeente kunnen aangepast worden;
Gehoord raadslid Boons die zich kan vinden in deze constructie maar ook aandacht vraagt voor aankoop van betaalbare
gronden

De heer voorzitter sluit de besloten zitting en heropent de openbare zitting, teneinde te stemmen over
de dagordepunten 26 en 27
26. Goedkeuren erfpachtovereenkomst - bouw fitnesscomplex.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Voortzettingsverbintenis - bouw en exploitatie fitnesscomplex.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Herman Vandenberghe – petitie seniorenraad Postpunt Koksijde-dorp
Raadslid Vandenberghe vraagt of het gemeentebestuur meewerkt aan deze petitie van de seniorenraad; schepen Delie
meldt dat dit in overleg is gebeurd met het schepencollege en dat de actie reeds een succes kan genoemd worden.
Raadslid Vandenberghe vraagt of het gemeentebestuur geen brief kan schrijven naar de Post om hierop aan te dringen.
De burgemeester meldt dat dit reeds is gebeurd, maar niet veel resultaat heeft gehad.

GEHEIME ZITTING
46. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Buitengewone
Algemene Vergadering.
⇒

Zijn verkozen met 19 ja en 6 onthoudingen (1 lid niet gestemd): raadslid Bakeroot en als
plaatsvervanger raadslid Stekelorum

47. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene
Vergadering.
⇒

Zijn verkozen met 23 ja (3 leden niet gestemd): raadslid Vanheule en als plaatsvervanger raadslid
D’Haveloose

48. IVVO – Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger Buitengewone Algemene Vergadering.
⇒

Zijn verkozen met 24 ja (2 leden niet gestemd): raadslid Deltombe en als plaatsvervanger raadslid
D’Haveloose

49. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Buitengewone
Algemene Vergadering.
⇒

Zijn verkozen met 23 ja en 2 onthoudingen (1 lid niet gestemd): raadslid Stekelorum en als
plaatsvervanger raadslid Vancayseele

50. Vervanging van de gemeentesecretaris bij afwezigheid.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met 25 ja (en 1 lid niet gestemd)

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

Goedgekeurd met 25 ja (en 1 lid niet gestemd)

53. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - verlenen ontslag aan brandwacht Eddy Corteel.
⇒

Goedgekeurd met 24 ja, 1 onthouding (en 1 lid niet gestemd)

54. Bevordering tot kapitein van het vrijwillige brandweerkorps.
⇒

Na stemming per stembiljet bekomt de heer Kristof Dorné 21 stemmen en de heer Michel Willaert 5
stemmen

beknopt verslag 16/11/2009

7

⇒

De motivering door de raad geformuleerd: verkozen kandidaat heeft het diploma van ingenieur die van
praktische toepassing kan zijn bij de uitoefening van zijn ambt; hij heeft leiderschap betoont als
bijoverste van de post Oostduinkerke, waar hij de betrokkenheid van de korpsleden bij oefeningen
verhoogde en heeft gezorgd voor een betere organisatie van de bijpost.

55. Brandweer Koksijde-Oostduinkerke - Aanstelling als dienstchef
⇒

aangesteld met unanimiteit: de heer Kristof Dorné

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u19

Voor verslag
De gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 21 december 2009

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, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: de raadsleden Bieke Dalle, Christophe Bakeroot en Danny Verlinden

De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 16 november 2009
Er zijn geen opmerkingen op de notulen zodat deze met unanimiteit zijn goedgekeurd. Raadslid Vandenberghe vraagt
evenwel naar de stand van zaken van de vraag die hij in de vorige raad stelde omtrent de aankoop van een
brikettenpers. De heer burgemeester stelt voor dat raadslid Vandenberghe kontakt neemt met het diensthoofd van de
Werf Oostduinkerke voor de nodige uitleg.
1.

Mededelingen
De burgemeester meldt dat de bouwvergunning voor het golfdossier op 7 december werd goedgekeurd
De burgemeester deelt mee dat hij in het kader van de openbare veiligheid de nodige maatregelen heeft genomen met
betrekking tot het pand gelegen Leopold II-laan 243 te Koksijde (Oostduinkerke) en geeft mededeling van de gevolgde
procedure terzake en de aanstelling van een deskundige en vervolgens een aannemer heeft opgevorderd teneinde de
nodige dringende werken uit te voeren

2.

Aktename ontslag van dhr. Noël Paelinck als OCMW-raadslid en onderzoek geloofsbrieven van de opvolger.
Gehoord schepen Delie die meldt dat de heer Paelinck zijn ontslag heeft meegedeeld en dat betrokkene op passende
wijze werd gehuldigd
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - opstarten en begeleiding
evaluatiesysteem en functiebeschrijvingen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw die de opzet van dit lastenboek toelicht
Gehoord raadslid Serpieters die peilt naar de reden om de evaluaties tijdens de proeftijd buiten het bestek te laten
Gehoord schepen Anseeuw en de heer secretaris in hun toelichting
Gehoord raadslid Boons die vraagt naar de evaluatie van tijdelijke personeelsleden
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie dit punt zal goedkeuren
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van oorlogsmunitie op het
eco-golfterrein 'Hof ter Hille' - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat een scanning van het overblijvende gedeelte noodzakelijk is
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bekleding zijgevel gebouw 't
Tuttertje - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt dat het gemeentebestuur als eigenaar kan instaan voor wat beter onderhoud
van dit gebouw, gelet op o.a. de slechte staat van het verfwerk
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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6.

Realisatie boek 'Kunst aan de Westkust 1870-1970' - goedkeuring overeenkomst met uitgeverij Stichting
Kunstboek Oostkamp.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over het opzet van dit boek, waaraan ook een tentoonstelling gekoppeld is
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar de raming van dit project en de verdeling over de gemeenten waarop
schepen Loones meldt dat de verdeling 50/25/25 is en waar ook recuperatie van de kosten is voorzien
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of dit initiatief niet kon passen binnen de werking van 5 Art, waarop schepen
Loones meldt dat hieromtrent gesprekken zijn gevoerd maar dit niet is weerhouden
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vraagt of het ontwerp van het boek nog eens naar de gemeenteraad kan komen voor
nadere bespreking
Gehoord raadslid Beun die er op aandringt dat Koksijde voldoende aan bod zou komen en niet enkel Nieuwpoort en De
Panne zich zouden kunnen profileren, gezien daar de aanwezigheid van kunstenaars groter was
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Zouavenlaan Koksijde vervangen openbare verlichting.
Gehoord de heer burgemeester die wijst op de belangrijke kredieten die uitgetrokken worden voor de heraanleg van de
Zouavenlaan en een stand van zaken geeft van deze openbare werken
Gehoord raadslid Serpieters die vernam dat er een hoorzitting is geweest en er blijkbaar een aantal problemen zijn
gerezen, nl. de vraag of een openbaar onderzoek is vereist, waarop de heer burgemeester meldt dat een openbaar
onderzoek niet vereist is, maar er nochtans voor gekozen werd om een hoorzitting te organiseren voor de aangelanden
waarbij is gebleken dat er een verschil in visie is tussen het gemeentebestuur en een aantal aangelanden, dat er gekozen
wordt voor voldoende parkeergelegenheden en dat gekozen wordt voor wat extra groenelementen na dit overleg.
⇒

8.

Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

Goedkeuring aankoop kunstwerken William Sweetlove.
Gehoord schepen Loones die inleiding geeft bij dit punt en de kunstenaar kort inleidt
Gehoord de heer William Sweetlove in zijn toelichting over de CrackingArtGroup en het opzet van dit cultureel project
Gehoord schepen Loones die de opportuniteit van dit project nog eens benadrukt
Gehoord raadslid Serpieters die een aantal bedenkingen formuleert, namelijk: (1) was deze uiteenzetting niet beter
gegeven in een raadscommissie; (2) de commerciële bedoelingen hekelt en betwijfelt of de 145.000 euro zal kunnen
gerecupereerd worden en (3) of dit project geen hypotheek legt op andere projecten van aankoop in 2010
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit project kan evenaren met andere grote kunstprojecten aan de kust, de
uitspraken van raadslid Serpieters vindt hij zelfs denigrerend t.a.v. de kunstenaar; hij wijst op de internationale reputatie
van de betrokken kunstenaar en vraagt dan ook het vertrouwen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of er nog ruimte is in 2010 om andere Koksijdse kunstenaars aan bod te laten
komen waarop schepen Loones meldt dat dit bovenop de andere budgetten is voorzien en waarbij de heer burgemeester
meldt dat voor dit projecten kredieten van het budget 2009 worden aangesproken;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die de bedenking maakt of dit project wel een taak van de gemeente is gezien de
commerciële bedoelingen; hij stelt ook vragen over de site waarop dit project zal doorgaan; hij stelt de vraag wat er zal
gebeuren met de beelden die in de gemeente zullen gehouden worden; hij vraagt om dit te herdenken
Gehoord schepen Loones in zijn repliek waarbij hij meldt dat het project in overleg is gebeurd met de conservator van de
Duinenabdij en na gunstig advies van de cultuurraad
⇒

Goedgekeurd met 15 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum) en 9 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman,
S. Dewulf, A. Serpieters, J. Boons & H. Vandenberghe)

Raadslid Elie Depotter verlaat de zitting bij de stemming over volgend punt
9.

Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - akkoordverklaring met voorstel van "Polder
Noordwatering Veurne' voor het dienstjaar 2010.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - Gemeentewegen - Bosquetiastraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
Raadslid Elie Depotter vervoegt opnieuw de zitting
11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - Gemeentewegen - Viooltjesperk.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
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12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - Gemeentewegen - Vrijheidstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - Gemeentewegen - Veurnelaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - Gewestwegen - Toekomstlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - Gewestwegen - Van Buggenhoutlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
16. OCMW - budget 2010 - kennisname.
Gehoord schepen Delie die meldt dat de investeringsprojecten gewijzigd zijn naar aard en naar bedrag, bijv. de bouw
van het Sociaal Huis, LOI, waardoor het gaat over goedkeuring van het budget in plaats van kennisname.
⇒

Goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum & J. Boons) en 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters & H. Vandenberghe)

17. Goedkeuren concessievoorwaarden inzake het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het strand
van Koksijde - periode 2010-2014.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuren overeenkomst met de vervoermaatschappij De Lijn betreffende de realisatie, de instandhouding, de
gebruiksmodaliteiten van gesubsidieerde halte-accommodatie op het grondgebied van de gemeente Koksijde.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
Gehoord raadslid Rik Dewulf die nogmaals herinnert aan het feit dat de bus niet meer stopt in Koksijde-bad en er hier
nog geen verandering in is gekomen
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat ook hij ontgoocheld is over de belofte om de lijnvoering te veranderen;
gehoord schepen Van Herck die meldt dat er wel degelijk kontakt is opgenomen met De Lijn en waarbij beloftes werden
gedaan om de lijnvoering te evalueren
Gehoord burgemeester die voorstelt om een motie goed te keuren in deze gemeenteraad om de lijnvoering te
herbekijken in Koksijde-bad en bijkomende stopplaatsen
⇒

Dagordepunt goedgekeurd met unanimiteit

⇒

Motie met unamiteit goedgekeurd waarbij de gemeente Koksijde de Lijn oproept de lijnvoering van de
lijn 69 te herbekijken in functie van een betere ontsluiting van Koksijde-bad door het voorzien van een
bijkomende halte aan de tramhalte van Koksijde-bad en de lijnvoering aan te passen via de
Lejeunelaan en Koninklijke Baan

19. Sintropher - Interreg IVB - NWE - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de WVI.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
20. Goedkeuren convenant met de bvba Imvest voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het in voorliggende agendapunt om de bvba Casino Royale gaat,
rechtsopvolger van de bvba Imvest;
Gehoord dhr. Serpieters die vragen stelt over de lokatie in de Zeelaan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die betreurt dat er scholen uitkomen op deze lokatie waardoor scholieren in de
verleiding komen om in dit etablisement binnen te gaan
Gehoord dhr. burgemeester in zijn repliek waarbij hij meldt dat er een toegangsverbod is voor personen jonger dan 21
jaar en verwijst naar de strenge federale reglementering terzake.
⇒

Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen E. Depotter, G. Decorte,
A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters) & 1 tegen (H. Dewulf)

21. Goedkeuring vernieuwd gemeentelijk subsidiereglement internationale en ontwikkelingssamenwerking
'GESIO'.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de wijzigingen in het reglement
Raadslid Serpieters en schepen Loones verlaten vervolgens de zitting
Gehoord Sophie Dewulf die uitleg vraagt bij art. 13 over het woord categorie en raadslid Rik Dewulf die uitleg vraagt bij
art. 4
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Op voorstel van de heer burgemeester gaat de voorzitter vervolgens over tot de schorsing van de zitting
Nadat de zitting hervat is, wordt voorgesteld om in art. 13 de woorden “per categorie” te schrappen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit, mits schrapping in art. 13 van de woorden “per categorie”

22. Erfgoedbeleidsplan 5-art - periode 2011-2014 - Aktename.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de beslissingen van de andere betrokken gemeenten en hij wijst op de
opportuniteit om vanaf 2010 subsidies te kunnen bekomen; hij stelt dat bij de formulering van de doelstellingen er toch
wel een gemeenschappelijke geest binnen het werkgebied is kunnen opgesteld worden;
Gehoord raadslid Boons die dit een prachtig werkstuk vindt, waarbij de CD&V-fractie bij monde van raadslid Sophie
Dewulf zich aansluit
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst project digitaal economische kaart 2010-2012.
Gehoord schepen Devos die de positieve elementen van dit project toelicht in relatie met de lokale middenstand
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Goedkeuren addenda I & II bij de Trefpunt overeenkomst 2008-2009-2010.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting over de wijzigingen van de lopende overeenkomst, waarbij een ruimer aanbod
wordt gecreëerd tegen dezelfde prijs, nl. een aantal extra reclamespots voor de gemeente
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Bekrachtigen en verlengen looptijd gemeentelijk milieubeleidsplan.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting en waarbij hij meldt dat de volledige subsidie is bekomen voor 2009
⇒

Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

26. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Goedkeuring nieuw arbeidsreglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting bij punten 26 en 27
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Goedkeuring nieuw arbeidsreglement.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
28. Personeel : aanpassingen aan de rechtspositieregeling.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

29. Vaststellen inhoud van het begrip "Dagelijks personeelsbeheer"
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Goedkeuring van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen waterwinners
- transportovereenkomst met IWVA - dienstjaar 2010.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

31. Vaststellen protocol voor de viering van huwelijksjubilea.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op het nut van deze vieringen
Gehoord raadslid Boons die betreurt dat de gemeenteraadsleden niet worden uitgenodigd op deze vieringen en vraagt of
ook geen ander geschenk dan een schilderij kan worden voorzien
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt de tekst aan te passen en in de plaats van een schilderij wil vermeld zien
“een passend geschenk met een waarde van max. 100 euro excl. btw en geïndexeerd”
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit mits wijziging “een passend geschenk met een waarde van max. 100
euro excl. btw en geïndexeerd”

32. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2010.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om vanaf dit punt het budget 2010 te bespreken; hij geeft hierbij de
voornaamste kencijfers weer en meldt dat er veel geïnvesteerd wordt voor eigen inwoners, tweede residenten en
toeristen op het vlak van cultuur, onderhoud wegennet, enz.; hij wijst tevens op het feit dat de Golf met alternatieve
financiering zal gebeuren
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Gehoord raadslid Serpieters die volgende bedenkingen heeft: (1) het budget sluit af met een negatief saldo in eigen
dienstjaar waardoor er opnieuw moet geput worden uit het reservefonds; (2) er zijn een aantal waardevolle
investeringen maar rond volgende initiatieven ontbreken toch wel maatregelen of een duidelijke visie: betaalbaar wonen,
een totaalplan over de sportaccomodaties in onze gemeente, visie en planning over het openluchtzwembad van
Oostduinkerke; voor de aankoop van de gronden van het munitiedepot is voorzien in de verkoop van gronden, ook hier is
er geen duidelijke visie op wat er hiervoor beschikbaar is; raadslid Serpieters maakt bedenkingen over de financiering
van de golf, waarbij dit initieel voor de gemeente niets zou kosten, gezien een externe partner zou aangesproken
worden, er wordt geen financieel plan opgesteld; raadslid Serpieters stelt vast dat het reservefonds zal uitgeput zijn in
2012 en vraagt wat er dan zal gedaan worden om het tekort op te vangen;
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er wel degelijk bekommernis is voor betaalbaar wonen en er ook perspectieven
terzake zijn; hij geeft ook toelichting over het dossier aanleg voetbalterreinen; het openluchtzwembad, het
munitiedepot; het golfdossier, waarbij hij meldt dat de golf een investering is die altijd verkoopbaar zal zijn en een
hefboominvestering is voor de gemeente
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om bij de renovatie van het Europaplein rekening te houden met het
toeristisch seizoen
Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen stelt over de hoge kostprijs van de herinrichting van het kruispunt
Pylyserlaan-Zeelaan
Gehoord raadslid Beun die vaststelt dat er in de gemeentekas een thesaurie is van 17 miljoen euro en waarbij hij
aandringt om de start der werken van het openluchtzwembad te leggen op september 2010; hij meldt bovendien dat de
begroting maar een raming is en dat uit het verleden steeds is gebleken dat het reservefonds nooit opgeraakt.
Gehoord raadslid Decorte die meldt dat een thesaurie maar een momentopname is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

33. Belasting op het betalend parkeren.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)
34. Coördinatie reglementen inzake sociale toelagen aan gezinnen - principe beslissing en intrekking besluiten.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij herinnert aan de belofte om de mantelzorgpremie te
herbekijken
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat de CD&V achter de visie van het schepencollege staat, waarbij middelen
geheroriënteerd worden in functie van de mantelzorgpremie maar dat de CD&V zich zal onthouden gezien de kleinere
premies nu reeds worden afgeschaft en er nog geen nieuw reglement op de dagorde staat
gehoord raadslid Casselman die vragen stelt waarom er zes maanden moet overgaan om het reglement op te stellen,
waarop de heer ontvanger een technische uitleg verschaft
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe; A. Saubain, P. Casselman) en 5
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, S. Dewulf & A. Serpieters)

35. Intrekking en hervaststelling van de belasting op het verstrekken van vuilniszakken - restafvalzakken - 20102013.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
36. Belastingsreglement op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
37. Heffing opcentiemes op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2010 - vaststelling.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)
38. Belasting op kampeerterreinen - 2010-2013 - hervaststelling.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)
39. Belasting op de tweede verblijven - 2010-2013 - hervaststelling.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)
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40. Goedkeuren beleidsnota 2010.
⇒ Goedgekeurd met 15 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum) en 8 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman,
S. Dewulf & A. Serpieters, H. Vandenberghe) & 1 onthouding (J. Boons)
41. Budget 2010 - goedkeuring.
⇒ Goedgekeurd met 15 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum) en 8 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman,
S. Dewulf & A. Serpieters, H. Vandenberghe) & 1 onthouding (J. Boons)

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT
41b. Motie spreiding asielzoekers
Gehoord raadslid Boons die toelichting geeft bij deze motie, nl. dat de Vlaanderen de grootste inspanningen dient te
leveren voor de opvang van asielzoekers
Gehoord de heer burgemeester die vraagt om dit agendapunt uit te stellen teneinde een aantal cijfers na te checken en
dan het debat te kunnen voeren
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie de motie niet te zullen goedkeuren gezien het foutieve karakter van
de inhoud van de tekst en waarbij oproept tot solidariteit
Gehoord raadslid Vancayseele die namens de sp.a-fractie de woorden van Serpieters beaamt en meldt dat er in de motie
een volledige verkeerde voorstelling wordt gegeven en dat hij bovendien het tijdstip van deze motie een verkeerd signaal
vindt naar verdraagzaamheid en solidariteit.
Gehoord raadslid Boons die meldt dat ook onze eigen autochtone bevolking het verdient een dak boven het dak te
hebben
⇒

Punt uitgesteld met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – sporthal Koksijde-dorp
Raadslid Dewulf stelt de vraag naar de timing van de vernieuwing van de sporthal, dit in het belang van de gebruikers.
Schepen Dawyndt meldt dat er geen dringende nood is aan vernieuwing van deze vloer, gezien er een meer duurzame
oplossing dient gevonden te worden.

2. vraag van raadslid Sophie Dewulf – gemeentelijk mobiliteitsplan
Raadslid Dewulf vraagt het mobiliteitsplan op in functie van de plannen voor de herinrichting van de Ter Duinenlaan en
de opbraak van de Van Buggenhoutlaan om na te zien of dit past binnen het globale gemeentelijke mobiliteitsplan; de
burgemeester verwijst naar de MOBER die destijds werd opgemaakt voor de opbraak van de Van Buggenhoutlaan en
naar de herziening van het mobiliteitsplan, waar deze problematiek ook aan bod zal komen.
Raadslid Beun verlaat de zitting

GEHEIME ZITTING
42. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Verlenen eervol ontslag aan vast benoemd onderwijzer Van Damme Pol
Gehoord raadslid Rik Dewulf die betreurt dat de raadsleden niet worden uitgenodigd bij het afscheid van onderwijzend
personeel
⇒

Goedgekeurd met 22 stemmen voor (en 1 lid niet gestemd)

43. Brandweer - afdeling Koksijde - benoemen van 1 stagiair-brandweerman tot effectief brandweerman.
⇒ Goedgekeurd met 22 stemmen voor (en 1 lid niet gestemd)
44. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - benoemen van 4 stagiair-brandweermannen tot effectieve
brandweermannen.
⇒ Goedgekeurd met 23 stemmen voor
45. Brandweer - afdeling Koksijde - verlenen ontslag aan stagiair brandweerman Nicola Delsaut.
⇒ Goedgekeurd met 23 stemmen voor
46. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - verlenen ontslag aan brandweerman Eric Van Hoeck.
⇒ Goedgekeurd met 23 stemmen voor
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De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u20
De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 11 januari 2010 om 19u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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