BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 11 januari 2010

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 Charlotte Castelein en Danny Verlinden

De zitting vangt aan om 19u15

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 21 december 2009
Er zijn geen opmerkingen op de notulen zodat deze met unanimiteit zijn goedgekeurd.
De heer voorzitter wenst alle raadsleden een gelukkig nieuwjaar toe

1.

Mededelingen
De burgemeester sluit zich aan bij de nieuwjaarswensen van de voorzitter

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ontwikkeling en realisatie van een
concept ter promotie van de activiteiten van het cultureel centrum CasinoKoksijde 2010-2011 - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over dit jaarlijks terugkerende lastenboek
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Subsidiereglement betoelaging zonnepanelen en/of zonnecellen voor productie van sanitair water of
elektriciteit - wijziging
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat de premie slachtoffer is geworden van haar eigen succes en de afschaffing van
de premie betreurt; hij geeft uitleg over de reeds verleende subsidies en meldt dat hiermee de basis werd gelegd voor
milieuvriendelijk energiebeleid;
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit een gezamenlijk initiatief is geweest van de meerderheidsfracties en meent
dat het standpunt werd bepaald met de bespreking van de begroting; hij meent dat een tussenkomst nu minder nodig is
gezien de lagere aankoopprijs en het dus niet opportuun meer is de subsidie nog te behouden;
Gehoord schepen Loones die meldt dat afschaffen van premies niet prettig is, de historiek schetst van dit dossier en
meent dat intrekking van de premie gewettigd is gezien de gedaalde kostprijs van de zonnepanelen en dat het bovendien
ook niet de bedoeling is dat tweede verblijven worden gesubsidieerd; Stem/NVA gaat akkoord met de intrekking
Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat hij zich samen met raadslid Stekelorum zal onthouden omdat de sp.a-fractie
de intrekking van de premie betreurt, waarbij hij moet erkennen dat de gemeente inderdaad op het goede spoor zat
maar dat de gemeente groene inspanningen moet blijven ondersteunen om bij te dragen tot een milieuvriendelijk
klimaat
Gehoord raadslid Boons die meent dat het toedelen van gratis vuilniszakken meer efficiënt zal zijn voor de minder
begoeden van onze gemeente dan het geven van subsidies voor zonnepanelen en dus akkoord gaat met de intrekking
van de premie
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of er effectief subsidies werden verleend voor warmwaterboilers
Gehoord raadslid Casselman die het betreurt dat de subsidiëring van zonnepanelen wordt afgeschaft en vraagt waarom
er niet is nagedacht over vermindering van het subsidiebedrag
Gehoord dhr. burgemeester die meent dat binnen de afgelopen periode de eigen inwoners voldoende de kans hebben
gekregen om een aanvraag te doen en dat het doel momenteel bereikt is.
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Gehoord raadslid Rik Dewulf die het standpunt van de burgemeester bijtreedt en aandacht vraagt voor het esthetische
aspect waarna zich hieromtrent een discussie ontspint
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de afschaffing betreurt
⇒

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

4.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Dumontlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

5.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Liefjeslaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

6.

OCMW Koksijde - budget 2009 - vaststellen wijziging exploitatiebudget nr. 2 - kennisgeving
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

7.

Grond- en pandendecreet: goedkeuren voorstel deputatie m.b.t. verdeling sociale koopwoningen en sociale
kavels
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over de voorgestelde verdeelsleutel
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van de Werkwinkel Koksijde/Veurne.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale
Werkgelegenheid Koksijde/Veurne
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

10. Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en -overtredingen tussen de politiezone
Westkust en de gemeente Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u35
De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 22 februari 2010 om 20.00 u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 22 februari 2010

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. SUBER-DELIE, 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 Greta Suber-Delie en de raadsleden Charlotte Castelein & Guido Decorte

De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 11 januari 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 11 januari 2010, deze worden aldus goedgekeurd;
de secretaris vraagt evenwel de goedkeuring tot correctie van de notulen van 21 december 2009, nl. in punt 16 (OCMW
budget 2010 – goedkeuring) dient art. 1 en art. 2 gelezen te worden als “budget 2010” en in art. 2 de bedragen als volgt
aan te passen: 2.084.000 euro (ipv 1.985.000), tweede lid dient geschrapt te worden; gezien het akkoord van de raad
zal dit in kantmelding van de betrokken notulen vermeld worden.

1.

Mededelingen
De burgemeester deelt mee dat als coördinator evementen (cyclocross 2012) de heer Jan Deramoudt is aangesteld

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken grondgebied
Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die melding maakt van het opzet van dit lastenboek en de raming
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop mobiele compressor met
toebehoren voor de dienst openbare werken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - openbare reiniging - aankoop
elektrische straatafvalzuiger - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar eerdere ervaringen met dit toestel;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of dit kan gebruikt worden om sneeuw weg te ruimen, waarop de
burgemeester antwoordt dat hiervoor ander materiaal beschikbaar is; raadslid Vandenberghe vraagt om in de toekomst
voor het politiekantoor op tijd sneeuw weg te ruimen, waarop de burgemeester toelichting geeft over de werkwijze van
het sneeuw ruimen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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7.

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

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop mengtafel en toebehoren
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die wijst op de noodzakelijke vervanging
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanbrengen lichtreclame Cultureel
Centrum Casino Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die wijst op de betere herkenbaarheid van het cultureel centrum door het uitvoeren van deze
werken;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er dan nog noodzaak is aan het automatisch opengaan van de voordeur
gezien dit toch vrij gevaarlijk is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bomen in de
Duinenkranslaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Sint-Pieterskerk :
interieurrenovatie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die wijst op de vorige aanbesteding waarbij geen toewijzing kon gebeuren
gezien geen enkele offerte conform was, waardoor de procedure opnieuw dient gevoerd te worden
Gehoord raadslid Beun die meent dat de inwoners van de Sint-Pietersparochie ongeduldig beginnen te worden omdat
deze werken nog niet uitgevoerd werden.
Gehoord raadslid Depotter die meldt dat de parochie van Wulpen met hetzelde probleem kampt inzake de renovatie van
hun kerk en vraagt dat dit dossier goed zou opgevolgd worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Nieuwe toegangsweg Vrienden der
Blinden / asfaltbedekkingswerken Veurnevaartstraat / aanleg Wilgendreef / herstel berm Oude Zeedijkstraat goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de voorziene projecten beknopt toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - buitenschoolse kinderopvang aankoop dienstwagen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die de noodzaak toelicht van deze aankoop
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe en moeilijk uit te voeren
rioolaansluitingen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die uitleg vraagt over de verantwoordelijkheid van aannemers bij schade aan woningen na
uitgevoerde werken, waarbij schepen Dawyndt hierop een antwoord formuleert
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen van een vormgever voor
de tentoonstelling 'Van Sint-Idesbald tot Graceland' - goedkeuring wijziging opdracht.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar het eerder goedgekeurde lastenboek en de toewijzing aan de firma Madoc en
meedeelt dat na grondiger studie ervoor geopteerd wordt om twee zalen gewijd aan Sint-Idesbald in te richten in de
plaats van een tijdelijke tentoonstelling en hiervoor beroep te doen op het studiebureau
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt over het feit of dit wel degelijk in kader van overheidsopdrachten kan,
gezien wijziging van de voorwaarden, waarna hij de stemming vraagt; de burgemeester meldt dat er enkel wijziging is
van lokaal en de opdracht niet fundamenteel veranderd wordt
Raadslid Rik Dewulf vraagt om in een volgende raadszitting toelichting te krijgen over de visie inzake personeelsbeleid in
het Museum en de bespreking hieromtrent vraagt; schepen Loones vermeldt dat het een beleidsoptie is om het
onderzoek rond de eigen abdij en geschiedenis te bevorderen en dat de bestaande projecten verder zullen uitgevoerd
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worden; de burgemeester wijst op de voorziene aanwerving van een mediëvist en op de doorlichting die momenteel
lopende is
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

16. Aankoop van materieel ten behoeve van brandweer Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die de verschillende elementen van deze aankoop toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met Z-centra - dienstjaar 2008 - gemeenterekening
2007.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 2 : Begraafplaatsen - lijkenvervoer vergunningen - graftekens en grafkelders - opgravingen.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
20. Retributie op het betalend parkeren - rechtzetting.
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt hoeveel overtredingen er zijn vastgesteld in 2009 waarop raadslid Beun meldt
dat het jaaroverzicht door de firma Rauwers nog dient overgemaakt te worden en vervolgens ook kort het beleid terzake
toelicht
Raadslid Serpieters vraagt de stemming gezien zijn fractie zich de vorige keer heeft onhouden op dit punt
⇒

Goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons & H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)

21. Besluit van de Gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2008 van OCMW Koksijde - mededeling.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
22. Erfpachtovereenkomst betreffende perceel grond voor de realisatie van een fitnesscomplex - wijziging
overeenkomst.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de parking dient uitgesloten te worden van de erfpachtovereenkomst gezien
deze voor publiek gebruik zal blijven dienen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Concessie voor het recht tot uitbaten van opblaasbare waterballen op het strand van Koksijde - periode 20102015.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er in 2009 een proefopstelling was en dit nogal wat bijval kende, reden
waarom nu een concessie wordt uitgeschreven;
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat een aantal handelaars vorig jaar betaald hebben om publiciteit te voorzien op
deze ballen en een grote omzichtigheid vraagt bij de toewijzing van de concessie en ook het bedrag aldus vrij laag vindt,
waarbij de burgemeester voorstelt om geen reclame toe te laten op deze ballen en dit in het lastenboek in te schrijven;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er een beperking is in het aantal ballen waarop de burgemeester meldt dat dit
inderdaad is beperkt tot 5
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vaststelt dat het hier gaat over een periode van 6 jaar en ook het feit hekelt dat dit in
Koksijde-centrum doorgaat en de toelevering van het materiaal niet verzorgd gebeurt en er ook een kans is op
kwetsuren
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt, gelet op de vele opmerkingen, om dit punt uit te stellen
Gehoord de heer burgemeester die bij amendement voorstelt dat het moet gaan om reclamevrije waterballen en dat de
plaats waar in zee kan gegaan worden, in een voorafgaand overleg tussen gemeentebestuur en concessionaris wordt
vastgelegd
⇒

Geamendeerd voorstel wordt goedgekeurd met unanimiteit, waarbij de voorwaarden als volgt worden
aangevuld: het moet gaan om reclamevrije ballen en de lokatie voor het te water laten dient
voorafgaand overlegd te worden met het gemeentebestuur
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24. Goedkeuren 4*-lijst van de grafmonumenten met als doel deze officieel te erkennen en te behoeden voor
afbraak.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar het studiewerk van Evy Vandevoorde over het funeraire erfgoed in onze
gemeente en wijst op de toenemende aandacht voor dit erfgoed; in deze lijst worden een groot aantal grafmonumenten
voor afbraak behoed
Gehoord raadslid Beun die vraagt om de lijst over te maken
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt dat de gemeente zich ook na 15 jaar zal bekommeren om het onderhoud.
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er van hogerhand subsidies kunnen bekomen worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Overeenkomst Gemeente Koksijde en UCI (Union Cycliste Internationale) - Wereldkampioenschap veldrijden
2012.
Gehoord schepen Dawyndt die bij dit en volgend punt toelichting geeft over deze overeenkomsten en waarbij hij meldt
dat er nog met de UCI onderhandeld werd omtrent de TV-uitzendrechten en dat er momenteel druk wordt gewerkt aan
de voorbereiding van dit evenement, waaronder de sponsordossiers
Gehoord raadslid Serpieters die verduidelijking vraagt over de sponsoringcategorieën die exclusief aan de UCI zijn
voorbehouden; hij vraagt ook verduidelijking over de meetbare financiële return van dit evenement, waarop schepen
Dawyndt antwoordt dat er ongetwijfeld break-even zal kunnen gewerkt worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Overeenkomst Gemeente Koksijde en KBWB (Koninklijke Belgische Wielrijdersbond België) Wereldkampioenschap veldrijden 2012.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
27. Jeugddienst - prijslijst en reglement "Uitleendienst voor spel- en audiovisueel materiaal' - Aanpassing.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting over de aanpassingen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Dienst voor onthaalouders - Reglement - Hervaststelling.
Gehoord schepen Vollon die toelichting geeft bij de wijzigingen aan het reglement
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die het zgn. luizenproject in de gemeente Koksijde toejuicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

29. Intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om
de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Personeel : kaderwijziging afdeling Cultuur en Jeugd : creatie van de functie Conservator Visserijmuseum A1aA2A.
Gehoord schepen Anseeuw die voorstelt om in de plaats van een statutaire functie zoals in de ontwerpbeslissing is
opgenomen, een contractuele functie te voorzien, gelet op het voorlopig advies van de doorlichting van de gemeentelijke
musea door de firma Cleo van Adriaan Linters die stelt dat in het Vlaamse museumlandschap meer en meer geopteerd
wordt voor contractuele betrekkingen in dergelijke functies
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u15
De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 22 maart 2010 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 22 maart 2010

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 Greta Suber-Delie

De zitting vangt aan om 20u19

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 22 februari 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 22 februari 2010, deze worden aldus goedgekeurd.
1.

Mededelingen.
De heer voorzitter meldt dat het concert van de gidsen een succes was en ongeveer 2000 euro heeft opgebracht;
Schepen Dawyndt meldt dat de Raad van State uitspraak in het voordeel van de gemeente heeft gedaan in de zaak
Poudrière;
De heer burgemeester geeft mededeling van het besluit dat hij heeft getroffen ter vrijwaring van de openbare veiligheid
op het strand van Sint-Idesbald – treffen van dringende maatregelen, dit naar aanleiding van opruimingswerken van
oorlogsmunitie.

1bis. Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: motie tot het steunen van de kandidatuur voor de opname van de
garnaalvisserij te paard op de representatieve lijst voor immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid
(UNESCO),
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om een punt bij hoogdringendheid aan de orde van de
dag toe te voegen, namelijk het goedkeuren van een motie tot het steunen van de kandidatuur voor de opname van de
garnaalvisserij te paard op de representatieve lijst voor immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO), dit
omdat het dossier voor 1 april dient ingediend te worden bij de Vlaamse Overheid en er een reeks letters of comfort bij
het dossier dienen gevoegd te worden.
Schepen Loones geeft vervolgens een toelichting bij dit dossier.
⇒

2.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed en gaat met unanimiteit
akkoord met de motie.

Golf Hof ter Hille - kennisname ontwerp en verdere procedure.
Gehoord dhr. burgemeester die kort de procedure uiteenzet en verwijst naar de toelichting die werd gegeven op de
informatievergadering eerder deze avond;
Gehoord raadslid Beun die vragen stelt naar de financiering;
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt om in het besluit explicitiet machtiging te geven aan het AGB om de
procedure van openbare aanbesteding aan te vatten;
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt bij de financiering van het geheel, die vaststelt dat in het meerjarenplan van
de gemeente slechts anderhalf miljoen euro is voorzien en waarbij hij tevens vraagt of er nog gedacht wordt om met
private investeerders samen te werken;
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat, nadat de financiële haalbaarheid werd onderzocht, het project in eigen regie
door de gemeente zal uitgevoerd worden omdat hiermee een aantal voordelen kunnen gehaald worden en dat de
gemeentelijke diensten voldoende zijn uitgerust om dit project tot een goed einde te brengen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit, mits toevoeging van de machtiging aan het AGB om de procedure van
openbare aanbesteding aan te vatten
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3.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en
implementatie van een RFID- gebaseerd balieautomatiseringssysteem met geïntegreerde beveiliging voor de
bibliotheek van Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen stelt over de subsidiëring door de provincie
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ter beschikking stellen van een
tennisterrein (met herhalingsopdracht) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop digitale schoolborden
voor de gemeentescholen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die de voordelen van dit systeem toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van compact
fluorescentielampen voor de sporthal Hazebeek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materieel voor de
schilders - werf Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

8.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van 3
slagbomen met toegangscontrole - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar de besprekingen in o.a. de verkeerscommissie en met de
betrokken aangelanden;
Gehoord raadslid Beun die vraagt of er overleg is gepleegd met de handelaars in Sint-Idesbald, waarop de burgemeester
bevestigt dat dit is gebeurd met een afvaardiging van UNIZO en de handelaarsbond en dat de beslissing is genomen in
het kader van de verkeersveiligheid;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die wenst aan te vullen dat UNIZO en de handelaarsbond niet akkoord zijn en er ook in
de verkeerscommissie geen akkoord was van de UNIZO-vertegenwoordiger; zij hekelt het feit dat de handelaars vooraf
niet zijn geconsulteerd en stelt voor om de slagboom te plaatsen aan de Zeedijk in plaats van aan het Jaakpad en vraagt
waarom het alternatief niet werd onderzocht om het parkeren in het midden van de Strandlaan te voorzien, ze vraagt
deze piste te onderzoeken en dit punt voorlopig uit te stellen;
De burgemeester meldt dat dit alternatief is bekeken.
Schepen Dawyndt verdedigt de beslissing gezien dit deel van de Strandlaan nooit echt commercieel van de grond is
gekomen en dat bijgevolg deze maatregel alleen maar kan positief zijn en een proef verdient.
Raadslid Serpieters vraagt of het afsluiten van de Koningstraat ook een proefproject is en waar de afsluiting precies
komt; de burgemeester meldt dat de toegang naar de manège zal moeten gebeuren via de Toekomstlaan maar dat
paarden nog zullen doorkunnen
⇒

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, R. Stekelorum), 3 onthoudingen (G. Decorte, A. Saubain, A.
Serpieters) en 6 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, P. Casselman, S. Dewulf, J. Boons, H. Vandenberghe)

9.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen gesloten vrachtwagen
dienst logistiek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

10.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop huisvuilzakken 2010 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar de stand van zaken ivm het GAS-reglement waarop schepen Van Herck
meldt dat dit tegen de zomer zal geregeld zijn in een reglement
⇒

11.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen van een ontwerper voor
de bouw van een jachthaven in Wulpen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er nog naar subsidies zal gezocht worden, wat door de burgemeester wordt
bevestigd; dhr. Decorte vermeldt de mogelijkheid van het 2 zeeën-project
Gelet op het voorstel om de term “aanmeerplaats” te gebruiken in plaats van jachthaven.
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Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen stelt naar de precieze lokatie van de site
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van nutsmaatschappijen A.Fastenaekelslaan en omgeving - ondergronds brengen LS- en OV-net + vervangen gas.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

13.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstelwerken aan diverse wegen
: Pieterlaan e.a. te Koksijde - goedkeuring verrekening 1 : herstel verharding rond de nieuw geplaatste
verlichtingspalen op de Zeedijk te Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die betreurt dat het herstel niet in het oorspronkelijke bestek werd voorzien
⇒

14.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Visserijmuseum - fase 7.2 :
Omgevingsaanleg - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de stand van dit dossier
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstelwerken aan diverse wegen:
Pieterlaan e.a. te Koksijde - goedkeuring verrekening 2: A) Lucionplein : meer herstel voetpadverharding B)
Jaakpad en Ryckewaertlaan : aanbrengen van regenwateropvang en vernieuwen voetpad.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

16.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van nutsmaatschappijen Pierre Sorellaan, Zandstraat, Oasisstraat en Maagdenpalmstraat - vernieuwen openbare verlichting meerwerken.
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat het hier een forse stijging betreft;
Gehoord raadslid Dewulf die de slechte staat van een aantal straten in Koksijde-bad aanklaagt en ook de gebrekkige
openbare verlichting
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Budgetwijziging nr. 1 (1) & (2) - dienstjaar 2010 - goedkeuring.
Gehoord dhr. financieel beheerder in zijn technische toelichting;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt om de verklarende nota in de toekomst ook per post op te sturen; hij verwijst ook
naar het feit dat de gemeentelijke financiën niet rooskleurig zijn; hij vraagt meer uitleg over de verwerving van het
Grardmuseum en de gevolgen hiervan gezien de jaarlijkse terugkerende kosten en over de post te verwerven gronden en
panden;
De heer burgemeester wijst er op dat de begroting nog steeds sluitend is; voor het Grardmuseum verwijst hij naar de
onderhandelingen die momenteel nog lopende zijn en wenst deze niet in het gedrang te brengen met nu reeds
uitspraken te doen;
Gehoord de heer financieel beheerder die uitleg geeft over de voorziene kredieten voor verwerving van gronden en
panden;
⇒

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, R. Stekelorum), 1 onthouding (J. Boons) en 8 tegen (H.
Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, H. Vandenberghe)

18.

Goedkeuren kosteloze overname van wegbedding jegens de vzw Vrienden der Blinden.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

19.

Voorlopige vaststelling van ontwerp-GRUP Ster der Zee.
⇒ Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C.
Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe), 1 onthouding (S. Dewulf) en 1 tegen (R.
Dewulf)

20.

Goedkeuring opheffing van een deel van het tracé van de Zeemansdreef.
Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat de gemeente een doorgang voor fietsers en voetgangers eist
⇒

21.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren jaarlijks verslag van de werkingsmiddelen van de gecoro 2009.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
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22.

Concessie voor het verhuren van strandzetels, parasols en windschermen op het strand van Groenendijk periode 2010-2016.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Vanheule verlaat de zitting ingevolge art. 27 §1 GD
23.

Toekenning werkingstoelage aan de vzw KVVC en aan de vzw KVVO voor het financieren van de samenwerking
op vlak van jeugdwerking - goedkeuren overeenkomst.
Gehoord schepen Dawyndt die de samenwerking toejuicht en vermeldt dat dit initiatief past in de democratisering van de
sport naar jongeren toe; de heer burgemeester meldt het unieke karakter van deze samenwerking, nl. dat alle kinderen
nu de kans zullen hebben om te kunnen spelen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die niet begrijpt dat met eenzelfde aantal kinderen meer trainers dienen te worden
aangetrokken en vragen stelt bij de meerkost en het hoge bedrag
⇒

24.

Goedgekeurd met unanimiteit

Toekenning investeringstoelage aan de vzw KVVC voor de oprichting van een tribune en een semi-kunststof
voetbalveld - wijzigen voorwaarden.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over de plannen van de nieuwe tribune
⇒

25.

Goedgekeurd met unanimiteit

Wijzigen voorwaarden van de erfpacht met de vzw KVVC op het terrein gelegen in het sportpark te Koksijde goedkeuring.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Vanheule vervoegt opnieuw de zitting
26.

Goedkeuren strandconcessies – jaargang 2010 - 2012 - Vlaams Gewest - Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

27.

Goedkeuren concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie - jaargang 20102012.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

28.

Goedkeuren procedure toekenning uitzendrechten wereldkampioenschappen cyclocross 2012.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
Gehoord de heer burgemeester die meldt dat de datum in artikel 1 van het ontwerp-besluit 2012 moet zijn in plaats van
2010
⇒

29.

Goedgekeurd met unanimiteit, mits aanpassing in het ontwerp-besluit van het jaar 2012 in de plaats
van 2010

Goedkeuren overeenkomst - Drughulpverlening in het arrondissement Veurne.
Gehoord de heer voorzitter die voorstelt om dit punt uit te stellen
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt waarom dit punt wordt uitgesteld waarop de heer burgemeester meldt dat er nog
overleg moet zijn met De Panne en Nieuwpoort vooraleer een definitief standpunt wordt ingenomen
⇒

30.

uitgesteld met unanimiteit

Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Vaststelling selectieprocedure directeur
Gehoord raadslid Beun die vraagt of er een directeurswoning wordt voorzien, wat wordt ontkend door de heer
burgemeester
⇒

31.

Goedgekeurd met unanimiteit

Brandweer - post Oostduinkerke - openverklaring vacante plaats van onderluitenant - vrijwilliger te begeven
bij bevordering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
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GESLOTEN ZITTING
32.

Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Verlenen eervol ontslag aan vast benoemd directeur Rommelaere Gilbert
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

33.

Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 1 stagiair brandweerman.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

34.

Brandweer - post Koksijde - ontslag brandweerman Stefaan Rabaey.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

35.

Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag brandweerman Stijn Geryl.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

36.

Brandweer - afdeling Oostduinkerke - ontslag brandweerman Charlotte Magherman.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u50
De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 19 april 2010 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM

beknopt verslag 22/03/2010

5

BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 19 april 2010

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 Herwig Vollon

De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 22 maart 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 22 maart 2010, deze worden aldus goedgekeurd.
1.

Mededelingen.
Raadslid Gantois geeft een stand van zaken in verband met de in de vorige raad gestelde vraag rond de herstelling van
straatlampen en kan meedelen dat deze in de Jordaensstraat zijn gerepareerd; verder geeft ze mededeling over het
aantal meldingen van de afgelopen periode en het gevolg dat door Electrabel hieraan werd gegeven; ze deelt tevens mee
welke de te volgen procedure inzake meldingen is.

1bis. Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten - aanleggen riolen Pirschlaan en deel verlengen heraanleg Strandjutterslaan – verrekening 1
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om een punt bij hoogdringendheid aan de orde van de
dag toe te voegen, namelijk het goedkeuren van verrekening 1 van het aanleggen van riolen in de Pirschlaan en deel
verlengen van de Strandjutterslaan, gezien deze werken momenteel in uitvoering zijn en verder uitstel tot problemen zal
leiden
De heer burgemeester geeft vervolgens een toelichting bij dit dossier.
⇒

2.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed en gaat met unanimiteit
akkoord met de goedkeuring van dit punt.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie dak d'Oude Pastorie te
Wulpen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de redenen meldt waarom de werken moeten uitgevoerd worden
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of dit punt kan goedgekeurd worden als er geen budget is voorzien
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - conservatie en restauratie van een
lot middeleeuws archeologisch vlakglas 2010-2012 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die meldt dat het naar buiten brengen en ontsluiten van de collectie van het museum een
noodzakelijke voorwaarde is om te streven naar een nationale erkenning van het museum en dat dit project een grote
meerwaarde betekent gezien de uitzonderlijke waarde van de collectie vlakglas in bezit van het gemeentebestuur;
Gehoord Dirk Vanclooster, conservator van het museum Ten Duinen 1138, die uitleg verstrekt bij dit project, namelijk
dat het project reeds sinds 2007 loopt waarbij de glascollectie werd bestudeerd en waarvan de conclusies zijn dat de
collectie uit veel meer stukken bestaat dan verwacht en dat de collectie ondertussen nog door een onderzoeker van de
VUB verder wordt bestudeerd in een doctoraatsthesis, waaruit blijkt dat dit op Europees vlak een van de meest
waardevolle collecties is; bij het niet restaureren zal de collectie degraderen en verloren gaan; er is drie opeenvolgende
jaren een budget van 25.000 euro voorzien voor de restauratie, met daarnaast de registratie van de collectie; door de
VUB wordt eveneens een belangrijke prestatie in het project ingebracht; de meerwaarde van dit project ligt in het feit
dat er een belangrijke collectie met internationale allures binnen het gemeentelijk bezit blijft
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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4.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vissershuis Nys-Vermoote - fase 2
- cultuurtoeristische inrichting - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de kontekst van de tentoonstelling schetst waarbij het verhaal wordt opgehangen aan de
stripfiguur Jommeke, evenals de objecten van Karel Loppens, eigendom van de gemeente Koksijde
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop dienstwagen voor
Buitenschoolse Kinderopvang en Dienst Onthaalgezinnen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren materiaal voor de
kerstverlichting 2010 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester bij dit jaarlijks terugkerende agendapunt
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolering in de Zeedijk te
Oostduinkerke - Groenendijk - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop rioolreinigingsmachine
en camera voor rioolinspectie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat in eigen regie zal kunnen gewerkt worden
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materialen voor de
herinrichting van de Strandlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de heraanleg van het openbare domein gebeurt door de promotor en de
materialen door de gemeente zullen worden gefinancierd;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die kan akkoord gaan met de eenvormigheid maar waarbij ze vragen stelt wie er
aansprakelijk zal zijn bij defecten en ze hoopt dat dit geen precedent voor andere promotoren zal zijn waarop de heer
burgemeester stelt dat dit in het voordeel van de verfraaiing van de Strandlaan gebeurt en bovendien stelt dat de
gemeente de materialen heeft opgelegd en gekozen;
Gehoord raadslid Boons die vraagt wie verantwoordelijk zal zijn voor de goede aanleg, zoals de fundering, waarbij de
burgemeester meldt dat de bouwheer hier verantwoordelijkheid draagt
⇒

10.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van defibrillatoren goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de investering nuttig is in het kader van de volksgezondheid
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt waarom dit niet uit te breiden naar andere zalen zoals Witte Burg en
Kerkepannezaal en waarbij hij ook vraagt dat aan IKWV door onze vertegenwoordiger zou gevraagd worden om
dergelijke toestellen aan te kopen
⇒

11.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Lucionplein en omgeving
- vervangen lichtpunten.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

12.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ten Duinen 1138 - fase 3 :
revalorisatie vissershuisje - fase 3.1A : restauratie "Gasterie" - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

13.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - aanleg openbare
verlichting omgeving nieuw gemeentehuis - Zeelaan, Westendestraat, Maurice Blieckstraat en F.Ropsweg meerwerken.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester verlaat de zitting
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14.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie woonhuis Abdijhoeve
Ten Bogaerde - Goedkeuring aangepaste raming.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
15.

Cultureel centrum Wulpen : goedkeuren mandaat voor deelname aan de open oproep van de Vlaamse
bouwmeester.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat informatie werd ingewonnen bij de Vlaamse bouwmeester en dat ons project
zal meegaan in de projectoproep van juni a.s.; hij schetst kort de procedure die hiervoor zal gevolgd worden en het
budget dat hiervoor wordt voorzien; hij verwijst tevens naar gelijkaardige projecten in Houthulst en Heuvelland en de
goede ervaringen aldaar met deze werkwijze
⇒

16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring aangepast erelooncontract voor de onderhoudsen aanpassingswerken aan het station van Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft bij de wijzigingen van het erelooncontract en het feit dat een buffet en
een klein buitenterras wordt voorzien; er zijn tevens kontakten met de stad Veurne om het erfpachtkontrakt aan te
passen;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er reeds een akkoord is van de NMBS voor de aanpassing van de sporen en
vraagt of het ontwerp is bekeken in functie van de toekomstige aanpassing voor tramverlenging, waarop de
burgemeester meldt dat de perronverhoging ten laste is van de NMBS, de omgevingswerken vallen in het project
Sintropher, waarin met de tramverlenging rekening werd gehouden, evenals met de wensen van de stad Veurne;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die blij is dat er werk wordt gemaakt van de renovatie van het station, maar bedenkingen
heeft bij de verlenging van de tram, namelijk dat de gemeenteraad nog geen enkele toelichting mocht ontvangen in
verband met deze tramverlenging waarop de burgemeester meldt dat de gemeente zelf ook meestal pas achteraf wordt
ingelicht, maar dat wel reeds toelichting werd gegeven over het Neptunusplan van De Lijn; hij betreurt dat de
burgemeester van de stad Veurne al te dikwijls het laken naar zich toetrekt voor een materie die voornamelijk de
gemeente Koksijde aanbelangt; de rest zit nog in studiefase; hij benadrukt dat de gemeente nog steeds 100% vragende
partij is voor een beter openbaar (tram)vervoer.
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Nieuw gemeentehuis - verrekening ereloon ontwerper Storme - Van Ranst.
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft over de reden van de verrekening en de verantwoording van het
voorgestelde akkoord;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt hoe de berekening precies is gebeurd, wie verantwoordelijk is voor het langer
duren van de werken, en of het deze niet is die moet opdraaien voor de bijkomende kosten, waarna de heer
burgemeester verwijst naar de Technische Dienst waar alle verantwoordingsdocumenten ter beschikking zijn
⇒

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 7 tegen (H. Dewulf, E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

18.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prof. Blanchardlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

19.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jaakpad.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

20.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lucionplein.
Gehoord raadslid Boons die meldt dat in het AGB werd voorgesteld om max. 2 uur parkeren toe te laten op het
Lucionplein, als rotatieparking, wat door raadslid Beun wordt beaamd
Gehoord de heer burgemeester die vervolgens voorstel om in art. 4 1° de duur te beperken tot max. 2 uur
⇒

21.

Het geamendeerde voorstel om de duur te brengen op max. 2 uur wordt goedgekeurd met 19 ja (L.
Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose,
R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte,
A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die zegt dat de CD&V de stemming vraagt over dit punt omdat ze van mening is dat er
voor het afsluiten van de Strandlaan en het creëren van de pleinfunctie er onvoldoende overleg is gepleegd met de
betrokken handelaars
Gehoord raadslid Boons die stelt dat ook hier in het AGB werd voorgesteld om de duur op max. 2 uur te brengen, waarop
de heer burgemeester dan ook voorstelt om dit aangepast voorstel ter stemming te brengen
⇒

Het geamendeerde voorstel om de duur te brengen op max. 2 uur wordt goedgekeurd met 19 voor (L.
Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois,
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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 en A. Serpieters)
22.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Koksijde.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

23.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

24.

Reglement op de openbare kermissen - wijziging.
⇒ Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons) en 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters en H. Vandenberghe)

25.

Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde - wijzigen.
Gehoord schepen Devos die toelichting geeft bij het proefproject om de Markt te verplaatsen naar de Zeelaan en de
markt in eigen regie te doen en waarbij hij het concept uiteenzet;
Gehoord raadslid Boons die vragen stelt bij art. 7 en als amendement voorstelt om anderstalige teksten te weren;
Gehoord schepen Loones die meldt dat hij dit voorstel wel wil steunen maar dat dit voorstel ongrondwettelijk is voor wat
betreft privé-gebruikers;
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt om bijkomend op te nemen dat de produktnamen tevens minstens in het
Nederlands dienen aangeduid te worden
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of de markt Groenendijk ook onder deze reglementering valt, waarop wordt
geantwoord dat hier nog een concessie loopt
⇒

Het geamendeerde voorstel (bijkomend opnemen dat de produktnamen minstens in het Nederlands
dienen aangeduid te worden) wordt goedgekeurd met unanimiteit

26.

Belasting op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten - periode 1 juli 2010
tot 31 december 2013.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

27.

Gemeentedecreet - Financiële kwartaalrapportage - kennisname.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

28.

Vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor woonkwaliteit.
Gehoord schepen Dawyndt die de aanleiding van deze verordening schetst, namelijk de trend om te kleine
appartementen te bouwen, het ontbreken van een wettelijke basis voor weigering van dergelijke aanvragen; hij verwijst
naar de bespreking in de GECORO; hij beschrijft beknopt de voornaamste bepalingen;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of het hier enkel om nieuwbouw gaat, wat wordt bevestigd door schepen
Dawyndt
⇒

29.

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

Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Munitiedepot.
Gehoord schepen Dawyndt die de opties vermeld in dit RUP toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester verlaat de zitting
30.

Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Duinenlaan en Marktplein.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn beknopte toelichting omtrent de voornaamste opties in dit plan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt gezien dit RUP misschien een aanleiding kan zijn om de
mobiliteitsvisie in verband met het opbreken van de Van Buggenhoutlaan tot uitvoering te brengen
⇒

Goedgekeurd met 18 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, J. Boons en H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
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31.

Gedeeltelijke herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - advies.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij stelt dat in de tekst de Van Buggenhoutlaan verkeerdelijk als
primaire weg is benoemd;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of het de bedoeling is om de Van Buggenhoutlaan als primaire weg aan te
duiden, waarop de heer burgemeester het woord doorgeeft aan de gemeentesecretaris die een technische uitleg geeft
over de categorisering van de wegen;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vervolgens de discussie toespitst op het afsluiten van de Van Buggenhoutlaan en de
Ter Duinenlaan als alternatief hiervoor en waarbij ze de mening is toegedaan dat de Van Buggenhoutlaan een belangrijke
aftakking is voor het toekomende (toeristische) verkeer vanuit het binnenland, waarbij de Ter Duinenlaan een omrijfactor
zal betekenen en ook de Koninklijke Baan van meer verkeer dient ontlast te worden, dat er bovendien nu reeds veel files
zijn op deze verkeersas; ze meent dat ook het schoolgaand verkeer door het afsluiten van de Van Buggenhoutlaan voor
een grotere belasting en sluikverkeer in kleinere straten zal leiden, o.a. Abdijstraat (waar nu trouwens ook een
bejaardenhuis wordt gepland) en Middenlaan en vreest voor de hinder voor het schoolgaande verkeer; ze vraagt
bijgevolg de stemming over dit voor de gemeente toch belangrijke discussiepunt;
Gehoord de heer burgemeester die verwijst naar vroegere besprekingen waarbij reeds de beslissing is genomen, door de
gemeenteraad en de voormalige minister van openbare werken, om de Van Buggenhoutlaan uit te breken met de Ter
Duinenlaan als alternatief en hij verwijst tevens naar de lopende besprekingen in het kader van de herziening van het
gemeentelijke mobiliteitsplan, waar deze discussie ten gronde dient gevoerd te worden;
Gehoord raadslid Serpieters die voorstelt deze discussie te stoppen en vraagt om tot de stemming over te gaan
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt dat de passage in het advies als volgt wordt aangepast: Aan het Vlaamse
gewest wordt gevraagd om rekening te houden met de opbraak van de Van Buggenhoutlaan bij de categorisering van de
wegen;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vraagt om in de toekomst in dit dossier de juiste keuzes te maken;
Gehoord schepen Loones die nog eens de opbraak van de Van Buggenhoutlaan argumenteert
⇒

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 7 tegen (H. Dewulf, E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters)

32.

Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

33.

Ondersteunen lokaal woonbeleid Kust - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Provincie en
kustgemeenten.
Gehoord raadslid Serpieters die aandacht vraagt voor het beschikbare woonuitbreidingsgebied te Wulpen, eigendom van
het OCMW, waarop de burgemeester antwoordt dat in overleg met de provincie een voorstel zal uitgewerkt worden
⇒

34.

uitgesteld met unanimiteit

Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor de kinderopvang 'Dunevoetjes'.
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of hetzelfde systeem zal toegepast worden in de voormalige onderpastorij te
Oostduinkerke, wat door de burgemeester wordt beaamd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

35.

WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 9 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters, J. Boons en H. Vandenberghe)

36.

FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
Gehoord schepen Loones die de aandacht vestigt op de statutenwijziging
⇒

37.

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

IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de
algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met 24 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, 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) en 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe)
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GESLOTEN ZITTING
38.

WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering.
⇒ Worden aangesteld na geheime stemming met 19 voor en 7 onthoudingen: raadslid Bakeroot als
effectief en raadslid Stekelorum als plaatsvervanger

39.

FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering.
⇒ Worden aangesteld na geheime stemming met 19 voor en 7 onthoudingen: raadslid Stekelorum als
effectief en raadslid Vancayseele als plaatsvervanger

40.

IWVA - Benoeming van 8 gevolmachtigden voor de buitengewone Algemene Vergadering.
⇒ Worden aangesteld na geheime stemming met 25 voor en 1 onthouding: raadsleden Dalle, Verlinden,
Vanheule, D’Haveloose, Van Herck, Gantois, Stekelorum en Depotter

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u55

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 17 mei 2010 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 17 mei 2010

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. SUBER-DELIE, 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 G. Suber-Delie en de raadsleden G. Decorte & B. Dalle

De zitting vangt aan om 20u13
Zijn niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: schepen H. Vollon & raadslid C. Castelein

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 19 april 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 19 april 2010, deze worden aldus goedgekeurd.
Raadslid C. Castelein vervoegt de zitting om 20u17
1.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van een bronzen beeld
met bijhorende sokkel en restauratie van 11 gipsen beelden.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt de eerste drie punten samen te bespreken;
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de bespreking in de raadscommissie, waarna hij kort het dossier nog
samenvat: de kunstenaar Grard als onderdeel van de artistieke school van Sint-Idesbald; de noodzaak en opportuniteit
voor de familie om een overnemer te vinden; het feit dat het gemeentebestuur van Koksijde terzake haar
verantwoordelijkheid neemt en het feit dat dit initiatief belangrijk is voor de uitstraling van de gemeente; hij licht
bovendien kort de overeenkomst toe: enerzijds een schenking van een deel van de collectie Grard bestaande uit gipsen,
tekeningen en 14 bronzen beelden; dit vertegenwoordigt het volledige oeuvre van Grard; hij licht kort de verplichtingen
van de gemeente toe, nl. aankoop van een bronzen beeld incl. de restauratie van een aantal gipsen beelden; een tweede
last is het bouwen van een museum voor deze collectie in de loods van Ten Bogaerde.
Gehoord de heer burgemeester die nogmaals het belang van deze schenking onderstreept voor de culturele uitstraling
van de gemeente Koksijde, gelet ook op de band tussen Grard en Paul Delvaux; hij wijst ook op het feit dat het
Grardmuseum hiermee ook de site van Ten Bogaerde op een hoger niveau tilt en waarbij hij ook nog eens verwijst naar
de plannen met de grote schuur.
Gehoord raadslid Vandenberghe die uitleg vraagt bij het aantal exemplaren die reeds zijn gemaakt van het beeld la Caille
en vraagt waar de beelden zullen geplaatst worden; schepen Loones verwijst dat dit voorrecht bij de familie blijft en dat
er wettelijk maar 7 exemplaren kunnen gemaakt worden; raadslid Vandenberghe uit zijn bezorgdheid dat van het beeld
la Caille geen exemplaar in de buurt zou verspreid geraken;
Gehoord raadslid Boons die suggereert om voor de uitgeleende gipsen een huur te vragen om aldus inkomsten te
genereren;
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar de positieve bespreking in de raadscommissie en hij meent dat dit een
grote meerwaarde betekent voor het kunstpatrimonium van Koksijde en dat zijn fractie bijgevolg dit punt zal goedkeuren
⇒

2.

Goedgekeurd met unanimiteit

Museum George Grard – goedkeuren van de schenkingsovereenkomst m.b.t. overdracht patrimonium Stichting
George Grard aan de gemeente Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om een verklaring pro fisco in de overeenkomst toe te voegen, gelet op de
lasten voor de gemeente Koksijde
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit, mits toevoeging van de verklaring pro fisco

beknopt verslag 17/05/2010

1

3.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor het
verbouwen van de loods Ten Bogaerde tot Grardmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Boons die vraagt naar de uitvoeringstermijn, waarop de heer burgemeester meldt dat een termijn van
twee jaar wordt vooropgesteld;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er reeds een overleg is geweest met Monumenten en Landschappen, wat door
schepen Loones wordt bevestigd; hij verwijst ook naar het feit dat de site zal opgenomen worden in de opvolger van het
kustactieplan; de heer burgemeester verwijst naar een vergadering met Monumenten en Landschappen en een verslag
terzake.
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring aanvulling erelooncontract voor de weg- en
rioleringwerken in de Pylyserlaan : advies afkoppelingsdeskundige.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitbreiden speelotheek
buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Van Herck verlaat ingevolge art. 27 §1, 1° de zitting
6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van judomatten goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die verwijst naar de bijzondere prestaties van de lokale judoclub
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Van Herck vervoegt opnieuw de zitting
7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van een
betaalautomaat voor de bibliotheek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop atletiekmateriaal goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - sportpleinen Oostduinkerke renovatie atletiekpiste - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die wijst op de dringende noodzakelijkheid van deze werken;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die peilt naar de plannen voor de binnenkant van de piste en verwijst naar de vroegere
plannen voor een hockeyveld, waarop schepen Dawyndt vermeldt dat de club heeft opgehouden te bestaan en er dus
geen noodzaak meer was om dit voor dit doeleinde her aan te leggen.
⇒

10.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - maaien van bermen langs
openbare wegen en waterlopen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er een onderscheid gemaakt wordt tussen de bermen in bermbeheer en
andere bermen; schepen Loones verwijst naar een inventaris die terzake is opgenomen en meedeelt dat een aangepast
maaibeheer is voorzien;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt hoeveel keer de bermen worden gemaaid
⇒

11.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - productie van twee promotiefilms
voor de gemeente Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die uitleg verstrekt bij dit punt en de bedoeling van deze films;
Gehoord raadslid Stekelorum die vragen stelt bij de duur van deze films waarop schepen Devos gedetailleerde toelichting
hieromtrent geeft;
Gehoord raadslid Castelein die meldt dat dit in het kader van de toeristische promotie van de gemeente ook van groot
belang is
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⇒
12.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoolbusvervoer september 2010
- juni 2011- goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Vollon vervoegt de zitting om 20u43
13.

Gesubsidieerde halte-accommodatie - aankoop uitrusting tramhaltes.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar het afgesloten convenant met De Lijn, waardoor we nu
tegen voordelige voorwaarden dergelijke haltes kunnen aankopen; hij verwijst ook naar het feit dat fietsstallingen zullen
geplaatst worden;
Gehoord raadslid Boons die vraagt welke publiciteit er kan op vermeld worden, waarop de burgemeester meldt dat er
geen publiciteit op staat;
Gehoord raadslid Casselman die vraagt om ook aan Duinpark een fietsenstalling te plaatsen, wat de burgemeester
beaamt en meldt dat dit in de toekomst kan voorzien worden
⇒

14.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleggen van het Astridplein
en renovatie trappenhuizen - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord raadslid Serpieters die aandacht vraagt voor de toegang tot de parkings op het Astridplein, bijv. plaatsen van
een camera, omdat dit zeer slecht te onderhouden valt
⇒

15.

Goedgekeurd met unanimiteit

Reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring - aanstelling sanctionerend
ambtenaar Koksijde - hervaststelling algemeen politiereglement.
Gehoord de voorzitter die aan de raad voorlegt om de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar naar de geheime
zitting te verplaatsen, wat met unanimiteit wordt aanvaard;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar uitwerking van een systeem om de regeling inzake huisvuilophaling in
appartementsgebouwen duidelijk aan te geven en via agences informatie te verstrekken over de lokaties van de molok’s,
waarop schepen Van Herck antwoordt dat dit reeds gebeurd is;
Gehoord raadslid Boons die suggereert om deze problematiek op de dagorde van de GECORO te plaatsen;
Gehoord raadslid Stekelorum die suggereert om het reglement toe te lichten in de speciale editie van Tij-dingen voor
tweede verblijvers;
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat in eerste instantie geprobeerd wordt om mensen te sensibiliseren en te
bemiddelen en geen al te hoge boetes op te leggen;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die tevreden is te horen dat er in de toekomst strenger zal opgetreden worden; hij stelt vast
dat er minder ophalingen gebeuren van restafval en stelt vast dat het probleem van sluikafval terug toeneemt, maar is
blij dat er maatregelen zullen genomen worden.
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt naar het tijdstip waar het personeel zal ingezet worden;
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of er afstemming gebeurt met de buurgemeenten omtrent de aanpak
⇒

16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 33 : Zeilwagenrijden en landboardzeilen en
buggy-kiten en hun wedstrijden.
Gehoord schepen Dawyndt die het initiatief toelicht van de strandclubs om lessen te geven
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie dit zal goedkeuren op voorwaarde dat het gaat om een
proefperiode en dat er een evaluatie zal gebeuren in september; waarop schepen Devos antwoordt dat het de bedoeling
is om dit inderdaad in overleg met alle betrokkenen nauw op te volgen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jorisstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

19.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Boulognestraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
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20.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kursaallaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

21.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

22.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Sorellaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

23.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder Zorgstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Loones verlaat ingevolge art. 27 §1, 1° de zitting
24.

Toekenning werkingstoelage aan de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke goedkeuren subsidieovereenkomst.
Gehoord dhr. burgemeester die uitleg verstrekt, nl. dat vroeger dit via de VVV gebeurde en nu rechtstreeks een
werkingstoelage wordt verleend aan de vzw
⇒

25.

Goedgekeurd met unanimiteit

Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2008 van de
gemeente Koksijde.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Loones vervoegt opnieuw de zitting
26.

Ondersteunen lokaal woonbeleid Kust - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Provincie en
kustgemeenten.
Gehoord schepen Van Herck die toelichting geeft bij het initiatief van de provincie, waarbij naar instrumenten zal gezocht
worden voor het betaalbaar wonen;
Gehoord de heer burgemeester die bijkomende toelichting verstrekt over dit initiatief, waarbij als voorbeeld de
uitwerking van een erfpachtconstructie zal onderzocht worden om tegemoet te komen aan betaalbaar wonen in onze
gemeente en dat de gemeente hier als proefproject dit verder zal uitwerken en er zal gezocht worden naar objectieve
maatstaven voor toewijzing van betaalbare gronden;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of recente verkavelingen onderworpen zijn aan het minimum percentage van
betaalbare woningen waarop schepen Dawyndt meldt dat deze dossiers nog niet onderhevig waren aan deze regeling;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die het initiatief toejuicht maar die meent dat de erfpachtformule toch nog enigszins
weerstand oproept en daarom aandacht vraagt voor goede communicatie en ook aandringt dat toch ook andere formules
nog dienen gebruikt te worden voor het betaalbaar wonen;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vraagt dat concrete maatregelen ten gepaste tijde terug gekoppeld worden naar de
gemeenteraad;
Gehoord schepen Loones die dit initiatief toejuicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Sophie Dewulf verlaat de zitting
27.

Goedkeuring Verantwoordingsnota 2009 van de Jeugddienst.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar de goede werking van de jeugddienst
⇒

28.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde – wijziging.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting
⇒

29.

Goedgekeurd met unanimiteit

IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting over de voorgestelde agendapunten
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Sophie Dewulf vervoegt opnieuw de zitting
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30.

IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Verlinden in zijn toelichting over het financiële verslag van 2009, waarbij hij o.a. meldt dat er voor het
eerst weer een positief saldo is, hij wijst op het feit dat – ondanks de ophaling van GFT sinds vorig jaar – het volume aan
restafval niet daalt;
Gehoord raadslid Stekelorum die vragen stelt over het gebruik van de moloks en het feit dat dit bij het restafval wordt
geteld
⇒

31.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen algemene afspraken met betrekking tot het evalueren van personeelsleden binnen de
scholengemeenschap Strand & Polder
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting;
Gehoord raadslid Boons die uitleg vraagt over het begrip scholengemeenschap
⇒

32.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel - personeelsformatie van de gemeente Koksijde - vaststelling.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting waarbij ze meldt dat de huidige formatie niet meer overeenstemt met de
realiteit en het de bedoeling is dit recht te zetten; ze verwijst ook naar de besprekingen in het vakbondsoverleg en in de
gemeenteraadscommissie;
Gehoord raadslid Beun die meldt zich te zullen onthouden bij de stemming om de reden die hij reeds vermeldde in het
vakbondsoverleg en in de raadscommissie;
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat dit punt in de raadscommissie reeds uitgebreid is besproken; hij betreurt
evenwel dat niet alles zoals in het personeelsbehoeftenplan is opgenomen, werd doorvertaald in de formatie en dit voor
enige verwarring en onduidelijkheid zorgt; ook over een aantal begrippen blijft nog wat onduidelijkheid, hoewel hij meent
dat de technici een aantal zaken zullen kunnen verduidelijken; wat voor hem moeilijker ligt is de problematiek die bij het
onderhandelen met de vakbonden over de personeelsformatie aan bod is gekomen: de overheidsafvaardiging bij de
vakbonden hebben namelijk een mandaat die het beleid kan binden, uit de notulen blijkt evenwel dat raadslid Beun,
afgevaardigde namens het AGB, er een duidelijk uitgesproken andere visie had op de problematiek van het E-niveau dan
de afvaardiging vanuit het college; raadslid Serpieters kadert de problematiek en nuanceert het feit van het lineair
optrekken van de E-niveaus naar de D-niveaus, o.a. financieel, maar ook het cascade-effect die erdoor ontstaat op de
andere niveaus; hij pleit bijgevolg voor een meer genuanceerde aanpak (bijv. het verminderen van de 15 jaar voor
overgang van E- naar D-niveau) en voor meer aandacht voor de problematiek van de tweede pensioenpijler; raadslid
Serpieters houdt vervolgens een pleidooi voor het uitdenken van een genuanceerd systeem en een totale aanpak,
waarbij ook het huidige voorziene evaluatiesysteem (gunstig/ongunstig) herbekeken zou worden in functie van meer
nuancering;
Gehoord raadslid Beun die betreurt dat raadslid Serpieters zich schuilt achter zijn houding tijdens het vakbondsoverleg
en dat het voorstel voor de verlaging van de voorziene 15 jaar voor overgang van E- naar D-niveau van de vakbonden
kwam;
Gehoord de heer burgemeester die verwijst naar de vele toegevingen die reeds gedaan zijn in het kader van de
opgestelde rechtspositieregeling en de financiële gevolgen daarvan; het college kiest voor behoud van het huidige niveau
van tewerkstelling en zelfs een uitbreiding van noodzakelijke functies; hij verwijst naar de bestaande maatregel
doorstroming E naar D-niveaus, ook naar de discussie in verband met de tweede pensioenpijler, dit wordt de uitdaging
voor de komende jaren; ook gelet op de financiële ruimte;
Gehoord schepen Loones die meent dat er weinig gemeenten zijn waar een gunstig regime bestaat voor de overgang van
E-niveaus naar D-niveau na 15 jaar; hij hoopt dat de gevoerde discussie er niet toe leidt dat Koksijde een negatief imago
zou hebben op het vlak van zijn personeelsbeleid; hij dankt ten slotte raadslid Serpieters voor de glasheldere
tussenkomst;
Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat het evaluatiesysteem op termijn kan gedifferentieerd worden;
⇒

33.

Het punt wordt 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, D. Verlinden, C. Vanheule, C.
Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 7
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters & F. Beun)

Personeel - rechtspositieregeling - vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit & aanpassing artikelen wegens materiële misslag.
Gehoord raadslid Serpieters die betreurt dat niet alle aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden opgenomen zijn, zodat
vergelijkingen tussen functies mogelijk zijn; hij vraagt ook of het mogelijk is dat voor bijv. een administratief
medewerker een andere ervaring wordt gevraagd naargelang , waarover diensthoofd Geert Depotter een uitleg wordt
verstrekt
⇒

Het punt wordt 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, D. Verlinden, C. Vanheule,
C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 6
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters)
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34.

Bevordering als onderluitenant in het operationeel kader van het vrijwillig brandweerpersoneel - vaststelling
selectieprocedure en selectiecommissie.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – werking verkeerscommissie
Raadslid Dewulf stelt vast dat haar fractie in de verkeerscommissie vertegenwoordigd is, maar betreurt dat hun politieke
visie aldaar niet kan vertolkt worden inzake mobiliteit. Ze verzoekt daarom dat in de verkeerscommissie een uitgebreide
verslaggeving zou gebeuren over het mobiliteitsbeleid, een uitgebreide bespreking en ook een stemming over elk punt
van de agenda om te vermijden dat de verkeerscommissie een lege doos blijft. De heer burgemeester deelt deze mening
niet en vindt dat de commissie goed werkt. Raadslid Boons stelt voor om rond het mobiliteitsbeleid een raadscommissie
bijeen te roepen.

GESLOTEN ZITTING
35.

IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering.
⇒ worden aangeduid met 24 voor en 1 onthouding: raadslid C. Vanheule (plv. raadslid D’Haveloose)

36.

Woonmaatschappij Ijzer en Zee - voordracht bestuurder.
⇒ Dit punt wordt met unanimiteit van de orde van de dag afgevoerd

37.

IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger algemene vergadering.
⇒ aangeduid met unanimiteit: raadslid D’Haveloose (plv. voorzitter L. Deltombe)

38.

Brandweer - mutatie van brandweerman Stéphane Bossaert naar post Oostduinkerke.
⇒ Goedgekeurd met 24 ja en 1 lid niet gestemd

39.

Reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring - aanstelling sanctionerend
ambtenaar Koksijde - hervaststelling algemeen politiereglement.
⇒ Wordt aangesteld met 24 ja en 1 onthouding: Bjorn Cools, afdelingshoofd Interne en Burgerzaken

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u20

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 21 juni 2010

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 21 juni 2010

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. SUBER-DELIE, 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 G. Suber-Delie en raadslid F. Beun

De zitting vangt aan om 20u15

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 17 mei 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 17 mei 2010, deze worden aldus goedgekeurd.
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om twee punten bij hoogdringendheid aan de orde van de dag
toe te voegen en te behandelen op het einde van de openbare zitting, namelijk
-

1.

Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde – jaarverslag en rekeningen 2009 - kennisname
Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanstellen ontwerper voor de verbouwing
van de sporthal te Koksijde-dorp
⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van deze dagordepunten goed
Mededelingen
De heer burgemeester en schepen Van Herck delen mee dat De Lijn heeft beslist om vanaf 1 september e.k. de buslijn
69 opnieuw te laten rijden via de Lejeunelaan en de Koninklijke Baan, de heer Bakeroot vraagt hoe dit zal
gecommuniceerd worden

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - huur verplaatsbare units als
klaslokalen voor de gemeenteschool Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

3.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - installeren van een elektronisch
boordlogboek in alle gemeentevoertuigen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Punt uitgesteld met unanimiteit

4.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop sanitair voor de
verbouwingswerken brandweerarsenaal Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

5.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop
brandweergarderobekasten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop diverse computers en
monitors - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting die de aankoop kadert in een ruimer geheel aan behoeften op het vlak van ICT
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen en financieren van een
kleuterschool te Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting over de formule van promotiebouw
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Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er reeds een bouwvergunning is, waarop geantwoord wordt dat de
aanvraagprocedure lopende is
⇒
8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verder uitwerken van het
campagnebeeld en het produceren van drukwerk en permanente publiciteitsdragers op basis van dit
campagnebeeld voor het WK Cyclocross 2012 in Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over dit lastenboek waarbij hij tevens stelt dat het de bedoeling is een deel
van de kosten te recupereren
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - streamen gemeenteraadszitting en
andere evenementen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die meldt dat de gemeente een open huis wil zijn en burgerparticipatie hoog in het vaandel
voert en dat de raadszittingen live zullen kunnen gevolgd worden op de website, Koksijde zal hiermee een
voortrekkersrol spelen;
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat zijn fractie voorstander is van dergelijk systeem;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of de apparatuur wordt aangekocht of gehuurd;
Gehoord schepen Loones die de mogelijke toepassingen van dit systeem ruimer situeert;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of het systeem verplaatsbaar is;
De heer burgemeester meldt ook dat het systeem archiveert;
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester verlaat ingevolge art. 27 §1, 1° de zitting
10.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - HVAC zolderverdieping woonhuis
Ten Bogaerde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er ook kamers zijn voorzien
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
11.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Visualisatie project Golf Koksijde goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

12.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

13.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een zitmaaier voor de
gemeentelijke groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

14.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het ter beschikking stellen van een
ijsbaan voor de eindejaarsperiode december 2010-januari 2011 - onderhandelingsprocedure ingevolge
herhalingsopdracht - vaststellen bestek, raming en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat een laatste maal gebruik kan gemaakt worden van de
herhalingsopdracht in het kader van de onderhandelingsprocedure
⇒

15.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van het Stationsplein
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn inleiding die de knelpunten van de huidige inrichting van de stationsomgeving van
Koksijde aanhaalt en het woord geeft aan de ingenieurs van het studiebureau Plantec, die een uitgebreide toelichting
geven over het ontwerp en de kostprijs;
Gehoord schepen Dawyndt die vraagt of de voorziene verbinding met de ringweg van Veurne een meerkost vergt en
indien dat het geval is, dit zou moeten doorgerekend worden aan het stadsbestuur van Veurne;
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Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of aan de noordzijde van de trein geen vakantiewoning ligt, waarop wordt
geantwoord dat een toegang voorzien is;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of het project in eenmaal zal uitgevoerd worden of in fasen en of er rekening
is gehouden met een eventuele toekomstige ontdubbeling van de spoorlijn;
Gehoord raadslid Boons die vraagt of de herinrichting een gunstig gevolg zal hebben op de wachttijden aan de
spoorovergang en hiervoor aandacht vraagt;
Gehoord dhr. voorzitter die vragen stelt bij het grote aantal plaatsen voorzien voor bussen en het feit dat de taxiplaatsen
redelijk ver van het station liggen
⇒
16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aangaan van leningen ter
financiering van de buitengewone dienst - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 1: Ruwbouw en voltooiïng - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt die dit punt samen met deze tot en met 23 toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 2: Elektrische installaties - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

19.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 3: Verwarming, sanitair, ventilatie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

20.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 4: lift - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

21.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 5: aanleg tennisterreinen binnen uit kunststofverharding - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

22.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 6: aanleg tennisterreinen buiten uit gemalen baksteen en uit poreus asvalt - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

23.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp perceel 7: bouw van HS-cabine - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

24.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen architect ontwerp
buitenschoolse kinderopvang te Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die meldt dat de huidige infrastructuur niet langer voldoet aan de normen van Kind en Gezin en
er gekozen wordt voor een modulaire nieuwbouw in de omgeving van de huidige voorziening;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt wat de plannen zijn met het huidige gebouw waarop de burgemeester meldt dat
het gelijkvloers nog nuttig kan zijn voor de muziekschool en de kunstacademie
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van nutsmaatschappijen Hof ter Hillestraat 2 - plaatsen elektrische HV-aansluiting.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

26.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van nutsmaatschappijen Nieuwstraat 12 bis - plaatsen elektrische HV-aansluiting.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

27.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstelwerken aan diverse wegen
: Pieterlaan e.a. te Koksijde - goedkeuring verrekening 3 aanleg bermen R. Allemeeschlaan en herstel
Strandlaan.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt dat in de Strandlaan ter hoogte van de Van Looylaan er last is van rioolgeur en
hiervoor een oplossing vraagt
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28.

Brandweer - aankoopprogramma van materiaal met financiële staatshulp voor de periode 2002-2007 aanpassing dienstjaar 2010.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

29.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

30.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

31.

Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - 2010-2013.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting;
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of de inkomsten ten goede van de gemeente zijn;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die meldt dat leegstand niet altijd een probleem is maar ook verwaarlozing van
eigendommen en hiervoor actie vraagt van het gemeentebestuur en de politie waarop schepen Dawyndt meldt dat in de
Vlaamse wooncode er maatregelen kunnen genomen worden;
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat indien de gemeente niet dergelijk reglement voorziet, de Vlaamse overheid die
taak op zich neemt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

32.

Kerkfabriek O.L.Vrouw ter Duinen : advies jaarrekening 2009.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

33.

Kerkfabriek St-Idesbald : advies jaarrekening 2009.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters verlaat ingevolge art. 27 §1, 1° de zitting
34.

Kerkfabriek St-Niklaas : advies jaarrekening 2009.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
35.

Kerkfabriek St-Pieter : advies jaarrekening 2009.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

36.

Kerkfabriek St-Willibrordus : advies jaarrekening 2009.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

37.

Goedkeuren ontwerpakte aankoop deel grond gelegen Kerkstraat 7 aan de familie Provoost.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting

38.

Openbare verkoop van een stuk niet-aangelegde wegbedding van de Spreeuwenstraat - goedkeuring
lastenkohier.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

39.

Goedgekeurd met unanimiteit

Uitoefenen recht van voorkoop op een stuk grond gelegen Fezantestraat - bekrachtiging besluit college van
burgemeester en schepenen d.d. 31 mei 2010.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat er een voetgangers- en fietsdoorgang wordt voorzien en dit
is gebeurd in overleg met alle belanghebbenden;
Gehoord Sophie Dewulf die meent dat het naar haar mening hier gaat om een onrechtmatige uitoefening van het recht
van voorkoop en aldus niet bereid is om mee te stemmen aan een onwettige beslissing gezien het niet de bedoeling is
om een sociale woning hierop te bouwen en dat bovendien het recht op voorkoop van toepassing is op het volledige
aangeboden perceel, waarop de heer burgemeester antwoordt dat het ontworpen pad voor iedereen toegankelijk zal zijn,
dat er ook akkoorden over getroffen zijn, en meldt dat er momenteel geen discussie over is;
Gehoord raadslid Boons die dit een goed initiatief vindt omdat het ten dienste staat van iedereen
⇒

40.

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, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot,
I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe), 2 tegen (H. DewulfS.
Dewulf) en 5 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en A. Serpieters)

Verkaveling Matexi - Houtsaegerlaan, Polderstraat, Schepensstraat : wijziging van de verbintenis met
verkavelaar.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting, zich beroepende op de Codex RO
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⇒
41.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - afbakening van de zones in de gemeente Koksijde waar van
11 juli tot en met 31 augustus niet mag gebouwd worden.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die meldt dat er nu ieder jaar uitzonderingen worden gegeven en dat deze
praktijk nu wordt vastgelegd in de verordening;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt om de periode te laten ingaan op 3 juli omdat het toeristisch seizoen dan begint;
Gehoord de heer burgemeester die stelt dat het seizoen voor een deel later start, dat er elk jaar afwijkingen worden
gevraagd door de aannemers en het beleid hier wil op inspelen en aldus de werkgelegenheid wil stimuleren;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die het voorstel betreurt en verwijst naar het genuanceerde standpunt van de gecoro
terzake; hij betreurt dat de regels nu worden veranderd, terwijl veel mensen reeds geboekt hebben voor de eerste helft
van juli; hij vindt dit een heel slecht voorstel dat nefast is voor het toerisme;
Gehoord raadslid Serpieters die meent dat het nuttig zou zijn na te gaan hoe het in de andere badplaatsen is
gereglementeerd;
Gehoord Sophie Dewulf die meent dat enkel het financiële belang van het toerisme van tel is in dergelijke discussies;
Gehoord schepen Loones die meent dat hierover is gediscussieerd en de zaak van nabij zal opvolgen;
Gehoord raadslid Stekelorum die ook aandacht vraagt voor andere zones waar momenteel geen bouwverbod is.
⇒

42.

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, 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 en A. Serpieters)

Principiële vaststelling van 4 nieuwe straatnamen te Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij de verschillende voorstellen toelicht
⇒

43.

Goedgekeurd met unanimiteit

Projectvereniging intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-art - jaarrekening 2009,
werkingsverslag 2009 en accountantverslag 2009 - aktename.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

44.

Goedgekeurd met unanimiteit

Bibliotheek - goedkeuring wijziging aan het retributiereglement "Tarievenblad" bij het "Reglement voor de
gebruiker".
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

45.

Goedgekeurd met unanimiteit

Buitenschoolse Kinderopvang - reglement "Speelotheek de Speelkriebel".
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

46.

Samenwerkingsconvenant tussen Koksijde en Gaselwest betreffende het uitvoeren van energiescans bij
huishoudelijke eindafnemers - fase II.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

47.

Kapitaalverhoging FIGGA - omzetting toegestane leningen in aandelen.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die verwijst naar de toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt
⇒

48.

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, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot,
I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 9 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte,
A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, J. Boons & H. Vandenberghe)

Gaselwest - Vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone Algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Gantois die toelichting geeft bij de plannen en de projecten van Gaselwest
⇒

49.

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, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot,
I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 9 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte,
A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, J. Boons & H. Vandenberghe)

Gemeentelijke basisscholen - Vaststellen van de facultatieve verlofdagen schooljaar 2010/2011.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
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50.

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

Punten bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd
53.

Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde – jaarverslag en rekeningen 2009 - kennisname
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

54.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanstellen ontwerper voor de
verbouwing van de sporthal te Koksijde-dorp
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die melding maakt van de plannen om de sporthal in Koksijde-dorp te
renoveren gelet op de dringende werken die moeten uitgevoerd worden
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt dat haar fractie tevreden is met dit punt en vraagt om mogelijke uitbreiding
toe te laten naar de toekomst toe
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Casselman – afsluiting Koningstraat
Raadslid Casselman stelt dat een aantal bewoners zich vragen stelt in verband met het bekomen van een badge om
beroepshalve te kunnen blijven gebruik maken van de Koningstraat richting Veurne waarop de heer burgemeester meldt
dat het om een proefproject gaat en dat mits gemotiveerde aanvraag een badge zal kunnen bekomen worden; raadslid
Casselman meent dat een aantal mensen betreuren dat ze nu een omweg zullen moeten maken.

2. vraag van raadslid Sophie Dewulf – VVV en toeristisch beleid
Raadslid Dewulf betreurt dat de algemene vergadering van de VVV een half uur voor de gemeenteraad wordt geplaatst
en op die manier geen grondige discussie kan gevoerd worden over een belangrijk item als toerisme; ze stelt vast dat de
cijfers van het dagtoerisme niet goed zijn en blijven dalen in het laagseizoen; er is ook te weinig budget voorzien voor
het aanspreken van bijv. de Franse markt; de heer burgemeester wijst op het feit dat er veel investeringen worden
gedaan in onze gemeente voor het toerisme en verwijst hiervoor naar bijv. de aanleg van het golfterrein en hij verwijst
ook naar de wekelijkse vergaderingen van het directiecomité van de VVV waar alles in detail wordt besproken.

3. vraag van raadslid Sophie Dewulf – oprichting gemeentelijke commissie voor mobiliteit
Raadslid Dewulf stelt vast dat in de verkeerscommissie geen ruimte is voor discussies omtrent mobiliteit en hiervoor
begrip opbrengt, maar betreurt dat er geen enkel forum is waar mobiliteitskwesties kunnen besproken worden en waar
haar fractie vertegenwoordigd is; zij stelt concreet voor om een gemeentelijke adviesraad mobiliteit op te richten die
dergelijke zaken kan bespreken; de heer burgemeester stelt voor om de bestaande gemeentelijke begeleidingscommissie
uit te breiden met een afvaardiging van elke fractie van de gemeenteraad.

GESLOTEN ZITTING
Schepen Loones verlaat de zitting
51.

Project vrijwillige buurtbemiddeling - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Minister van
Binnenlandse zaken - aanduiden coördinator.
⇒ Goedgekeurd met 24 ja en 1 tegen

Schepen vervoegt opnieuw de zitting
52.

Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag korporaal Piet Vanhee.
⇒ Goedgekeurd met 24 ja en 2 tegen

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u20

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 16 augustus 2010 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 16 augustus 2010

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. SUBER-DELIE, 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 Devos en de raadsleden Albert Serpieters, Guido Decorte, Christophe Bakeroot, Sophie Dewulf

De zitting vangt aan om 20u15

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 21 juni 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 21 juni 2010, deze worden aldus goedgekeurd.
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om één punt bij hoogdringendheid aan de orde van de dag toe
te voegen en te behandelen op het einde van de openbare zitting, namelijk
-

1.

retributie op het betalend parkeren – 2010-2013
⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop speeltoestellen 2010 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting;
Gehoord raadslid Gantois die pleit voor een betere netheid van de gemeentelijke speelpleintjes, ze verwijst daarbij naar
het pleintje aan het zwembad van Koksijde, waar nogal wat zwerfvuil ligt
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt om jobstudenten in te zetten voor opkuis van deze pleintjes
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop tafels, stoelen en kasten
voor de buitenschoolse kinderopvang - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

5.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materieel voor het
timmeratelier - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van
valbeveiligingssystemen gemeentelijke gebouwen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Vandenberghe die uitlegt vraagt over wat leeflijnen zijn
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van 2 schilderijen.
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Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij wijst op de waarde van deze kunstwerken en de kunstenaars en
de betekenis voor onze gemeente
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt waar de werken zullen opgehangen worden, waarop schepen Loones meldt dat
deze in het Visserijmuseum zullen terecht komen;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die uitlegt vraagt over het advies van de Raad voor Cultuurbeleid, nl. over de gewenste
verlichting van het kunstwerk, waarop schepen Loones meldt dat hier bedoeld wordt op de actuele verlichting van de
kunstwerken in het Visserijmuseum; raadslid Dewulf vraagt tevens hoeveel kunstwerken van Boudry het bestuur effectief
in bezit heeft; hij suggereert tevens om onze collectie van schilderijen eens globaal of per thema tentoon te stellen
waarop schepen Loones verwijst naar het initiatief om een boek uit te geven over schilders aan onze Westkust
⇒
8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Ter Duinenlaan en
Martkplein - plaatsen openbare verlichting en kerstverlichting.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Elisabethlaan Koksijde vervangen slechte OV-palen en armaturen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

10.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - Prof. Blanchardlaan vervangen slechte Ov-palen en armaturen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

11.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten - aanstellen van een vormgever voor
de tentoonstelling "van Sint-Idesbald tot Graceland" - goedkeuren meerwerken
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

12.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Afbakening zone "Betalend
Parkeren".
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Dewulf die meldt dat CD&V zich zal onthouden en daarbij verwijst naar eerder ingenomen standpunten
in verband met het betalend parkeren
⇒

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

13.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prof. Blanchardlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

14.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gaupinlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

15.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zouavenplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

16.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bad Schallerbachplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

17.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bliecklaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

18.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Boulognestraat
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⇒

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

19.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Charleroistraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

20.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - H. Consciencestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

21.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Duinbergenstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

22.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Elisabethplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

23.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fastenaekelslaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

24.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Guido Gezelleplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

25.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Goudenboomstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

26.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gulden Vlieslaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

27.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Hertstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

28.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jacob Jordaensstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

29.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jorisstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

30.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Joststraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.

beknopt verslag 16/08/2010

3

Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)
31.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kunstenaarsstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

32.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kursaallaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

33.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

34.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lejeunelaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

35.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gaston Lejeunestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

36.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Leopoldine Lejeunestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

37.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Mariastraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

38.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Middelkerkestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

39.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Orchideestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

40.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Teniersplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

41.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prins Albertplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

42.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Rouzéstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)
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43.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pierre Sorellaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

44.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - St.Idesbaldusstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

45.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Steekspelstraat
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

46.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Viooltjesperk.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

47.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vlaanderenstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

48.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vredestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

49.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

50.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zavelplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

51.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

52.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeewierplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

53.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder Zorgstraat,
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

54.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zouavenlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

55.

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

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

56.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Annastraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

57.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

58.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

59.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Barkenlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

60.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Biedenkopflaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

61.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Europaplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

62.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Trumelet Faberstraat.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

63.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fabiolaplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

64.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ijslandplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

65.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

66.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Grardplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

67.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lucionplein.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
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Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)
68.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Christiaenlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

69.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Koninginnelaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

70.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Oostendelaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

71.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Sloepenlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

72.

gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Dockaertwijk
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

73.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

74.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Dorpstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

75.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

76.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van Buggenhoutlaan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

77.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan.
Gehoord raadslid Stekelorum die de aandacht vestigt op punt 6 – oversteekplaats van home G. Theunis, die niet meer
bestaat en moet vervangen worden door de oversteek Cottagelaan
⇒

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

78.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II laan.
⇒ Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

79.

Belasting op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten - periode 1 juli 2007
tot 31 december 2013 - wijziging.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

80.

OCMW Koksijde - bestemming gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage 2009-2010-2011.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting
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Gehoord raadslid Casselman die vragen stelt over de aanschaf van duurzame onroerende goederen, hebben deze een
sociaal aspect, hij vraagt meer specificaties hierover; schepen Delie meldt dat het gaat over de bouw van sociale
appartementen in de toekomst
Schepen Loones meldt dat het aan de OCMW-raad toekomt om hierover in de toekomst te beslissen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

81.

OCMW - dienstjaarrekening 2009 - kennisname
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

82.

Aankoop van een perceel gelegen in de Fezantestraat - goedkeuren ontwerpakte.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de bedoeling, nl. om een fiets- en
wandeldoorsteek te maken, wat een grote meerwaarde zal betekenen
⇒

83.

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H.
Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman)

Goedkeuren verkoop aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Koksijde van woning
gelegen te Koksijde - Pylyserlaan 9.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting
⇒

84.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren gebruiksovereenkomst met onthaalouders in het kader van project "namiddagslapers".
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting omtrent het peuterslapen waarbij hij de kontekst en de bedoelingen van dit
project schetst;
Gehoord raadslid Casselman die meer uitleg vraagt over de financiële inbreng van de gemeente
⇒

85.

Goedgekeurd met unanimiteit

Erfpachtovereenkomst betreffende perceel grond voor de realisatie van een fitnesscomplex - wijziging.
Gehoord de secretaris in zijn toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die opmerkingen maakt in verband met het bord dat in de Toekomstlaan staat en voor
verwarring zorgt over de inplanting van het complex, waarop de heer burgemeester meldt dat de betrokken firma
hierover zal aangeschreven worden
⇒

86.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren aanpassing samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie tot eind 2012.
Gehoord de heer burgemeester die verwijst naar de vraag van raadslid Sophie Dewulf om deel te kunnen nemen aan
deze commissie en waarbij bij deze haar vraag wordt ingewilligd
⇒

87.

Goedgekeurd met unanimiteit

Definitieve vaststelling GRUP Ster der Zee.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

88.

Goedgekeurd met 18 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe), 3 onthoudingen (E.
Depotter, A. Saubain, P. Casselman) en 1 tegen (H. Dewulf)

Toekennen titel "cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde" aan Johan Bouttery en Frieda
Vanslembrouck
Gehoord de heer burgemeester die de twee aspirant cultureel ambassadeurs in de kijker stelt en hun verdiensten in de
kijker stelt op muzikaal vlak
Gehoord schepen Loones die zich bij deze toelichting aansluit en ook een aantal andere verdienstelijkheden aanhaalt van
betrokkenen
⇒

89.

Goedgekeurd met unanimiteit

C.C. CasinoKoksijde - goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Dewulf die vraagt om de bijlage ook te bezorgen aan de geïnteresseerden
⇒

90.

Goedgekeurd met unanimiteit

Buitenschoolse Kinderopvang - goedkeuring aanpassing intern reglement Buitenschoolse Kinderopvang.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting die verwijst naar de onderrichtingen van Kind en Gezin terzake
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

91.

Westhoekoverleg - goedkeuren nieuwe statuten.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

92.

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust - goedkeuren wijziging statuten.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting
⇒

93.

Goedgekeurd met unanimiteit

Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek RZSPPO
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

94.

Brandweer - post Koksijde - openverklaren 1 vacante plaats van korporaal - te begeven bij bevordering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

94.

Brandweer - post Koksijde - openverklaren 1 vacante plaats van korporaal - te begeven bij bevordering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

Punt bij hoogdringendheid
96bis

retributie op het betalend parkeren – 2010-2013.
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Saubain – stand van zaken werken Sint-Pieterskerk
Raadslid Saubain vraagt een stand van zaken over de schilderwerken in de Sint-Pieterskerk, waarop de burgemeester
meldt dat de werken in het najaar kunnen starten; voor Wulpen is het dossier evenwel nog niet rond en zal binnenkort
met de bevoegde minister Muyters worden overlegd.

2. vraag van raadslid Saubain – zebrapad Aldi en Lidl in de R. Vandammestraat
Raadslid Saubain vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om een fietsoversteek en een zebrapad aan te brengen ter
hoogte van de warenhuizen Aldi en Lidl in de R. Vandammestraat; de burgemeester meldt dat dit in de
verkeerscommissie is besproken met het Vlaamse Gewest en hier tal van voorwaarden aan verbonden zijn, maar stelt
voor dat er nog een brief wordt gericht aan de bevoegde dienst met hierin de vermelding dat de vraag uitdrukkelijk door
de gemeenteraad wordt gesteld om een zebrapad aan te brengen; raadslid Stekelorum vraagt of er al bekeken is of er
geen doorsteek kan gemaakt worden tussen beide winkelparkings, zodat overbodige bewegingen op de openbare weg
kunnen vermeden worden; de burgemeester vewijst naar het feit dat dit privaat domein is en dit dus niet kan
afgedwongen worden.

GESLOTEN ZITTING
95.

Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - aanstellen college van commissarissen
⇒ raadslid L. Deltombe verkozen met 21 ja en 1 onthouding; raadslid Sophie Dewulf verkozen met 20 ja,
1 onthouding en 1 neen

96.

Personeel: dienst secretarie: vervanging Steve Lansens wegens onbezoldigd verlof: aanstelling voltijds
contractueel stafmedewerker beleid en organisatie A1a-A2a.
⇒ de kandidaat S. Pauwels behaalt 3 stemmen, kandidaat E. Rathé 15 stemmen en kandidaat U. Rys 4
stemmen; bijgevolg wordt mevr. Evy Rathé aangesteld in de functie van stafmedewerker beleid en
organisatie

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u15
De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 20 september 2010 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 20 september 2010

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. SUBER-DELIE, 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 Van Herck, Devos en de raadsleden C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, K. D’Haveloose en J.
Boons

De zitting vangt aan om 20u13

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 16 augustus 2010
Geen opmerkingen op de notulen van de raadszitting van 16 augustus 2010, deze worden aldus goedgekeurd.
1.

Mededelingen
De burgemeester deelt mee dat vanaf de volgende raadszitting er een live streaming via het internet zal gebeuren en dit
een primeur zal zijn voor België; dit systeem zal bovendien ook gebruikt worden voor hoorzittingen, feestvieringen,
activiteiten in de evenementenput enz.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - automatisering evaluatiesysteem goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting die meldt dat het evaluatiesysteem geautomatiseerd dient te worden
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstellingwerken aan diverse
wegen : Duinenkranslaan e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van
dataloggers in het kader van energieboekhouding - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie dit voorstel steunt maar vraagt of er overleg is gepleegd met het
AGB in verband met het Hoge Blekkerbad
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of er nog andere sites in betrokken zijn, waarop de burgemeester antwoordt
dat de volledige lijst zal bezorgd worden
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper verbouwen
loods tot Grardmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die de stand van zaken schetst van de restauratie van de gipsen en van de aanmaak van het
aangekochte beeld; hij geeft bovendien kort een schets van de vorige procedure, waarbij slechts één inschrijving binnen
kwam, waardoor het lastenboek diende aangepast te worden; hij meldt tevens dat een aanvraag voor dit project werd
ingediend in het Impulsprogramma Vlaamse Kust
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg van fietspaden langs de
N330 - Toekomstlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
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Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting over dit project waarbij hij betreurt dat de stad Veurne niet mee is
ingestapt in het project om het fietspad door te trekken tot de N35; hij meldt ook de plannen om het kruispunt her in te
richten tot rondpunt
Gehoord raadslid Depotter die vaststelt dat het fietspad maar tot aan de Wulpendammestraat loopt; het kritieke punt is
volgens hem de oversteek van de Toekomstlaan en hij betreurt ook dat het fietspad niet doorloopt tot de N35; hij meent
dat een onveilig punt wordt bijgecreeërd en ook het feit dat het niet doorloopt tot aan de Booitshoekestraat, een
ventweg zou de mogelijkheid bieden voor het trage landbouwverkeer; de burgemeester antwoordt dat dit dossier de PAC
dient te passeren en er aandacht is besteed aan de oversteek; bovendien worden geen subsidies verleend voor
ventwegen; er wordt gevraagd dat het Vlaamse Gewest dit zou bekijken
⇒
7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Rooien van bestaande en
aanplanten van nieuwe bomen in de Yvonnelaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij vertrekt van het algemeen plan om dennen en sparren op het
gemeentelijke grondgebied te vervangen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandacht vraagt voor dennen in de Brialmontlaan die de riolering verstoppen
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Aankoop molokcontainers en
toebehoren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van molokzakken 2010 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

10.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met unanimiteit

11.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken van nutsmaatschappijen - Schoonverblijfstraat ondergronds brengen LS- en OV- net.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

12.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken van nutsmaatschappijen - Schepensstraat - ondergronds
brengen UC-net.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

13.

Brandweer - aankoopprogramma van materieel met financiële staatshulp voor de periode 2002-2007 aanpassing dienstjaar 2010.
Gehoord de heer burgemeester die het voorgestelde programma kort toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstelwerken aan diverse wegen:
Pieterlaan e.a. te Koksijde - goedkeuring verrekening 4.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

15.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van 3
slagbomen met toegangscontrole - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die het afsluiten nog steeds een betwiste maatregel vindt en heeft vastgesteld dat men bij
het openen van de slagboom slechts 50 seconden heeft om door te rijden; ook stelt hij vragen over de plaats waar de
slagboom dient geactiveerd te worden; hij meent dat er andere systemen bestaan om de slagboom te activeren, zijn
fractie zal zich dan ook onthouden bij dit punt
Gehoord de heer burgemeester die meldt dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat slechts een beperkt aantal
gebruikers de slagboom zouden kunnen bedienen en dat een aanpassing is voorzien om dit gebruiksvriendelijker te
maken; de burgemeester meldt dat de gevraagde waarborg dezelfde is als voor andere badges en hij uit tevens bij deze
zijn ongenoegen over de verkeerde informatie die in bepaalde pers aan bod is gekomen, nl. dat de wijk niet volledig is
afgesloten; hij verdedigt nog steeds deze oplossing als de beste om de kool en de geit te sparen
Gehoord raadslid Serpieters die er bij blijft dat het een gebrekkig systeem is en hoopt dat er aan verholpen wordt
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die nog steeds bij haar standpunt blijft en tegen dit punt zal stemmen
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⇒

16.

Goedgekeurd met 13 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D.
Dawyndt, R. Gantois, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, H.
Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S.
Dewulf, A. Serpieters)

Openbare verkoop van een perceel niet aangelegde wegbedding van de G.Scottlaan - zijstraat Maxstraat principebeslissing.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of deze straat dan blijft bestaan
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Kosteloze overdracht van de NV Westhoek project Development van wegenis van de Landbouwersstraat
gelegen gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente de Panne en de gemeente Koksijde.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

18.

Goedgekeurd met unanimiteit

Erfpachtovereenkomst gemeente Koksijde en AGB Koksijde betreffende aanleg Koksijde Golf Hof ter Hille goedkeuring.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar het canon en vraagt wie de akte zal ondertekenen gezien voor het AGB de
burgemeester niet kan ondertekenen
⇒

19.

Goedgekeurd met unanimiteit

Concessie voor de uitbating van horecagedeelte van windsurfclub Windekind - aanpassing
concessievergoeding.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die de aanpassing motiveert omwille van de laatste bestuurswissel
Gehoord raadslid Serpieters die in het dossier vaststelt dat er vanwege de club geen financiële verantwoording is
gebeurd, bijv. aan de hand van de laatste jaarrekening, waarop schepen Dawyndt meldt dat de vorige jaren geen
referentie zijn aangezien er geen liquiditeiten meer waren en dit nu als een nieuwe start moet gezien worden
⇒

20.

Goedgekeurd met 13 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D.
Dawyndt, R. Gantois, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, H.
Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S.
Dewulf, A. Serpieters)

Gemeentelijk mobiliteitsplan - goedkeuren participatietraject.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt wat spoor 2 betekent gevolgd door een technische uitleg van de
gemeentesecretaris
⇒

21.

Goedgekeurd met unanimiteit

Voorlopige vaststelling van ontwerp-GRUP Strandlaan.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die meldt dat het een belangrijk GRUP betreft waarin de nadruk wordt
gelegd op het behoud van het villakarakter van de wijken in Sint-Idesbald en ook om duidelijkheid en rechtszekerheid te
geven rond mogelijke bestemmingen van percelen
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt waarom het dossier niet in de commissie grondgebiedszaken is besproken
geweest
Gehoord de heer burgemeester die bijgevolg voorstelt om dit punt uit te stellen
⇒

22.

Punt uitgesteld met unanimiteit

Principiële vaststelling van nieuwe straatnaam te Koksijde - E.H. Notredaemestraat.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting die stelt dat de familienaam verkeerd is gespeld en de juiste
schrijfwijze Noterdaeme is en voorstelt om ook de aanspreektitel E.H. te schrappen en in de plaats Hendrik te gebruiken;
hij duidt dit eveneens in het kader van de huldiging van de Hotelschool en geeft een beknopte biografie van de persoon
Hendrik Noterdaeme
Gehoord raadslid Stekelorum die tevreden is dat de door de burgemeester voorgestelde wijziging wordt voorgesteld en
waarbij hij tevens pleit om in het vervolg ook de betiteling consequent te hanteren om de herkenbaarheid voor de
toekomst te garanderen
Gehoord raadslid Rik Dewulf die de naam niet echt toepasselijk vindt op deze plaats en suggereert om het plein voor de
hotelschool Noterdaemeplein te noemen
Gehoord raadslid Vandenberghe die zich aansluit bij de kritiek op de naamgeving en Braillestraat als alternatief voorstelt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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23.

Strategisch plan 2011-2013 / operationeel actieplan 2011 - Vlaams gemeentelijk convenant
Ontwikkelingssamenwerking.
Gehoord schepen Loones die meldt dat hier een aanzienlijke subsidiëring tegenover staat; dit past binnen de beleidsvisie
van de Vlaamse regering die ontwikkelingssamenwerking met gemeenten in het zuiden wil stimuleren; schepen Loones
maakt ook melding van de politieke situatie in Suriname, waardoor de stage in oktober niet zal kunnen doorgaan
⇒

24.

Goedgekeurd met unanimiteit

Toekenning van een investeringssubsidie aan drie yachtclubs van Koksijde voor de aankoop van één rescuescooter per yachtclub - goedkeuring.
Gehoord schepen Dawyndt die deze investeringssubsidie duidt, namelijk bij tussenkomsten van meer dan vier beaufort is
er een probleem om bij kitesurfers te geraken door de gewone reddingsdienst;
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of de scooters worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de clubs, wat door
schepen Dawyndt wordt bevestigd
⇒

25.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overeenkomst met KVC Panne Sportief VZW voor de organisatie "KBC-driedaagse De Panne-Koksijde" - 20112013.
Gehoord schepen Dawyndt die blij is om een nieuwe overeenkomst te hebben kunnen bedingen om de Driedaagse in
Koksijde te kunnen organiseren met garantie op rechtstreekse televisie-uitzendingen en meldt dat dit een goede
investering is
⇒

26.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren convenant tussen de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde en de gemeente
Koksijde naar aanleiding van de organisatie van de Wereldkampioenschappen Cylclocross 2012.
Gehoord schepen Dawyndt die deze overeenkomst duidt in de vele engagementen die de gemeente en de fietsclub zullen
moeten aangaan in het kader van het WK Cyclocross 2012 en de grote voorbereidingskosten die de club zal hebben
hiervoor
⇒

27.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring van het gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2011-2013.
Gehoord de heer burgemeester die de goedkeuring vraagt van het plan
⇒

28.

Goedgekeurd met unanimiteit

Ontwerp-milieubeleidsplan 2011-2015 van de Vlaamse Regering - advies.
Gehoord de heer burgemeester die een positief advies voorstelt
⇒

29.

Goedgekeurd met 12 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D.
Dawyndt, R. Gantois, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum), 7
onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
en 1 tegen (H. Vandenberghe)

Vaststelling reglement houdende maatregelen ter bescherming van de personeelsleden tegen psychosociale
belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het
werk.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1.

vraag van raadslid Casselman – Sint Ritaheem
Raadslid Casselman stelt vast dat er in het budget 2010 kredieten voorzien zijn om het dak te herstellen en vraagt
wanneer die werken een aanvang zullen nemen, er is door de voorzitter een vraag gesteld wanneer de werken zouden
beginnen, maar er is geen duidelijk antwoord op gekomen vanwege het gemeentebestuur. De burgemeester zal dit laten
agenderen op de volgende werkvergadering van de technische diensten en de voorzitter kan worden uitgenodigd om dit
te bespreken.

2.

vraag van raadslid Alain Saubain - mantelzorgpremie
Raadslid Saubain meldt dat het ACW het initiatief heeft genomen voor het instellen van de mantelzorgpremie die nu
ondertussen is goedgekeurd.

3.

vraag van raadslid Sophie Dewulf – website Koksijde
Raadslid Sophie Dewulf doet de suggestie om rolstoeltoegankelijke horecazaken en openbare ruimtes en andere voor hen
toegankelijke activiteiten bekend te maken op de gemeentelijke website.

4.

vraag van raadslid Serpieters – konijnen Sweetlove
Raadslid Serpieters wil graag tegen de volgende gemeenteraad een stand van zaken kennen van de verkoop van de
aangekochte beelden van Sweetlove en daarbij refereert naar het voorziene terugverdieneffect. Schepen Loones meldt
dat de tentoonstelling ondertussen wel veel media-aandacht heeft gekregen.
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GESLOTEN ZITTING
30.

Westhoek academie - Desmedt Els - Benoeming in vast verband als directeur
⇒ Na geheime stemming wordt mevr. Els Desmedt benoemd met unanimiteit (20 ja)

31.

Gemeentelijke vaststellers in kader van gemeentelijke administratieve sancties - aanstelling.
⇒ Na geheime stemming wordt dhr. Saelens aangesteld met unanimiteit (20 ja) en wordt dhr. van Erkel
aangesteld met unanimiteit (20 ja)

32.

Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering tot onderluitenant.
⇒ Na geheime stemming bekomt dhr. Villé 19 stemme, dhr. Counye 1 stem; bijgevolg is de heer Marc
Villé verkozen

33.

Brandweer - post Koksijde - aanstellen van 6 stagiair brandweermannen.
⇒ Na geheime stemming worden allen aangesteld met unanimiteit (20 ja)

34.

Brandweer - afdeling Oostduinkerke - bevordering van 2 brandwachten tot korporaal.
⇒ Na geheime stemming wordt dhr. Dolfen bevorderd met unanimiteit (20 ja), dhr. Bossaert wordt
bevorderd met 19 ja bij 1 tegen

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u45

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 18 oktober 2010

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. SUBER-DELIE, 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

De zitting vangt aan om 20u08

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 20 september 2010
De gemeentesecretaris vraagt de goedkeuring van een wijziging op de notulen: conform de opmerking gegeven in de
vorige raadszitting dient in de erfpachtakte onder het agendapunt 18 het woord “burgemeester” geschrapt te worden als
vertegenwoordiger van het AGB. De raad keurt deze aanpassing goed. De notulen worden bijgevolg ook goedgekeurd.
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om drie punten bij hoogdringendheid aan de orde van de dag
toe te voegen namelijk
a)

begrotings- en jaarrekening 2009, vaststelling
De heer burgemeester licht de hoogdringendheid van dit punt toe; de nodige stukken en begeleidende brief werden
conform het gemeentedecreet volgens de opgelegde termijn opgestuurd aan de raadsleden; door een administratieve
vergetelheid werd dit agendapunt niet op de dagorde opgenomen; door het niet goedkeuren van dit punt, kan ook de
budgetwijziging niet goedgekeurd worden
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

b) Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanstellen architect ontwerp
Buitenschoolse kinderopvang te Oostduinkerke – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Vollon licht de hoogdringendheid van dit punt toe: een vorige opdracht kon niet toegewezen worden omdat drie
inschrijvers evenveel punten behaalden in de gunningscriteria; de bouw van het complex is echter dringend, gezien aan
een aantal opmerkingen van Kind en Gezin dient voldaan te worden tegen het einde van dit jaar
⇒
c)

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bouwen stationsgebouw
Koksijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De heer burgemeester licht de hoogdringendheid van dit punt toe; het is de wens van het bestuur om het nieuwe station
in gebruik te kunnen nemen bij het WK Veldrijden in januari 2012
⇒

1.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Mededelingen
De heer burgemeester verwelkomt een delegatie van Suriname in het kader van de stedenband, gevolgd door een
uiteenzetting van schepen Loones omtrent de opzet van hun bezoek.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - huren van microsoft-licenties goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die de voordelen van deze opdracht aanhaalt
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - rooien van bomen op het
gemeentelijk sportpark te Koksijde-dorp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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4.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - restauratie en uitbreiding
gemeentelijke begraafplaats Koksijde - optrekken muurconstructies met poorten en hekwerk - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die meldt dat dit in de algemene vernieuwing past van de begraafplaats van Koksijde-dorp en
het hier meer specifiek gaat over de afsluiting tussen het plein en het kerkhof zelf, waarbij de muur wordt doorgetrokken
Gehoord raadslid Vandenberghe, die vraagt waar de muur precies komt
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - aankoop meubilair voor de nieuwe
sportaccommodatie overdekte petanque - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt die de stand van zaken geeft van dit dossier en waarbij hij meldt dat de opening is voorzien
in de maand januari
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - ontwerpen en drukken van het
gemeentelijk infoblad tijdingen vanaf maart 2011 t.e.m. februari 2013 - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die meldt dat deze keer voor meer dan een jaar wordt gekozen, in de hoop een betere prijs te
verkrijgen bij de aanbesteding
⇒

7.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - wassen van ruiten
gemeentegebouwen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting

8.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - leveren van informaticamaterieel
voor de WAK - afdeling digitale beeldvorming - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting die meldt dat het materieel uitbreiding nodig is; het is belangrijk dat elke
cursist over eigen materiaal kan beschikken
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - aankoop tuinbouwwerktuigen en
machines voor de gemeentelijke groendienst Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

10.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - aankoop van onkruidbranders voor
de gemeentelijke groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen waarbij hij stelt dat steeds minder pesticiden mogen gebruikt worden en de aankoop aldus
noodzakelijk wordt;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt welk type branders hiervoor gebruikt worden
⇒

11.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - diverse kleine bestratingswerken
en vernieuwen deklagen te Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die een betere coördinatie vraagt bij openbare werken, nl. niet aan een werk te
beginnen als een ander werk niet is afgewerkt, ook signalisatie kan dikwijls verbeterd worden; waarop de heer
burgemeester meldt dat dit niet steeds evident is
⇒

12.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten – aanstellen ICT-professionals –
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die meldt dat de ICT-dienst de komende jaren voor heel wat uitdagingen staat en het feit dat
daarbij een bijstand nodig is van een aantal specialisten
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat CD&V dit initiatief steunt en vraagt wanneer intranet voor de raadsleden
beschikbaar zal zijn; hij vraagt zich af of we de kans niet missen om ook het OCMW bij deze opdracht te betrekken en
verwijst daarvoor naar andere ervaringen waarbij schepen Devos meldt dat het intranet in de beleidsplannen ICT is
voorzien maar er nog geen termijn opstaat
⇒

13.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - leveren van podiumelementen voor
de jeugddienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die de rechtzetting meldt in de verklarende nota en toelichting geeft bij dit punt
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⇒
14.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - weg- en rioleringswerken in de
Schaessensstraat e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting bij dit project
⇒

15.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - rioleringswerken in de Pylyserlaan,
tussen de Zeelaan en Westhinderstraat en in de Vanmaldegemstraat - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting bij deze verrekening
⇒

16.

goedgekeurd met unanimiteit

Herinrichting stationsomgeving Koksijde - overeenkomst met Infrabel betreffende studie en uitvoering van de
werken.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die meent dat dit punt niet gaat over het stationsgebouw zelf, maar wel over de
overeenkomst met Infrabel
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar de stand van zaken in verband met de ontsluiting van de bed and
breakfast nabij het station
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

De raad gaat vervolgens over tot het eerste punt dat bij hoogdringendheid wordt toegevoegd aan de dagorde, met
name:
16bis. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bouwen stationsgebouw
Koksijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over het ontwerp en de indeling van het gebouw.
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de subsidiëring van het gebouw
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Serpieters verlaat de zitting
17.

Duinenhuis - verbouwingswerken fase 2 - vaststellen eindafrekening der uitgevoerde werken.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de diverse meerwerken in dit dossier;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt dat haar fractie dit punt destijds heeft goedgekeurd, maar zich nu zal
onthouden omwille van de grote stijging van de kosten van dit project;
Gehoord de burgemeester die meldt dat er belangrijke subsidies op dit project zijn verkregen en dat de werken zeker
verantwoord zijn in het kader van het beheer als een goede huisvader
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of het college deze verrekeningen zomaar kon goedkeuren zonder akkoord
van de raad;
Gehoord raadslid Stekelorum die vragen heeft over de toegankelijkheid van het Duinenhuis en naar de plannen
daarvoor; de burgemeester antwoordt dat dit in de derde fase zit; raadslid Stekelorum vraagt of het probleem met de
privaat eigenaar reeds zijn opgelost waarop schepen Loones meldt dat dit reeds bij de aankoop gekend was en dat er
een erfdienstbaarheid van doorgang aanwezig is
Gehoord raadslid Boons die vraagt voor hoeveel dit gebouw is aangekocht; waarop schepen Loones een antwoord
formuleert en verwijst naar eerdere plannen om in dit gebouw appartementen in te richten;
Gehoord de heer burgemeester die meldt dat het om meer dan een gebouw gaat, nl. over een natuureducatief centrum
waar veel interesse voor bestaat o.a. in de scholen en de investering dus zeker verantwoord is
Gehoord raadslid Rik Dewulf die opmerkingen maakt over de bewaking door het diensthoofd en zich zorgen maakt over
de toegankelijkheid voor de veiligheidsdiensten
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de vergelijking met de waarde van een appartement niet gepast vindt, en ook
aandringt op gepaste veiligheidsmaatregelen
Gehoord schepen Loones die nog eens zijn waardering voor dit project uitdrukt
Gehoord raadslid Boons die meent dat men soms teveel à l’improviste werkt
⇒

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 & R. Stekelorum) en 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter,
G. Decorte, A. Saubain, S. Dewulf, P. Casselman, J. Boons en H. Vandenberghe)

raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
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18.

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein - periode 2011-2013 hervaststelling.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

19.

Intrekking gemeenteraadsbesluiten inzake toekenning sociale toelagen ingevolge nieuwe mantelzorgpremie
vastgesteld door OCMW Koksijde.
Gehoord schepen Delie die meldt dat het OCMW een premie toekent sinds enkele maanden en hierbij enige toelichting
geeft
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

De raad gaat vervolgens over tot het tweede punt dat bij hoogdringendheid wordt toegevoegd aan de dagorde, met
name:
19b. begrotings- en jaarrekening 2009, vaststelling
Gehoord dhr. Jean-Philippe Vandeputte, financieel beheerder van de gemeente Koksijde in zijn technische toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat het saldo positief is maar ook dat sinds 2004 de schuld met één derde
gestegen is, ondanks de schuldovername door het Lokaal Pact; hij wijst ook op de grote stijging van de uitgaven politie
en Algemene Administratie en vraagt vanwaar deze stijging komt; hij stelt vast dat er meer is uitgegeven dan
ontvangen; er kan gelukkig geput worden uit het reservefonds; reden waarom CD&V zich zal onthouden; de
burgemeester antwoordt het verhaal van de oppositie te kennen, maar hij stelt vast dat de rekening met een bonus
wordt afgesloten, en een deel voor het reservefonds kan worden bestemd; hij wijst ook op de activa die verworven
geweest zijn door de gemeente en hij vindt het spijtig dat dit niet in de boekhouding terug te vinden is, er moet ook
afgestapt worden van een berekening van de schuld per inwoner, gezien de vastgoedbelasting wordt verdeeld over
tweede verblijvers en eigen inwoners; hij verwijst ook naar het feit dat de nieuwe boekhouding een duidelijker beeld zal
geven over de gedane investeringen;
Gehoord de heer financieel beheerder die verduidelijking brengt over de technische vragen van raadslid Serpieters
Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen heeft over tussenkomst van de vakbondspremies
⇒

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 & R. Stekelorum), 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, S. Dewulf, A. Serpieters, P. Casselman en H. Vandenberghe) en één raadslid (J.
Boons) niet gestemd

Budgetwijziging nr. 2 (3) & (4) - dienstjaar 2010 - goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, die meldt dat alles kan gebeuren binnen de vooropgestelde budgetten
Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar blz. 63, waar het reservefonds staat vermeld en het saldo in 2013 bijna zal
geslonken zijn en zijn fractie zal tegenstemmen
Gehoord raadslid Beun die kan melden dat deze situatie al veertig jaar zo bestaat
⇒

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 & R. Stekelorum), 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, S. Dewulf, A. Serpieters & P. Casselman) en 2 onthoudingen (J. Boons & H.
Vandenberghe)

OCMW - Budget 2010 - vaststellen wijzigingen exploitatiebudget nr. 1 + investeringsbudget nr. 1 Kennisgeving.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Serpieters verlaat de zitting
22.

Goedkeuring wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St-Idesbald.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

23.

Kennisname van de budgetwijziging 2010 van de kerkfabriek St-Idesbald.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

24.

Kennisname van de budgetwijziging 2010 van de kerkfabriek St-Niklaas.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

25.

Kennisname van de budgetwijziging 2010 van de kerkfabriek St-Pieter.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

26.

Kennisname van de budgetwijziging 2010 van de kerkfabriek St-Willibrordus.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
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27.

Kennisname van het budget 2011 van de kerkfabriek St-Niklaas.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

28.

Kennisname van het budget 2011 van de kerkfabriek St-Pieter.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
29.

Kennisname van het budget 2011 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
Gehoord raadslid Boons die de hoge bijdrage vaststelt en vraagt of de renovatie van het orgel hier in zit
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

30.

Kennisname van het budget 2011 van de kerkfabriek St-Idesbaldus.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

31.

Goedkeuring van het budget 2011 van de kerkfabriek St-Willibrordus.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

32.

Goedkeuren aankoop van woonhuis gelegen Kerkstraat 35 aan Thérèse Supeley.
Gehoord de heer burgemeester die vermeldt dat deze aankoop kadert in het inbreidingsproject in Koksijde-dorp en het
GRUP om aldaar verder betaalbare koop- en huurwoningen te kunnen realiseren
⇒

33.

goedgekeurd met unanimiteit

Lastenboek voor de openbare aanbesteding met opbod voor het houden van avondmarkten - 2011, 2012 en
2013 - Goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

34.

goedgekeurd met unanimiteit

GRUP munitiedepot - definitieve vaststelling.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting bij de diverse bestemmingen in dit GRUP en het feit dat rekening is
gehouden met de bezwaren uit het openbaar onderzoek
⇒

35.

goedgekeurd met unanimiteit

Bouwtoelating aan Koningin Elisabeth Instituut tot aanleg openbare parking - Zuidenwindhelling.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Decorte die meldt dat deze ingreep kadert in een belangrijke investering van het Koningin Elisabeth
Instituut en dit een modern revalidatiecentrum zal worden
Gehoord de heer burgemeester die raadslid Decorte dankt voor zijn inspanningen terzake en meldt dat er ook
goedkeuring is voor de bouwplannen van een rusthuis aan de Abdijstraat, zodat dit ook een aanbod zal zijn in de
gemeente Koksijde, aangevuld door een toelichting van schepen Dawyndt over de afhandeling van deze bouwaanvraag;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de noodzaak beaamt aan rusthuisbedden, maar de inplanting in de Abdijstraat zeer
ongelukkig vindt, gezien dit zal gebeuren in een woon- en schoolwijk en de ontsluiting bovendien moeilijkheden met zich
zal meebrengen;
Gehoord schepen Dawyndt die vindt dat raadslid Dewulf koud en warm tegelijk blaast en niet akkoord is met haar visie,
gezien er geen andere dan woonzones zijn om een rusthuis in te planten en dat de nodige maatregelen zijn genomen om
de overlast van de wijk te beperken
Gehoord raadslid D’Haveloose die de inplanting van dit rusthuis verdedigt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

36.

Goedkeuren koepelmodule in het kader van het afsluiten van module 13 betreffende de subsidiëring van de
aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de gewestweg N396. – Toekomstlaan tussen het
kruispunt met de Veurnekeiweg en de Wulpendammestraat
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

37.

Goedkeuren annex aan de strandconcessie voor het jaar 2010 tot 2012.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat de overeenkomst eindigt einde 2010, hij stelt vast dat er niets in staat over
de verplichting van de strandclubs om in te staan voor de veiligheid van de watersporters in tegenstelling tot wat aan de
Oostkust wel gangbaar is; hij vraagt dan ook om vanaf januari 2011 zeer duidelijke afspraken in de te vernieuwen
concessieovereenkomsten met de diverse clubs inzake het verzekeren van de veiligheid;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandacht vraagt voor haar ervaringen deze zomer met de waterballen; ze stelde
bijv. vast dat bij gele vlag de ballen nog in het water mogen en dit een verkeerd signaal is naar andere baders toe; ze
stelde ook een verminderde zichtbaarheid van de redders op de baders vast door deze waterballen;

beknopt verslag 18/10/2010

5

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat er geregeld overleg is met de clubs, met duidelijke afspraken terzake
⇒
38.

goedgekeurd met unanimiteit

Overeenkomst project drughulpverlening - goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat een voortzetting van dit project in de regio noodzakelijk is
⇒

39.

goedgekeurd met unanimiteit

Ondertekening biodiversiteitscharter met Natuurpunt.
Gehoord schepen Van Herck die toelichting geeft bij dit punt, en dat hiermee een engagement wordt afgesloten om de
soortenrijkdom te beschermen in de gemeente en ook nog andere acties zijn voorzien
⇒

40.

goedgekeurd met unanimiteit

Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met Z-centra - dienstjaar 2003 - gemeenterekening
2002.
Gehoord raadslid Boons die uitleg vraagt over het begrip Z-centra en de laattijdige afrekening
⇒

41.

goedgekeurd met unanimiteit

Gaselwest - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone
Algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Gantois in haar uitgebreide toelichting waarbij ze een stand van zaken geeft van de verschillende
projecten van Gaselwest;
Gehoord raadslid Depotter die de verlichting van de kerk van Wulpen vraagt zoals vroeger, wat wordt beaamd door de
burgemeester
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat CD&V zich zal onthouden omdat zijn fractie niet is afgevaardigd in Gaselwest
⇒

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 & R. Stekelorum), 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, S. Dewulf, A. Serpieters en P. Casselman) en 2 tegen (J. Boons & H.
Vandenberghe)

Delegatie bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen : vervanging van leden van het
managementteam.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

43.

goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : rechtspositieregeling - vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

44.

goedgekeurd met unanimiteit

Personeel : herbenoeming statutair personeel dat lid is van het managementteam ingevolge hervaststelling
personeelsformatie.
Gehoord de heer voorzitter die, gelet op het feit dat het hier om personen gaat, voorstelt om dit punt in de geheime
zitting te behandelen
⇒

punt wordt met unanimiteit naar de geheime zitting verplaatst

De raad gaat vervolgens over tot het tweede punt dat bij hoogdringendheid wordt toegevoegd aan de dagorde, met
name:
44bis. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanstellen architect ontwerp
Buitenschoolse kinderopvang te Oostduinkerke – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting die stelt dat, gelet op de tijdsdruk in het kader van de erkenning van de BKO,
dit punt bij hoogdringendheid dient te worden behandeld
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1.

vraag van raadslid Guido Decorte – slagboom Sint Idesbald
Raadslid Decorte verwoordt de ongerustheid van een twintigtal handelaars die hun zaak hebben in de Strandlaan tussen
de Koninklijke Baan en de Zeedijk; er is een overleg geweest met de handelaars; hij vraagt om rekening te houden met
hun wensen en verzuchtingen en vraagt een constructieve oplossing; de burgemeester meldt dat dit dossier in de
verkeerscommissie is behandeld, hij vindt dat de veiligheid primeert in functie van de handel en de wandel en dat er met
de maatregel geen wildparkeren meer is; er zijn ook afspraken gemaakt in verband met beperkte toegankelijkheid; er
zijn niet echt grondige bezwaren om het huidige systeem in juli en augustus te wijzigen; afspraken zullen gemaakt
worden met betrokkenen
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2.

vraag van raadslid Sophie Dewulf – grasbermen in gemeente
Raadslid Dewulf stelt voor, om naar analogie met bescherming van waardevolle architecturale woningen en grafzerken,
om ook de grasbermen te beschermen, vooral in de artistieke delen van onze gemeente, en deze niet steeds te
vervangen door verhardingen; ze dringt aan op eenzelfde systeem waarbij sterren worden toegekend volgens noodzaak;
schepen Loones deelt deze bekommernis en meldt dat er steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig is om deze
verhardingen aan te brengen; er is ook het aspect van het onderhoud van deze grasbermen.

3.

vraag van raadslid Sophie Dewulf – GAS personeel
Raadslid Dewulf stelt vast dat reeds een aantal personeelsleden aangeduid zijn als vaststeller, ze vraagt hoeveel GASambtenaren er zijn, en hoeveel er full time zijn en indien ze geen vaste dagtaak hebben, vraagt ze om een aantal
personeelsleden vrij te stellen en om het aantal uit te breiden; schepen Van Herck meldt dat er twee milieuagenten zijn
die vaststellingen kunnen doen; schepen Anseeuw meldt dat er zeven vaststellers zijn maar niet volledig vrijgesteld zijn
hiervoor; raadslid Boons vraagt een verhoogde zichtbaarheid van deze vaststellers;

4.

vraag van raadslid Albert Serpieters – parkeermeters te Oostduinkerke-dorp
Raadslid Serpieters vraagt duidelijkheid of er in Oostduinkerke-dorp parkeermeters komen of niet; dit moet goed
onderzocht worden en de huidige situatie moet geëvalueerd worden op het ogenblik dat het OCMW verhuist; schepen
Devos meldt dat dit heel even ter sprake is gekomen in de middenstandsraad en de handelaarsbond zelf vragende partij
is; maar er is evenwel nog geen duidelijkheid standpunt hieromtrent; raadslid Stekelorum meldt dat er momenteel reeds
een blauwe zone is.

5.

vraag van raadslid Albert Serpieters – opbrengsten bal van de burgemeester
Raadslid Serpieters stelt voor om de opbrengst van het bal van de burgemeester en het bestuur te besteden aan een
doel waarvoor vooraf criteria zijn opgesteld, waarbij een voorgesteld project door een vereniging zou kunnen
voorgedragen worden en achteraf een keuze daaruit zou kunnen gemaakt worden

6.

vraag van raadslid Albert Serpieters – dossier Sweetlove
Raadslid Serpieters stelt nogal wat onduidelijkheden vast in het dossier; hij resumeert de verschillende elementen in dit
dossier; er is onduidelijkheid over de verkoop van de zeerobben; schepen Loones geeft daaromtrent verduidelijking;
vervolgens vraagt raadslid Serpieters of de 40 kleine konijnen mogen verkocht worden; hij stelt zich de vraag of de
gemeente niet is gebruikt als uitstalraam voor de kunstenaar en hij vraagt dat in de toekomst een sluitend contract
tussen gemeente en kunstenaar zou opgesteld wroden; schepen Loones vraagt om de volledige evaluatie na het project
te willen houden; hij wijst tevens op de grote mediabelangstelling die er voor dit project is geweest;

7.

vraag van raadslid Vandenberghe – plaatsen van dataloggers
Raadslid Vandenberghe vraagt naar de lijst van dataloggers in andere gebouwen. Deze zal bezorgd worden door de
secretaris

BESLOTEN ZITTING
44.

Personeel : herbenoeming statutair personeel dat lid is van het managementteam ingevolge hervaststelling
personeelsformatie.
⇒ Bij geheime stemming goedgekeurd met unanimiteit

45.

Brandweer - afdeling Koksijde - aanstellen van 3 stagiair brandweermannen.
⇒ Cattaux Kevyn; Herreman Timothy en Viaene Glenn worden bij geheime stemming met unanimiteit
aangesteld als stagiair brandweerman

Schepen Dawyndt verlaat de zitting
46.

Brandweer - afdeling Koksijde - bevordering van 1 brandwacht tot korporaal.
⇒ na geheime stemming bekomt Thomas Vander Brugghen 0 stemmen, Dimitri Vanbleu 0 stemmen en
Gunther Vanbleu 26 stemmen; bijgevolg is Gunther Vanbleu bevorderd

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u00
Volgende gemeenteraad: maandag 15 november 2010 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 15 november 2010

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. SUBER-DELIE, 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 H. Vollon & G. Suber-Delie en raadslid Verlinden
De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 18 oktober 2010
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd.
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om drie punten bij hoogdringendheid aan de orde van de dag
toe te voegen namelijk
a)

Wijziging recht van opstal dd. 30 juli 1997 tussen het gemeentebestuur van Koksijde en Het
Gemeentekrediet van België
Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van de erfpachtovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en de
bvba Dorsale inzake bouwen fitnesscomplex op sportterreinen Hazebeek, Oostduinkerke
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

b) IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering
Gelet op het feit dat de algemene vergadering doorgaat op 8 december 2010 en er voordien geen raadszitting meer
gepland is
⇒
c)

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering
Gelet op het feit dat de algemene vergadering doorgaat op 8 december 2010 en er voordien geen raadszitting meer
gepland is
⇒

1.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Mededelingen.
Schepen Devos deelt mee dat er een evaluatie is gebeurd van de wekelijkse markt die nu doorgaat in de Zeelaan; hij
meldt dat de resultaten zeer goed zijn, 60% zegt positief tot zeer positief, slechts 13% negatief; er is ook een positieve
weerslag op de inkomsten voor de marktkramers; hij meent dat het een goede keuze was om dit in de Zeelaan te laten
doorgaan en dat dit in de toekomst dan ook wellicht zo zal blijven

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal voor de
elektriciens - gemeentelijke werkplaats Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - geschiktmakingswerken van het
natuureducatief centrum Duinenhuis - fase 3 : wegeniswerken - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat deze werken passen binnen een verbeterde toegankelijkheid van het
Duinenhuis en het aanleggen van een drukriool; hij verwijst naar de besprekingen op de vorige raadszitting en wijst op
het grote succes van dit natuureducatief centrum en naaar de steun die van verschillende bestuursniveaus is gekomen;
Gehoord raadslid Stekelorum die meldt dat de aanwijzing naar het Duinenhuis en de straat niet erg duidelijk is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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4.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop laptop's en pc's goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Verbod plaatsing vissersnetten - aktename besluit burgemeester d.d. 25 oktober 2010.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit een gepaste maatregel was in functie van de bescherming van de
zeehonden op het strand van onze gemeente; dit is het resultaat van een overleg tussen alle betrokken actoren; er
wordt ook nagekeken om de plaatsen te verschuiven naar plaatsen die kunnen vrijgemaakt worden; het
toewijzingsreglement zal ook worden herbekeken en op een volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

6.

Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 32 : Strandvisserij.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

7.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kerkstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

8.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Oostendelaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

9.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parkings sportstadion.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

10.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zandzeggestraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

11.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Toekomstlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

12.

Goedkeuren concessieovereenkomst voor de uitbating van een drankgelegenheid "gasterie Duinenabdij".
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting, die meldt dat het de bedoeling is om uitbaters te vinden voor dit
etablissement, dat de voorwaarden zijn geënt op andere gelijkaardige gemeentelijke concessies, met dit verschil dat hier
geen woongelegenheid aanwezig is; er wordt ook bij de beoordeling een kennis van de streekgebruiken gevraagd
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er een afzonderlijke toegang is tot de gasterie, wat beaamd wordt door
schepen Loones;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of er ook mogelijkheid is tot nemen van maaltijden, waarop schepen Loones
meldt dat het voornamelijk de bedoeling van brasserie is;
Gehoord de heer burgemeester die de voorgeschiedenis van de gasterie kort schetst;
Gehoord raadslid Rik Dewulf die vraagt naar de plannen om een groot cafetaria te bouwen op het marktplein en vraagt of
daar wordt van af gezien, waarbij schepen Loones meldt dat nu de prioriteit gaat naar de gasterie en dat dit in de
toekomst nog tot de mogelijkheden behoort
⇒

13.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring gebruiksovereenkomst voor de infrastructuur Windekind.
Gehoord schepen Dawyndt die voorstelt dit punt uit te stellen
⇒

14.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring gebruiksovereenkomst voor de uitbating van de windsurfclub Windekind.
Gehoord schepen Dawyndt die voorstelt dit punt uit te stellen
⇒

15.

Goedgekeurd met unanimiteit

Intrekking besluit van de gemeenteraad d.d. 18 oktober 2010 tot definitieve vaststelling van GRUP
munitiedepot en het opnieuw definitief vaststellen van GRUP munitiedepot.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn technische toelichting
⇒

16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Hervorming van de civiele veiligheid : operationele pre-zone van de hulpverleningszone 4 West-Vlaanderen Westhoek : goedkeuren van de overeenkomst OPZ.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat voor 2010 nog een budget ter beschikking is gesteld door de bevoegde
minister en dat de aanwending van deze middelen via deze overeenkomst wordt geregeld
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren overeenkomst met de NV Beralito voor de huur van de loodsen Spinnerij Veurne.
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Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er momenteel plaatsgebrek is voor opslag van gemeentelijk materieel en deze
mogelijkheid een opportuniteit is;
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de toekomstige bestemming van de kapel Ster der Zee gelet op de
onduidelijkheid voor onder meer de Westhoekacademie
Gehoord schepen Loones die de toekomstplannen voor de Ster der Zee verder toelicht, namelijk de inrichting van een
erfgoeddepot, en feit dat dit in 2011 nog ter beschikking blijft van de Westhoekacademie
⇒
18.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring participatie 2011 en 2012 in het project Beaufort04.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die terugblikt op de vorige succesvolle edities van Beaufort, melding maakt
van het vooropgestelde budget, de samenwerking van de kustgemeenten beklemtoont; de bijdrage van de gemeente
Koksijde meedeelt en tevens het algemeen concept van dit kunstenproject;
Gehoord raadslid Beun die vraagt of er reeds intenties zijn om een kunstwerk na onderhandeling aan te kopen, waarop
schepen Loones antwoordt dat er nu vooraf zal kunnen bedongen worden om een optie te nemen op een tentoongesteld
kunstwerk, maar er is nog geen concreet voorstel gedaan
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er inspraak is in de lokaties die aan bod zullen komen en aandacht hiervoor
vraagt, waarop schepen Loones meldt dat de lokaties worden voorgesteld door de kunstenaar in samenwerking met de
organisator Beaufort
⇒

19.

Goedgekeurd met unanimiteit

Bibliotheek - "Tarievenblad" bij het "Reglement voor de gebruiker" - goedkeuring wijziging.
Gehoord schepen Loones die meldt dat het om eerder kleine aanpassingen gaat.
⇒

20.

Goedgekeurd met unanimiteit

WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat zijn fractie zich op dit punt zal onthouden omdat er niemand van zijn fractie
afgevaardigd wordt
⇒

21.

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

IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Bakeroot die toelichting geeft bij de begroting en het beleidsplan 2011 en de verschillende activiteiten
van de intercommunale; hij meldt dat er minder aanvoer is van GFT en meldt ook de aandacht die er moet zijn voor ons
containerpark
⇒

22.

Goedgekeurd met unanimiteit

FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt
⇒

23.

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

IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de
bijzondere algemene vergadering.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er uitleg is gevraagd aan de Raad van Bestuur ivm een rechtsgeding die
hangende is en vraagt aan onze vertegenwoordigers om hierin tussen te komen
Gehoord raadslid Boons die aandacht vraagt dat de belangen van de gemeente inderdaad verdedigd moeten worden
⇒

24.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke basisscholen - goedkeuren nieuwe leerplannen.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de goede werking van onze gemeentescholen, ook op het vlak van taalonderricht
Gehoord raadslid Boons die vraagt om ook aandacht te besteden aan taalonderricht voor senioren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Sophie Dewulf verlaat de zitting
De raad gaat vervolgens over tot het eerste en tweede punt dat bij hoogdringendheid wordt toegevoegd aan de
dagorde, met name:
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24bis. Wijziging recht van opstal dd. 30 juli 1997 tussen het gemeentebestuur van Koksijde en Het
Gemeentekrediet van België
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Sophie Dewulf vervoegt opnieuw de zitting
24ter.

IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting bij de begroting en het beleidsplan 2011, de financiële bijdrage van de
gemeente blijft gelijk; toelichting bij de voornaamste inkomsten en uitgaven
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1.

vraag van raadslid Casselman – samenaankoop elektriciteit
Raadslid Casselman vraagt de mogelijkheid om na te zien of er geen initiatief kan genomen worden om tot samen
aankoop over te gaan van elektriciteit, zodat een lagere prijs kan bedongen worden; raadslid Vancayseele reageert
hierop met de mededeling dat sp.a met succes een initiatief heeft opgestart begin 2010 maar vreest dat enkel een
gemeentelijk initiatief niet zo succesvol zou kunnen zijn; de heer burgemeester meent inderdaad dat een initiatief enkel
vanuit onze gemeente alleen niet succesvol zou zijn maar is bereid tot partners te zoeken

2.

vraag van raadslid Serpieters – doorlichting gemeentelijke musea
Raadslid Serpieters vraagt naar een stand van zaken over de studie doorlichting van gemeentelijke musea, waarbij hij
meent dat dit repercussies op het personeel zou kunnen hebben; schepen Loones meldt dat er een eerste rapport ter
tafel ligt, waarbij hij toelichting geeft over de resultaten van dit rapport. Er dient eerst nog een confrontatie te gebeuren
met de mensen van de musea zelf; eenmaal af is het de bedoeling dat de resultaten in een raadscommissie zullen
besproken worden.

De heer burgemeester deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 20 december of donderdag 23
december
Raadslid Bakeroot meldt dat er op 16 december een begrotingscommissie zal plaatsvinden en op 13 december een commissie
Vrije Tijd.

BESLOTEN ZITTING
25.

WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Zijn verkozen met 17 ja en 8 onthoudingen: raadsleden Bakeroot (effectief) en Stekelorum
(plaatsvervanger)

26.

IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Zijn verkozen met 24 ja en 1 onthouding: raadsleden D’haveloose (effectief) en Deltombe
(plaatsvervanger)

27.

FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Zijn verkozen met 18 ja en 7 onthoudingen: raadsleden Stekelorum (effectief) en Vancayseele
(plaatsvervanger)

28.

IWVA - Benoeming van 8 gevolmachtigden voor de bijzondere algemene vergadering.
⇒ Zijn verkozen met 23 ja en 2 onthoudinge: raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, Dhaveloose, Van
Herck, Gantois, Stekelorum, Depotter
⇒

29.

Er wordt tevens beslist dat elk lid afzonderlijk stemt; schepen Van Herck zal namens de gemeente
Koksijde het woord voeren

Gemeentelijk basisonderwijs - toekennen titel van ere-directeur aan de heer Gilbert Rommelaere.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de verdiensten van de heer Rommelaere in het gemeentelijk onderwijs
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

29b. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ Is verkozen met 23 ja en 2 onthoudingen: schepen Dawyndt
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u20
Volgende gemeenteraad: maandag 20 december of donderdag 23 december om 20u
Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 20 december 2010

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. SUBER-DELIE, 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: raadsleden Serpieters en Bakeroot
De zitting vangt aan om 20u15
De heer burgemeester is niet aanwezig bij de aanvang van de zitting

OPENBARE ZITTING
notulen van de raadszitting van 18 oktober 2010
De gemeentesecretaris vraagt een verbetering van de notulen van de raadszitting dd. 18/10/2010, meer bepaald het
toevoegen van het woord “akkoord” in de 8ste paragraaf van het overwegende gedeelte van het raadsbesluit onder
nummer 43. Personeel: rechtspositieregeling – vaststellen bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit, wat moet resulteren in volgende zin “Overwegende de onderhandelingen
gevoerd in het BOC op 12/10/2010 die resulteerden in een protocol van akkoord”
de raad gaat met unanimiteit akkoord met deze rechtzetting

Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 15 november 2010
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd.
1.

Mededelingen
Schepen Loones meldt dat de schilderwerken aan het interieur van de Sint-Pieterskerk binnenkort van start zullen gaan
gezien de subsidies ondertussen zijn goedgekeurd, hij deelt tevens de planning van de werken mee.
Schepen Dawyndt meldt dat de bouwvergunning voor de bouw van de tribune op het voetbalplein van Koksijde vandaag
werd goedgekeurd, en meldt dat de plannen ter inzage zijn op de technische dienst; hij deelt ook de planning.
Schepen Loones deelt nog mee dat de aanvraag van een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 20112013 ondertussen herwerkt is en opnieuw ter goedkeuring bij de Vlaamse Overheid zal ingediend worden. Raadslid
Stekelorum vraagt naar de mogelijke problemen die bij de stedenband zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de
nieuwe regering in Suriname, waarop schepen Loones meent dat hieromtrent geen problemen te verwachten zijn.
Raadslid Beun deelt mee dat vandaag de openingszitting van de aanbesteding is doorgegaan voor het golfterrein Hof ter
Hille en waarbij vastgesteld is dat de laagste inschrijver beneden de raming ligt. De ingediende dossiers zullen nu verder
onderzocht worden.

2.

Definitieve vaststelling van GRUP Ter Duinenlaan en Marktplein.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat in het openbaar onderzoek beperkte opmerkingen zijn gemaakt, dat er ook een
infozitting is georganiseerd en waarbij hij nu de goedkeuring van dit punt vraagt;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meent dat er met dit GRUP wel degelijk ruimtelijk veel zal veranderen; ze focust op
de projectzone, waarin een politiecommissariaat is voorzien; ze vraagt naar het effect van de inplanting van dit gebouw
op het vlak van mobiliteit en de bereikbaarheid van de politiediensten; ze verwijst ook naar het feit dat de Ter
Duinenlaan een straat van doorgaand verkeer zal worden, waardoor het probleem zich nog scherper zal stellen; ze stelt
vast dat in de nieuwe projectzone nu zowat alles zal kunnen vergund worden (winkels, horeca, appartementen, enz.); ze
wijst ook op de V/T die aan de kant van het Sociaal Huis 0,5 bedraagt, aan de overzijde daarentegen is voorzien in een
V/T van 1,5 terwijl de gebouwen die er nu staan een V/T hebben die kleiner is; ze vraagt waarom de meerderheid zo’n
grote mogelijkheid voorziet voor deze zone, ze vraagt wat de meerderheid hier van plan is en of dit in het belang is van
de gemeente Koksijde en van de handelaars uit de Zeelaan of tegenover de inwoners van de residentiële wijk die errond
ligt. Bovendien haalt ze de historiek van een perceel aan waar een bestemmingswijziging komt van eengezinswoning
naar meergezinswoning: ze stelt de vraag of de goedkeuring van dit GRUP in het belang van de gemeente Koksijde zal
genomen worden of in het belang is van private belangen;
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Schepen Dawyndt meent dat de kritiek die geuit wordt, hem voor het eerst ter ore komt; in de hoorzitting werden
hieromtrent weinig opmerkingen gemaakt; hij situeert de opmaak van het GRUP in een groter geheel waarbij het de
bedoeling is om de authenticiteit van de villawijk te bewaren, en aldus samenvoeging van percelen niet meer mogelijk is
om meergezinswoningen te bouwen; daarnaast meldt hij dat conform het GRS is om meergezinswoningen toe te laten
langs de invalswegen, waaronder de Koninklijke Prinslaan, waar het reeds aan één zijde altijd is toegelaten, en het
logisch is dat nu aan de andere zijde dit in het GRUP bevestigd wordt; wat de Markt betreft, de gronden zijn bijna
allemaal eigendom van de gemeente Koksijde en waar vroeger er al de intentie was onder burgemeester Van
Buggenhout om hier grootschalige gebouwen in te planten; het is overigens logisch dat deze gronden, eigendom van de
gemeente, worden benut voor gebouwen van openbaar nut; hij meent dat raadslid Dewulf ten onrechte onrust
bewerkstelligt met haar uitspraken; hij vindt de insinuaties bovendien ook ongepast ten aanzien van mogelijke
voorkennis van een lid van de meerderheid en kan dit niet aanvaarden.
Schepen Loones meent te moeten toevoegen dat er sinds 1995 gepoogd is om het bestemmingsbeleid vast te leggen in
BPA’s en uitvoeringsplannen; hij is bijzonder verheugd dat er heden drie dergelijke plannen ter goedkeuring worden
voorgelegd; hij meent bovendien dat de voorliggende discussie terug te leiden is tot een verschillende visie over de Ter
Duinenlaan en de opbraak van de Van Buggenhoutlaan; hij verwijst ook naar het eerste gebouw dat hier destijds werd
opgericht, namelijk de serviceflats en verdedigt de inplanting van het politiegebouw; tevens steunt hij de visie dat langs
invalswegen meergezinswoningen kunnen gebouwd worden;
Gehoord raadslid Dewulf die ontkent zaken geïnsinueerd te hebben, maar daarentegen stelt van concrete dossiers uit te
gaan; zij meent dat de mensen onvoldoende ingelicht geweest zijn gedurende het openbaar onderzoek; zij meent dat
voorafgaand aan de bestemming die nu gegeven is geweest, de zone voor eengezinswoningen was bestemd; zij herhaalt
dat dit GRUP niet zuiver in het algemeen belang is opgesteld, maar dat ook particuliere belangen meespelen;
Schepen Dawyndt herinnert zich de vroegere gemeenteraden die meer een scheldpartij waren, maar dit lang is geleden
en dat hier vandaag op de man wordt gespeeld; hij betreurt dat hier belangenvermenging wordt geïnsinueerd waarmee
hij totaal niet kan akkoord gaan; hij concludeert daarentegen dat met de opmaak van GRUP’s er rechtszekerheid wordt
gecreëerd over de bouwmogelijkheden;
Raadslid Dewulf herhaalt dat dit voor haar geen spelletje is, en herhaalt de vraag of dit GRUP wel in het algemeen belang
is opgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Raadslid Vandenberghe verwijst naar de verklarende nota en onduidelijkheden die daarin worden gesuggereerd en
vraagt om dit nog eens in een raadscommissie te bespreken, waarop schepen Dawyndt meldt dat dit nu niet meer aan de
orde is;
Raadslid Rik Dewulf meent dat de mogelijkheden die nu gecreëerd zijn, toch wel zeer ruim zijn en dat de Ter Duinenlaan
niet de inkom is van de gemeente; hij vervolgt met nog eens de opbraak van de Van Buggenhoutlaan te betreuren; hij
meent dat het Marktplein ook geen goede lokatie is voor het politiegebouw en tevens zijn de bouwmogelijkheden in de
projectzone te uitgebreid zijn;
Schepen Loones verduidelijkt nog eens het begrip invalsweg zoals bepaald in het GRS;
Schepen Dawyndt ten slotte legt nog eens de nadruk op het feit dat in het openbaar onderzoek en tijdens de hoorzitting
bijna geen opmerkingen zijn gekomen en betreurt de bewering dat de poort wordt opengezet voor “mastodonten” van
gebouwen, wat niet de bedoeling is;
Gehoord de heer voorzitter die voorstelt om de discussie af te sluiten gelet op het feit dat elk raadslid voldoende en
conform het huishoudelijk reglement aan het woord is gekomen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die protesteert over het feit dat ze het woord niet meer krijgt.
⇒

Goedgekeurd met 15 voor (Deltombe, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum, Vancayseele,
Beun, D'Haveloose, Castelein, Dalle, Verlinden, Devos, Van Herck, Vollon), 5 onthoudingen (Boons,
Depotter, Decorte, Saubain, Casselman) en 3 tegen (Vandenberghe, H. Dewulf, S. Dewulf). Eén raadslid
(Vanheule) niet gestemd

Raadslid Charlotte Castelein verlaat de zitting
3.

Voorlopige vaststelling van ontwerp-GRUP Strandlaan.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meent dat in voorliggend GRUP nog een probleem zit en kritiek uit op het beleid; ze
meent dat dit punt moet uitgesteld worden omwille van het feit dat er een casus is in dit RUP waar nog een proces loopt
tegen de gemeente Koksijde; ze verwijst naar de erfdienstbaarheden die rusten op een aantal terreinen binnen dit GRUP;
ze meent dat dit een belemmering kan zijn voor de goedkeuring van dit GRUP;
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de procedure waarvan sprake reeds is afgerond door een arrest van de Raad
van State en hij de vraag stelt of raadslid Dewulf niet het particulier belang dient; de Pieterlaan zit bovendien niet in het
voorliggende GRUP;
Raadslid Sophie Dewulf verwijst bovendien naar de bepalingen uit het lastenboek van de Societé Civile de SaintIdesbald, waar er mogelijk een erfdienstbaarheid is opgelegd tegen appartementsgebouwen; schepen Dawyndt verwijst
nog eens naar het arrest van de Raad van State en meent dat dit geen belemmering is voor de goedkeuring;
Gehoord schepen Loones die tevreden is met dit GRUP als schepen bevoegd voor erfgoed en meent dat hier een grote
stap voorwaarts wordt gezet op het vlak van erfgoedbeleid door ze te beschermen; hij vraagt ook om in deze optiek dit
dossier niet uit te stellen;
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Gehoord raadslid Boons die de opties uit dit GRUP steunt;
Gehoord raadslid Dalle die ook nog eens verwijst naar de besprekingen in de raadscommissie waar raadslid Dewulf deze
zaken beter te berde had kunnen brengen en betreurt de discussies van vandaag;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die toch aandringt om de lopende gerechtsprocedure af te wachten vooraleer dit GRUP
goed te keuren
⇒

4.

Goedgekeurd met 17 ja (Deltombe, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum, Vancayseele,
Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Vandenberghe, Boons, Devos, Van Herck, Vollon), 4
onthoudingen (Depotter, Decorte, Saubain, Casselman) & 2 tegen (S. Dewulf, H. Dewulf)

Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke herziening van GRUP Koksijde-Centrum.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij de rechtzetting in dit GRUP duidt
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen dakconstructie van de
foyer van het bedrijf - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester vervoegt de zitting
6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Stationsgebouw Koksijde technieken - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop containeraanhangwagen
- 2de prijsvraag - Goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - akkoordverklaring met de voorstellen van
"Polder Noordwatering Veurne" voor het dienstjaar 2011.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 32 : Strandvisserij.
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft bij de voorgestelde aanpassingen naar aanleiding van de invoering van
een zone waarin niet meer mag gevist worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Afbakening zone "Betalend
parkeren".
⇒ Goedgekeurd met 16 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Vanheule, Verlinden, Boons, Devos, Van Herck, Vollon), 1
onthouding (Vandenberghe) en 6 tegen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S.
Dewulf); 1 raadslid (Dalle) niet gestemd

11.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - van Maldeghemstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

12.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pylyserlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

13.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Vanheule, Verlinden, Vandenberghe, Boons, Devos, Van
Herck, Vollon), 5 onthoudingen (Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf) en 1 tegen (H.
Dewulf); 1 raadslid (Dalle) niet gestemd

14.

Goedkeuren verkoop van een strook aardeweg langs de Jan Van Looylaan.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

15.

Goedgekeurd met unanimiteit

Openbare verkoop van een perceel wegbedding gelegen in de Dorlodotlaan - principebeslissing.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
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Gehoord raadslid Vandenberghe die stelt deze weg niet te hebben terug gevonden en vraagt waar dit zich bevindt
⇒
16.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren verkoop van een perceel gelegen in de Torrelestraat aan Gaselwest - goedkeuren ontwerpakte.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

17.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren kosteloze overname strook grond gelegen in de Matexi-verkaveling - Houtsaegerlaan - ten
behoeve van sportterrein.
Gehoord schepen Dawyndt die meedeelt dat het de bedoeling is om deze twee meter in te lijven bij het voetbalterrein
⇒

18.

Goedgekeurd met unanimiteit

Concessie tot uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk te Koksijde en te
Oostduinkerke ter hoogte van respectievelijk Jacob Jordaensstraat en Trumelet Faberstraat - periode
15 januari 2011 tot en met 14 januari 2014.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

19.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gebruiksovereenkomst vzw Windekind surfclub voor de uitbating van de windsurfclub en het gebruik van de
infrastructuur.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat nu enkel een overeenkomst wordt gesloten met de club zelf en niet meer met
derde betrokken partijen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt waarom dit de vorige keer werd uitgesteld
⇒

20.

Goedgekeurd met 17 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Verlinden, Vandenberghe, Boons, Devos, Van
Herck, Vollon) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf); 1
raadslid (Vanheule) niet gestemd

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde, vzw FocusTV, nv R.M.M en vzw WTV
betreffende het programma Trefpunt Koksijde voor de periode 2011-2012-2013 / co-productie met afstand
van rechten.
Gehoord schepen Devos die de meerwaarde van dit project duidt in functie van de communicatiestrategie;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt wat digitext Koksijde is
⇒

21.

Goedgekeurd met unanimiteit

Dienst voor onthaalouders - goedkeuren huishoudelijk reglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting over de voorziene aanpassingen;
Gehoord raadslid Boons die vragen heeft bij de selectieprocedure, nl. pedagogische kwaliteiten: zal enkel iemand met
een scholing dan nog in aanmerking komen of kan ervaring ook ingebracht worden, waarop schepen Vollon antwoordt
dat er geen diploma’s zullen vereist zijn, maar wel pedagogische kwaliteiten zullen vereist zijn en het diensthoofd en de
kwaliteitscoördinator dit zullen bewaken
⇒

22.

Goedgekeurd met unanimiteit

Buitenschoolse en Flexibele kinderopvang - goedkeuring aanpassing intern reglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

23.

Goedgekeurd met unanimiteit

Milieu - aangaan samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaams Gewest op onderscheidingsniveau.
Gehoord schepen Van Herck die toelichting geeft over het niveau waarop ingetekend wordt en hierover de nodige
informatie verstrekt en de nodige subsidies die kunnen bekomen worden en wat hiervoor aan de gemeente in ruil wordt
gevraagd
⇒

24.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring subsidiereglement voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies.
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat dit een actiepunt is uit de samenwerkingsovereenkomst
⇒

25.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - Goedkeuren aanpassing schoolreglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting

26.

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - Goedkeuren nieuw arbeidsreglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
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⇒
27.

Goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijke basisschool Koksijde - Goedkeuren nieuw arbeidsreglement.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

28.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel - goedkeuren deontologische code voor het gemeentepersoneel.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

29.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel - vaststelling van het inzetten van contractueel personeel in de verlenging van het project
'cultuurfunctionaris erfgoed ter ondersteuning intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-art'.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

30.

Goedgekeurd met unanimiteit

Personeel - wijziging personeelsformatie - functienamen.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting, waarbij ze bijkomend voorstelt om de functienaam van DTP-medewerker
COMOP te wijzigen in DTP-medewerker/webmaster
⇒

31.

Goedgekeurd met unanimiteit

Muziekkorps "El Fuerte" - goedkeuring investeringssubsidie aankoop uniformen.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het muziekkorps dringend nieuwe uniformen nodig heeft en hiertoe een
voorstel is geformuleerd door de groep dat binnen het voorziene budget past
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Bespreking van het budget 2010 (punten 32 tot en met 42):
De burgemeester schetst de diverse personeelsuitgaven, de werkingsmiddelen, de voornaamste uitgaven en inkomsten;
de belangrijkste investeringen; hij meldt dat het budget 2011 een ambitieus budget betreft, dat ook uitlopers naar 2012
heeft;
Raadslid Vandenberghe verwijst naar de bespreking in de commissie; hij heeft wel een bedenking bij de hoogte van
opcentiemen in vergelijking met buurgemeenten en het feit dat het reservefonds steeds maar verder slinkt; andere
belastingen, tarieven en schulden stijgen; wat leningen en schulden betreft heeft hij een vraag over wie de “derden” zijn;
hij wijst tevens op het feit dat de schuld per inwoner hoog is in vergelijking met het gemiddelde van de kust en vraagt
wat hier aan gedaan zal worden;
De burgemeester antwoordt hier op dat de onroerende voorheffing ongewijzigd blijft; de schuld per inwoner dient te
worden gemeten t.a.v. aantal woningen; dat de belastingen worden gespreid over eigen inwoners en tweede verblijvers;
er dient tevens gekeken te worden naar het actief dat ondertussen door de gemeente is opgebouwd door de vele
investeringen; er is tevens oog voor investeringen in personeel, in het verenigingsleven, enz. het werken aan een
“warme” gemeente; waarop raadslid Vandenberghe meent dat de gemeente de komende jaren spaarzamer zal moeten
zijn;
Schepen Loones meldt dat de schuld per inwoner geen goede indicator is, gezien onze schuld op een andere basis is
opgebouwd;
Gehoord raadslid Decorte die met zijn fractie de schuldratio van naderbij heeft bekeken en vaststelt dat dit nu boven de
1,5 ligt en dus in de rode zone: deze zal stijgen van januari 2010 van 2,02% tot in 1,97% in januari 2011 tot 2,27% in
januari 2012 en de stijging van de leningslast per inwoner; hij staat stil bij de evolutie van de leningen, waar in 2012 en
2013 geen nieuwe leningen meer ingeschreven staan hoewel dit in de uitleg wel beschreven staat; de kas is bovendien
leeg in 2013 ondanks de grote inkomstenbronnen; hij voorspelt naar de volgende legislatuur een belastingverhoging of
drastische besparingen en schetst hiervoor een aantal scenario’s; hij stelt ook de achteruitgang tot nul vast van het
reservefonds; hij verwijst tevens naar de steeds groeiende negatieve resultaten van het eigen dienstjaar;
De burgemeester heeft bij deze uiteenzetting een deja-vu gevoel van zes jaar geleden toen de heer Decorte met
eenzelfde verhaal kwam en de voorspellingen van toen niet zijn uitgekomen; hij verwijst daarvoor o.a. naar de jaarlijkse
overschotten die steeds terugkomen in de rekeningen en het feit dat de budgetten zijn gebaseerd op ramingen; hij wijst
ook nog eens op het evenwicht tussen goede investeringen en schuldopbouw; de investeringen gebeuren bovendien
toekomstgericht en om concurrentieel te blijven met andere gemeenten;
Raadslid Sophie Dewulf vraagt of het klopt dat het jeugdvoetbal van Koksijde zal verhuizen naar Oostduinkerke en indien
dit zo is, om dit niet te doen
32.

Heffing opcentiemes op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2011 - vaststelling.
⇒ Goedgekeurd met 15 ja (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum,
Vancayseele, Beun, Dalle, Vanheule, Verlinden, Devos, Van Herck, Vollon), 2 onthoudingen
(Vandenberghe, Boons) en 6 tegen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf); 1
lid (D’Haveloose) niet gestemd.

beknopt verslag 20/12/2010

5

33.

Goedkeuring van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen waterwinners
- transportovereenkomst met IWVA - dienstjaar 2011.
⇒ Goedgekeurd met 23 ja (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum,
Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Boons, H. Dewulf, Depotter, Decorte,
Saubain, Casselman, S. Dewulf, Devos, Van Herck, Vollon) en 1 onthouding (Vandenberghe)

34.

Belasting op het bouwen en verbouwen - intrekking en hervaststellen reglement.
⇒ Goedgekeurd met 18 ja (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum,
Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Vandenberghe, Boons, Devos, Van Herck,
Vollon) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf)

35.

Retributie op het betalend parkeren - 2011-2013.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Boons, Devos, Van Herck,
Vollon) en 7 tegen (Vandenberghe, H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf)

36.

Belasting op de afgifte van administratieve stukken - 2011-2013.
⇒ Goedgekeurd met 18 ja (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum,
Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Vandenberghe, Boons, Devos, Van Herck,
Vollon) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf)

37.

Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2011.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

38.

Ocmw Koksijde - Goedkeuren meerjarenplan 2011-2013.
Gehoord schepen Delie die stilstaat bij de wijzigingen van het meerjarenplan en bij de geplande projecten;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die stelt dat haar fractie zich zal onthouden wegens te weinig investeringen in
serviceflats;
Gehoord raadslid Beun die vraagt of er maatregelen zijn genomen in kader van sneeuwruiming bij ouderen, waarop
schepen Delie meldt dat dit nu verder uitgewerkt wordt in het kader van het project vereenzaming
⇒

Goedgekeurd met 18 ja (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois, Stekelorum,
Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Vandenberghe, Boons, Devos, Van Herck,
Vollon) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf)

39.

Ocmw Koksijde - Budget 2011 - kennisname.
⇒ kennisname

40.

Goedkeuren beleidsnota 2011.
⇒ Goedgekeurd met 16 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Devos, Van Herck, Vollon), 1
onthouding (Boons) en 7 tegen (Vandenberghe, H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S.
Dewulf

41.

Gemeentebudget dienstjaar 2011 - goedkeuring
⇒ Goedgekeurd met 16 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Devos, Van Herck, Vollon) en
8 tegen (Vandenberghe, Boons, H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf

42.

Lijst van de nominatief toegekende subsidies aan verenigingen - goedkeuring.
⇒ Goedgekeurd met 17 voor (Deltombe, Vanden Bussche, Loones, Anseeuw, Dawyndt, Gantois,
Stekelorum, Vancayseele, Beun, D'Haveloose, Dalle, Vanheule, Verlinden, Boons, Devos, Van Herck,
Vollon), 6 onthoudingen (H. Dewulf, Depotter, Decorte, Saubain, Casselman, S. Dewulf) en 1 tegen
(Vandenberghe)

BESLOTEN ZITTING
43.

Gemeentelijke vaststellers in kader van gemeentelijke administratieve sancties - aanstelling.
⇒ aangesteld met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u10
Volgende gemeenteraad: maandag 17 januari 2011 om 19u
Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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