BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 16 januari 2012

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 A. Saubain, S. Dewulf en D. Verlinden
De zitting vangt aan om 18u47 raadslid Decorte vervoegt de zitting na de bespreking van punt 14

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 december 2011
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De voorzitter verwelkomt leden en spreekt kort nieuwjaarswensen uit

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - goedkeuren bijzonder bestek tot
ontwikkeling en realisatie van een concept ter promotie van de activiteiten van het cultureel centrum c.c.
CasinoKoksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die de opzet van dit lastenboek toelicht, waarbij hij meldt dat er een opsplitsing is gemaakt
tussen ontwerp van de folder en het drukken van de folder
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleggen skatepark
Hazebeek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat het skatepark in Oostduinkerke hiermee vernieuwd wordt en dit tegen juni van
dit jaar.
Gehoord de burgemeester die kort de historiek van het skatepark aanhaalt en meent dat dit een nood inlost bij de
jongeren en kort het concept toelicht van het nieuwe skatepark, een veel geluidlozer concept bovendien
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt over hoeveel toestellen het gaat waarop schepen Van Herck meldt dat het om
één betonnen constructie gaat
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen ict-infrastructuur:
servers en storage - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die de opzet van dit lastenboek toelicht
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - stationsgebouw Koksijde technische aanpassingswerken - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord de heer burgemeester die verwijst naar de recente opening van het stationsgebouw
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg van een gemeentelijk
glasvezelnetwerk - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met unanimiteit

8.

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

9.

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

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
Raadslid Castelein verlaat de zitting
11. Hervaststelling retributie voor het afleveren van conformiteitsattesten van woningen en kamers die
verhuurd worden als hoofdverblijfplaats.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, R. Gantois, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 3 onthoudingen (E. Depotter,
P. Casselman, A. Serpieters)

12. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met de vzw Koksijdse Yachting Club (KYC) voor het gebruik van 'Villa
Semiramis' R.Allemeeschlaan 9 te Koksijde.
Gehoord schepen Dawyndt die dit punt toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Vaststellen reglement van inwendige orde WK Cyclocross 2012.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Goedkeuring BNIP WK Cyclocross 2012.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadsleden Caselein en Decorte vervoegen de zitting
MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Vandenberghe – schrijven inwoner Wulpen
Raadslid Vandenberghe vraagt naar de stand van zaken in verband met een vraag van een inwoner van Wulpen tot
opruimen van de graskanten. De burgemeester meldt dit te zullen bekijken.

2. vraag van raadslid Dewulf – Vlaanderen Vakantieland
Raadslid Dewulf heeft vastgesteld dat in de uitzending van Vlaanderen Vakantieland van dit weekend iets helemaal
verkeerd is gelopen, namelijk dat er gemeld werd dat op de Hoge Blekker niet veel te zien is, wat niet correct is; ook een
uitspraak over veel asfalt, hij hekelt deze ietwat ongelukkige uitspraak; hij vraagt om dit in de toekomst beter in te
schatten, hij vraagt wie hiervoor verantwoordelijk is; de burgemeester antwoordt dat dit programma gesponsord wordt
door Toerisme Vlaanderen, hij vindt de opmerking terecht en zal daartegen ook protesteren; schepen Loones sluit af met
de lof over onze duingebieden

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u15
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 27 februari 2012 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 27 februari 2012

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 Loones, Anseeuw en Van Herck
De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 januari 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van
de dag toe te voegen namelijk
a)

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen ondergrondse
afstandsleidingen cv Ten Bogaerde, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit punt, gelet op de dringende herstelling van de bestaande
ondergrondse leiding ter verwarming van de Abtskapel Ten Bogaerde
⇒

1.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen

2.

Toekennen van de titel van ereburger aan de heer Niels Albert.
Gehoord de heer burgemeester die verwijst naar het feit dat Niels Albert het WK Veldrijden 2012 heeft gewonnen en
daarom ook voorstelt, naar het voorbeeld van Paul Herygers, om de titel van ereburger aan hem te verlenen en tevens
een duin op het parcours naar hem te vernoemen; hij stelt ook voor een datum te voorzien om Niels Albert te huldigen;
schepen Dawyndt meldt dat het WK een voltreffer voor onze gemeente is geweest, waardoor de gemeente op de kaart is
gezet en hij verwijst naar het vlekkeloos verloop van deze activiteit en naar de steun in het college en de gemeenteraad
die dit evenement mocht genieten;
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt om de lijst van ereburgers na te willen zien in de gemeentelijke infobrochure,
hij meent dat er een aantal in ontbreken namelijk Grard, Delvaux, Wilfried Martens; de burgemeester stelt voor dit na te
zien, en stelt ook voor een bord met de namen op te maken en dit in het gemeentehuis te hangen.
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Toekennen van de titel van sportambassadeur aan de heer Walter Maes.
Gehoord de heer burgemeester die de verdiensten van Walter Maes kort voorstelt in het kader van het cyclocross
gebeuren in de gemeente;
Gehoord schepen Dawyndt die Walter Maes typeert als de stille werker achter het cyclocross gebeuren en het bouwen
van het parcours
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Verzoekschrift aan de gemeenteraad ingediend door de heer Duym Frederik betreffende plaatsing borden
“te Koop”.
Gehoord de heer voorzitter die voorstelt om dit punt na advies van de gemeentelijke diensten te verwijzen naar de
bevoegde gemeenteraadscommissie voor bespreking ten gronde;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vindt dat een paar goede voorstellen worden gedaan, maar niet de redenering
begrijpt van vraagsteller in verband met een indruk van leegstand
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⇒
5.

voorstel om dit punt te verwijzen naar een raadscommissie goedgekeurd met unanimiteit

Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2011.
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die meldt dat de inhoud van de klachten niet uitgebreid is vermeld in de rapportage,
waarop toelichting door de secretaris volgt
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Afsluiten beleidscontract tussen de gemeentelijke basisscholen Koksijde en een centrum voor
leerlingenbegeleiding - aanduiding CLB waarmee een ontwerptekst van beleidscontract wordt opgesteld.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting, waarbij hij de gevolgde procedure schetst en voorstelt om het Vrij CLB
Veurne-Diksmuide-Westkust aan te stellen;
Gehoord raadslid Vancayseele die meent dat na analyse van de dossiers zijn fractie zich zal onthouden en dit om een
aantal redenen, met name o.a. de verschillende visies die in de dossiers naar voor komen op het vlak van o.a.
neutraliteitsverklaring ; gehoord de heer burgemeester die meent dat er onafhankelijkheid is in beide CLB’s, hij verwijst
ook naar de besprekingen binnen de commissie, meent dat beide CLB’s gedreven zijn in hun aanpak, maar het grote
voordeel van het huidige centrum de expertise is in deze gemeente tot tevredenheid van de beide schoolhoofden en de
oudervereniging; hij meent dat de continuïteit beter kan gegarandeerd worden wanneer wordt gekozen voor het verder
werken met het huidige CLB
⇒

7.

17 raadsleden (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, H. Vollon, D. Dawyndt,F. Devos, E. Depotter, G.
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B.
Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose) stemmen voor Vrij CLB; 1 raadslid stem voor CLB GO! (F. Beun), 6
raadsleden (H. Dewulf, S. Dewulf, I. Vancayseele, R. Stekelorum, J. Boons,H. Vandenberghe)
onthouden zich; bijgevolg wordt een ontwerp beleidscontract opgesteld met het CLB VeurneDiksmuide-Westkust

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken
grondgebied Koksijde 2012 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

8.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering 2012 goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vuilniswagen 2012 goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van recipiënten voor
het deponeren van hondenpoepzakjes 2012 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester die meldt dat hondenpoep een probleem blijft en er dus verder moet geïnvesteerd
worden in recipiënten;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die voorstelt om de bevolking nog meer te sensibiliseren door bij deze recipiënten een
mededeling te hangen welke de sancties zijn bij niet correct gebruik
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
klimconstructies op het strand - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester die meent dat dit een extra troef kan zijn in het toeristische aanbod en de
belevingswaarde op het strand en er 50% subsidies kunnen bekomen worden
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van een
mobiele glazen wand in de regiekamer van de theaterzaal - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester die meldt dat hiermee efficiënter zal kunnen gewerkt worden
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ontwikkelen van een
toeristische applicatie voor smartphones - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Castelein die, als voorzitter van de VVV, dit project voorstelt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bomen in de
Strandlaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de heer burgemeester die de reden meldt van de noodzaak van rooien van deze bomen;
Gehoord schepen Devos die vervolgens toelichting geeft over de werken die in de Strandlaan begonnen zijn voor het
effenen van de borduren
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar de stand van zaken in verband met de veiligheid tussen de
parkeerstrook en de voetgangers en de suggestie doet om hiervoor ribbels te gebruiken
Gehoord raadslid Gantois die vraagt om de handelaars vooralsnog te briefen over de duur van de werken
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen van
distributieleidingen in Hoge Duinenlaan - Bosstraat - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen OV lichtpunten in
Ter Duinenwijk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen van
bovengronds net Horizontlaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen van de
bovengronds distributienet in Dorlodotlaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen oude verlichting in
de Salvialaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord raadslid Henri Dewulf die meldt dat defecte verlichting een verloederde indruk nalaat en aandringt om hier werk
van te maken
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen van het
bovengronds kopernet in de Duinparklaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen van
bovengronds laagspanningsnet in Schoonzichtstraat en omgeving - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vrachtwagen met
laadkraan voor de dienst openbare werken - goedkeuren aangepaste raming.
Gehoord de heer burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

23. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen straatveegmachine goedkeuren aangepaste raming.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die vaststelt dat het meer en meer gebeurt dat de raming moet aangepast worden en
vraagt wat er gebeurd als het budget is opgebruikt.
Gehoord raadslid Stekelorum die een pluim geeft voor de dienst openbare netheid bij de opruiming van de confetti na de
karnavalsstoet van Oostduinkerke
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

24. Aankoop materieel brandweer met subsidie - beloften 2011 - 2e schijf.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

25. Herstelling aan diverse wegen : Duinenkranslaan e.a. - verrekening 1.
Gehoord de heer burgemeester omtrent de diverse posten van de meerwerken
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt bij de voetpaden in de Duinenkranslaan, en ook aandringt op een betere
coördinatie tussen de diverse aannemers die openbare werken uitvoeren
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Gehoord raadslid Beun die ook vindt dat deze werken in de Duinenkranslaan lang blijven duren en aandringt op een
spoedige uitvoering
Gehoord raadslid Henri Dewulf die het spijtig vindt dat deze meerwerken niet van bij het ontwerp werden voorzien en
meent dat het college korter op de bal moet spelen, hij stelt dat het feit dat het achteraf bijkomt, de uitgaven voor deze
werken doet ontsporen;
Gehoord de heer burgemeester die meent dat er steeds zaken bij de uitvoering van de werken opduiken die onvoorzien
zijn en het van goed beheer getuigt om tijdens de werken daar dan ook op in te spelen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

26. Goedkeuring van een doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint Pieter.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
27. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Afbakening zone "Betalend
parkeren".
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vaststelt dat alle zijstraten van Koksijde allemaal betalend parkeren zijn en niet in
bijv. Oostduinkerke en Sint-Idesbald, en vraagt of dit niet moet gelijk getrokken worden
Gehoord raadslid Beun die meldt dat de zijstraten meestal voorbehouden zijn voor de eigen handelaars met een speciale
kaart en er in de praktijk dus weinig onderscheid is tussen deze drie kernen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

28. Belastingsreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden 2012-2013 - artikel 5
intrekking en vervanging.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
29. OCMW Koksijde - budget 2011 - wijziging exploitatiebudget nr. 2 - kennisgeving.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting die meldt dat het om aantal kleine wijzigingen gaat.
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vragen stelt over de impact van het nieuwe Sociaal Huis op het budget en vraagt of er
dan iets niet is uitgevoerd
Gehoord raadslid Serpieters die meent dat het antwoord ligt in het punt zelf
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

30. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 van
het OCMW Koksijde.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
31. Principiële goedkeuring verkoop en desaffectatie van een gedeelte toegangsweg ter hoogte van Labeur 5
aan vennootschap Belmont.
Gehoord raadslid Depotter die vraagt of er op het einde van deze doodlopende weg geen draaimogelijkheid moet
voorzien worden
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt om dit verder te laten onderzoeken en dan ook voorstelt om dit punt uit te
stellen
⇒

punt uitgesteld met unanimiteit

32. Goedkeuren akte tot het beëindigen erfpachtovereenkomst met het OCMW Koksijde voor het gebruik van
woning Houtsaegerlaan 4 te Koksijde.
Gehoord schepen Delie die meldt dat het de bedoeling is het pand te verkopen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

33. Goedkeuren concessiecontract met betrekking tot het gebruik van oriëntatiepalen.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

34. Concessie betalend parkeren openbare weg - overdracht aan AGB Koksijde - concessieprijs - intrekken
besluit 13 november 2003.
Gehoord de heer burgemeester en raadslid Beun in hun toelichting omtrent de opzet van dit punt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

35. Goedkeuren waarborg gemeente Koksijde voor AGB Koksijde voor aangaan lening door AGB Koksijde voor
financiering project Koksijde Golf Hof Ter Hille.
Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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36. Goedkeuring van de erfpachtakte en erfdienstbaarheid met AGB Koksijde voor de bouw van een
hoogspanningscabine zwembad Koksijde.
Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting, waarna hij ook meldt dat de opening van de offertes plaats vond voor de bouw
van het clubhuis
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester verlaat de zitting
37. Definitieve vaststelling GRUP Ter Duinenlaan en Marktplein.
Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de bespreking van dit punt bij de voorlopige aanvaarding en meldt dat de
ingediende bezwaren door de GECORO zijn behandeld
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die niet wenst te hervallen in de bespreking van een vorige gemeenteraad, maar toch
een aantal bezwaren nog wil belichten, namelijk het punt over het toegelaten aantal bouwlagen van de
meergezinswoningen, dat blijkbaar drie en twee in het dak bedraagt en de impact hiervan ten aanzien van de
eengezinswoningen; ze stelt ook vast dat in de projectzone ten zuiden van de Ter Duinenlaan er geen bouwlimiet is
gesteld, bv. gronden cinema, waarbij er niet meer wordt gesproken over de V/T; zij stelt vragen omtrent de
grootschalige bouwmogelijkheden in deze projectzone, ten aanzien van de kleinschalige bebouwing erachter; ook het
voornemen voor de inplanting van een nieuw politiecommissariaat baart haar zorgen en het feit dat deze bezwaren niet
ten gronde worden behandeld en er nogal vaag wordt overgegaan door de gecoro; ook de verzanding van de Van
Buggenhoutlaan wordt nog even aangehaald, en wel de repercussies die deze optie heeft op de heraanleg van de Ter
Duinenlaan als een doorgangsweg, ze vraagt in het mobiliteitsplan hier nog even nader onderzoek over te doen; de
motivatie om meergezinswoningen ten zuiden van de Koninklijke Baan toe te laten vindt raadslid Dewulf ook
onvoldoende en ze stelt zich vragen over de impact hiervan op de achtergelegen kleinschalige bebouwing;
Gehoord schepen Dawyndt die nog even de filosofie schetst van het voorliggende GRUP, namelijk het vrijwaren van de
achterliggende villawijk van meergezinswoningen; hij verwijst naar de meergezinswoningen aan de zuidzijde van de
Koninklijke Prinslaan die niet storend zijn, terwijl dit aan de overzijde tot nu toe niet mogelijk was terwijl meerdere
aangelanden in het verleden hiervoor ook vragende partij waren; hij verduidelijkt bovendien dat meergezinswoningen
enkel in de zone grenzend aan de Koninklijke Prinslaan worden toegestaan en langs de Koninklijke Baan; de projectzone
is een gevolg van vroegere keuzes uit de tijd van burgemeester Van Buggenhout en de inplanting door het voormalige
bestuur van de serviceflats als grootschalig volume; het zou bovendien van slecht bestuur getuigen mocht de grond in
eigendom van de gemeente niet gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen; het standpunt omtrent de opbraak
van de Van Buggenhoutlaan is ondertussen gekend
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die met het antwoord van schepen Dawyndt geen voldoening neemt gezien ze niets
heeft gehoord over de bouwmogelijkheden ten zuiden van de Koninklijke Baan en de mogelijkheden aldaar voor
meergezinswoningen; wat de projectzone betreft meldt ze dat de bestemming open staat niet alleen voor openbare
bestemming, maar ook andere mogelijkheden zijn voorzien; bovendien is de V/T zeer hoog en is het potentiele volume
hoog;
Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat de volledige zuidzijde van de Koninklijke Baan tussen Sint-Idesbald en Koksijde
bijna volledig is ingenomen door meergezinswoningen en daarom ook de tegenstand hiertegen van raadslid Dewulf niet
begrijpt;
Gehoord raadslid Henri Dewulf die meent dat invalswegen bedoeld waren om hoger te bouwen, hij verwijst ook naar de
plannen van de tijd van de burgemeester Van Buggenhout en Dewulf waar het de bedoeling is geweest om van de wijk
Maarten Oom een groene long te maken en een residentiële wijk en hij daarom de huidige opties betreurt;
Gehoord raadslid Boons die verduidelijking vraagt over de voorschriften in de Van Buggenhoutlaan tussen de kerk en de
molen
⇒

goedgekeurd met 14 ja (L. Deltombe, 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), 5
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) en 4 neen (H. Dewulf,
S. Dewulf, J. Boons, H. Vandenberghe)

Raadslid Saubain verlaat de zitting, de heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
38. Definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake uitbreiding
dossiersamenstelling voor bepaalde aanvragen waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.
Gehoord de heer voorzitter die vraagt om dit punt uit te stellen
⇒

dagordepunt wordt uitgesteld

39. Goedkeuring beleidsplan NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 2012-2014.
Gehoord raadslid D’Haveloose die toelichting geeft omtrent de bespreking in de commissie
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de museumdirecteur feliciteert met het opgestelde, goed onderbouwde beleidsplan
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Saubain vervoegt opnieuw de zitting
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40. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement c.c.CasinoKoksijde.
Gehoord de heer burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

41. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Westtoer betreffende de kustwandelroute.
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting waarbij hij meldt dat de gemeente vragende partij is om de
wandelpaden door de duinen aan het strand te kunnen aanleggen ter bevordering van de aantrekkelijkheid van de kust
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

42. Opheffing en vaststelling intern reglement Buitenschoolse Kinderopvang.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

43. Vaststelling van het inzetten van contractueel personeel in het project 'opstarten' Koksijde Golf Hof ter Hille
en aanverwante evenementen.
Gehoord de heer burgemeester die toelichting geeft over de stand van zaken van de aanleg van de golf en de
perspectieven naar opening en exploitatie ervan, waarvan de driving range wordt geopend in september van dit jaar; er
is dringend nood aan de aanwerving van een onderhoudswerkman en een coördinator voor het geheel
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie dit punt zal goedkeuren, hij dringt wel aan dat er werk wordt
gemaakt van een formatie en een rechtspositieregeling van het personeel voor de golfexploitatie en dat een keuze zal
gemaakt worden voor AGB of gemeentebestuur voor de aanwerving van dit personeel;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vaststelt dat het AGB de gelden zal innen en de gemeente het personeel zal betalen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

43b. Bijkomend punt bij hoogdringendheid - overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten - vervangen ondergrondse afstandsleidingen cv Ten Bogaerde, goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting omtrent de noodzaak aan dringende aanpak van het probleem
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

44. MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Saubain – Kerkstraat Koksijde-dorp
Raadslid Saubain vraagt een stand van zaken van de voetpaden in de Kerkstraat en vraagt een dringende aanpak; de
heer burgemeester nodigt raadslid Saubain uit op de technische werkvergadering van de donderdag. Raadslid Gantois
vraagt ook een dringende aanpak van de voetpaden in de Zeelaan in Koksijde-dorp.

2. vraag van raadslid Serpieters – verplaatsing Markt Groenendijk
Raadslid Serpieters stelt vast dat de markt toch niet in Oostduinkerke dorp zal komen en vraagt naar de motivering die
de politie heeft om dit aldaar ongunstig te adviseren. De burgemeester schetst de historiek van het dossier en meldt dat
de markt aanvankelijk zou doorgaan op de ventwegen in Oostduinkerke-dorp maar de politie gaf hier een negatief advies
omwille van het feit dat de marktbezoekers en auto’s niet verenigbaar is en de veiligheid aldus primeert; ook de lokatie
van het Sint-Niklaasplein is onderzocht, maar dit ligt buiten het centrum en er is ook de bijkomende moeilijkheid van het
parkeren; ten slotte is de keuze gevallen op de Zeedijk in Oostduinkerke, waar het minste probleem is te verwachten
naar afsluiten en bereikbaarheid via de tram en de vele horecazaken op de zeedijk.
Schepen Devos meldt dat Oostduinkerke dorp altijd prioritair is bekeken, maar het advies van de politie doorslaggevend
was in de keuze voor Oostduinkerke-bad en er ook een evaluatie zal gebeuren.

3. vraag van raadslid Serpieters – boot gelegen Toekomstlaan
Raadslid Serpieters stelt de slechte toestand vast van de boot in de Toekomstlaan, het is ondertussen een wrak
geworden; hij vraagt wat de oorzaak hiervan is en hij vraagt wat het college van plan mee is; de burgemeester meldt
dat uit expertises blijkt dat de boot eigenlijk verloren is en nog moeilijk te herstellen, dit zal verder moeten onderzocht
worden, maar in elk geval zal de veiligheid verder gegarandeerd worden.

4. vraag van raadslid Sophie Dewulf – Universiteit voor senioren in Koksijde
Raadslid Dewulf meent dat Koksijde nood heeft aan initiatieven buiten het seizoen, de beschikbare accommodatie en
bovendien een vergrijzende bevolking heeft; zij meent dat in deze combinatie er een positieve mogelijkheid bestaat om
een senioren universiteit op te richten in onze gemeente; ze vindt het jammer dat de ervaring teloor gaat van senioren
en stelt dat we bovendien langer actief zullen moeten blijven; ze meldt dat ze haar initiatief is gaan toelichten aan de
Universiteit Gent, waar dit initiatief positief is onthaald, en reeds voor een stuk bestaat in Wetenschappelijke Nascholing,
en dit zou kunnen ontdubbeld worden naar Koksijde vanaf oktober dit jaar. Ze meent dat dit later verder kan uitgebreid
worden naar bijv. initiatieven voor levenslang leren; zij vraagt concreet aan de meerderheid om haar medewerking te
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verlenen in de vorm van ter beschikking stellen van de nodige accommodatie voor het kunnen laten doorgaan van een
Universiteit voor senioren in onze gemeente.
De burgemeester meldt dat de gemeente bondgenoot kan zijn in dit initiatief en de accommodatie van het cultureel
centrum hiervoor ter beschikking kan gesteld worden. Schepen Vollon sluit zich hierbij aan, maar stelt vast dat er reeds
een aantal initiatieven bestaan.

5. vraag van raadslid Vandenberghe – Beleids en beheerscyclus
Raadslid Vandenberghe stelt voor om op geregelde tijdstippen een evaluatie te geven over de invoering van de BBC
binnen het gemeentebestuur; de burgemeester geeft een beknopte stand van zaken en de voorziene planning en meldt
dat in de toekomst hier kan terug gekoppeld worden naar de raadsleden via de raadscommissie

GEHEIME ZITTING
45. Aanstelling vaststellers gemeentelijke administratieve sancties.
⇒ goedgekeurd met 23 ja, 1 raadslid niet gestemd
46. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 2 stagiair-brandweermannen.
⇒ goedgekeurd met 23 ja, 1 raadslid niet gestemd
47. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 2 stagiair-brandweermannen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
48. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 korporaal tot sergeant.
⇒ De kandidaat Vanneste krijgt 19 stemmen, de kandidaat Mairesse 5 stemmen
49. Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering van 1 korporaal tot sergeant.
⇒ De kandidaat Maesen krijgt 20 stemen, de kandidaat Desaever 4 stemmen
50. Brandweer - post Koksijde - benoemen van 1 stagiair-brandweerman tot effectief brandweerman.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
51. Brandweer - post Oostduinkerke - benoemen van 1 stagiair-brandweerman tot effectief brandweerman.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
52. Brandweer - post Koksijde - ontslag stagiair-brandweerman Stijn Braet.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
53. Brandweer - post Koksijde - verlenen ontslag aan 4 stagiair-brandweermannen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
54. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen ontslag aan 2 stagiair-brandweermannen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u57
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 19 maart 2012 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 19 maart 2012

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 Serpieters en Boons
De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 27 februari 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De burgemeester vraagt een minuut stilte voor de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland en verwijst hier naar
het feit dat ook veel kinderen in Koksijde op vakantie komen met de scholen.

2.

Kennisgeving toegewezen kunstwerken Beaufort04.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de voor Koksijde geselecteerde werken

3.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren kunstwerk Souvernir et
Taire la vérité des Cythères - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar het initiatief SeaPoint van vorig jaar en de situering van het werk van Peter
Depelchin hierin;
Gehoord de kunstenaar over het ontstaan van de idee en de betekenis van zijn werk;
Gehoord raadslid Vandenberghe die vaststelt dat de tekst in het Frans is opgesteld, hij hekelt ook het gebruikte materiaal
en de hoge prijs, waarop schepen Loones antwoordt dat het kunstwerk in cortensstaal is gemaakt en de tekst poëtisch
moet opgevat worden, er is bovendien onderhandeld over de prijs, die initieel hoger lag, hij verwijst ook naar het
unaniem gunstig advies van de cultuurraad
Gehoord raadslid Henri Dewulf die dit een mooi werk vindt en de prijs aanvaardbaar is en ook aandringt op een mooie
site waar het werk tot zijn recht zal komen
Gehoord raadslid Stekelorum die verwijst naar het voorbehoud van de Raad voor Cultuurbeleid in verband met de
lokatie, waarop schepen Loones antwoordt dat dit op de huidige lokatie kan blijven staan
⇒

4.

goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D.
Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, S. Dewulf, C.
Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R.
Stekelorum) & 1 tegen (H. Vandenberghe)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - buitenschoolse kinderopvang
De Speelplekke - aankoop kantoormeubilair - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die meldt dat dit past binnen de nieuwbouw van de kinderopvang
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - buitenschoolse kinderopvang
De Speelplekke - inrichting nieuwbouw - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die verwijst naar het vorige punt
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe en moeilijk uit te voeren
rioolaansluitingen 2012 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒
7.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - plaatsen van nieuwe
dakbekleding op de Sint-Ritakapel - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het gebruik van de kapel door de werkgroep mindervaliden en de
dringende noodzakelijkheid deze werken uit te voeren
⇒

8.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vuilniszakken
ondergrondse vuilnisbakken - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - vervangen verlichting
in de Zuidenwindhelling.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

10. Goedkeuring investeringssubsidie aankoop kledij - muziekkorps Jong El Fuerte Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die de vaste waarde van dit muziekkorps benadrukt binnen het gemeentelijke
verenigingsleven en de noodzaak schetst van de aankoop van nieuwe kledij die moet zorgen voor een betere uitstraling
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Goedkeuring aanpassing algemeen politiereglement en GAS reglement - hoofdstuk 31 Privatief gebruik van
de openbare weg en hoofdstuk 13 kamperen.
Gehoord raadslid Henri Dewulf die meent dat door het getal aan mobilhomes er problemen kunnen ontstaan en
verduidelijking vraagt naar de bedoeling van de aanpassing van dit reglement;
Gehoord de heer burgemeester die meer uitlegt verstrekt over de voorgenomen wijziging waarbij hij stelt dat het de
bedoeling is dat het college afwijking kan geven op het verbod van parkeren door mobilhomes
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Principiële goedkeuring verkoop en desaffectatie van een gedeelte toegangsweg ter hoogte van Labeurhoek
5 te Oostduinkerke aan vennootschap Belmont.
Gehoord de heer burgemeester die toelichting geeft over de vraag die de vorige raad werd gesteld door raadslid
Depotter, namelijk dat na onderzoek ter plaatse is gebleken dat er voldoende kan gedraaid worden voor terugkerend
verkeer
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. Goedkeuren ontwerpakte kosteloze afstand wegenis Guldenzandstraat wegens I.W.V.A., vennootschap
Rousseau en vennootschap Immopart.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

14. Definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake uitbreiding
dossiersamenstelling voor bepaalde aanvragen waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting, die meldt dat de aanpassingen nuttig kunnen zijn om de diensten en het
college een beter zicht te geven op de aanvragen
Gehoord de heer burgemeester die voorstelt om nog bijkomend twee elementen in het reglement op te nemen, namelijk
een nota over de oppervlakte van de woongelegenheden en een overzicht van de verhouding van de raamoppervlakten
naar buitenlucht van woonvertrekken ten opzichte van de vloeroppervlakten van de woonvertrekken en dit per
woonvertrek, ter verifiëring van de verordening voor woonkwaliteit
⇒

punt en amendement goedgekeurd met unanimiteit

15. Goedkeuring motivatienota Bindend Sociaal Objectief.
Gehoord schepen Dawyndt die toelichting geeft over de toets die decretaal moet gebeuren in verband met het bindend
sociaal objectief en waarbij hij verwijst naar de mogelijkheden die er tegen 2020 zouden moeten zijn op het militair
domein;
Gehoord raadslid Vancayseele die vaststelt dat er een consensus zou zijn binnen de Vlaamse Regering om de
bevoegdheid voor de herbestemming van de militaire basis naar de provincie over te dragen en vraagt dat de gemeente
bij Muyters zou aandringen op het meedelen hiervan aan de provincie;
Gehoord schepen Dawyndt en de heer burgemeester die melden dat de gemeente inderdaad nog wacht op een duidelijk
standpunt terzake, dat er reeds veel gewerkt is aan mogelijke ruimtelijke opties; de burgemeester meldt dat in
persoonlijke kontakten met de minister er beloofd is om werk te maken van een duidelijke visie op de bevoegdheid tot
herbestemming van het militair domein;
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Gehoord raadslid Decorte die meldt dat ook de provincie zit te wachten en een oproep doet dat elke partij zijn ministers
aanspreekt om de zaak vooruit te helpen en vraagt om toe te voegen dat een reden o.a. het uitblijven is van een
beslissing is over bestemmingswijziging van de basis Koksijde
Gehoord schepen Loones die meldt ook de nodige inspanningen te zullen doen
Gehoord raadslid Dalle die vraagt wat de consequenties zijn indien in 2020 de objectieven niet worden gehaald
⇒

goedgekeurd met unanimiteit, mits toevoegen van het feit dat het objectief niet wordt gehaald door
het uitblijven van een beslissing omtrent wie bevoegd is voor de herbestemming van het militair
domein

16. Aktename jaarlijks verslag van de werkingsmiddelen van de GECORO.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
17. Goedkeuren bijlage aan de Transportovereenkomst d.d. 13 maart 2006, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit
op 26 februari 2007, die de overdracht van de keuringsplicht van de privéwaterafvoer regelen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
18. Goedkeuren reglement op de organisatie van de keuring van privéwaterafvoer.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
19. Opheffing en vaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting
Gehoord schepen Loones die meldt dat StemNVA zich zal onthouden, omdat zijn fractie liever had dat de markt zou
plaatsvinden in Oostduinkerke dorp
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen in kader van de veiligheid van
de marktgebruikers.
Gehoord raadslid Henri Dewulf die ook meent dat dit beter eens herbekeken zou geweest zijn samen met de politie, zijn
fractie zal zich onthouden
Gehoord schepen Devos die meldt dat Oostduinkerke-dorp ook initieel de voorkeur genoot, maar dat elke oplossing op
een doodlopend straatje uitkwam en het ook de bedoeling is om dit na één jaar te evalueren
⇒

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

20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie van de Zeelaan - fase
2 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord de burgemeester die verwijst naar een hoorzitting die werd gehouden met de aangelanden, waarbij hij verwijst
naar de bredere voetpaden die worden voorzien, het parkeren aan één zijde van de Zeelaan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die een lans wil breken voor de kleine zelfstandigen en vraagt om een standpunt in te
nemen tegen ketens in de Zeelaan
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat er een maximale vloeroppervlakte is voorzien in het RUP Zeelaan
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuring bruikleenovereenkomst met de Vlaamse Regering - gebruik nieuwe informaticatechnologie van
de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
22. Vaststelling reglement op het gebruik van dienstvoertuigen uitgerust met een voertuigopvolgsysteem.
⇒ punt uitgesteld met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – site Koksijde
Raadslid Dewulf vraagt om op de website wat meer informatie te zetten over toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
van openbare gebouwen, horecazaken, toiletten, parkings en andere gebouwen een link onder de noemer “ontspanning”.
Schepen Anseeuw meldt dat heel weinig zaken voldoen, maar dat de nodige vermeldingen reeds zijn gedaan op de
gemeentelijke website.

2. vraag van raadslid Sophie Dewulf – schuld Koksijde
Raadslid Dewulf verwijst naar de budgetbespreking en naar de laatste krantenberichten waarbij gemeld wordt dat
Koksijde de hoogste schuld per inwoner heeft. Ze houdt een pleidooi om de basis behoeften van de Koksijdenaars in de
eerste plaats in te vullen en grote projecten even uit te stellen en vraagt of dit het is wat de Koksijdenaars verwachten
van het beleid; de burgemeester verwijst in zijn antwoord o.a. naar het feit dat er in Koksijde geen personenbelasting
dient betaald te worden; hij verwijst ook naar het feit dat de tweede verblijvers zorgen dat we deze investeringen
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kunnen doen en het betreurt dat er geen duiding bij de cijfers is, en de kustgemeenten niet in de statistieken worden
geduid, ook bijv. criminaliteitscijfers of afvalcijfers; een goede huisvader geeft ongeveer 1/3de van de inkomsten uit aan
aflossing schuld; hier in Koksijde bedraagt dit 25%.
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u35
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 16 april 2012 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 16 april 2012

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 Loones, Vollon, Devos en G. Suber-Delie
De zitting vangt aan om 20u40

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 maart 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
Rechtzetting notulen van de raadszitting van 27 februari 2012
De gemeentesecretaris vraagt de raad de goedkeuring van een rechtzetting van de notulen van 27-02, meer bepaald een
alinea in het overwegende gedeelte van het punt 37. Definitieve vaststelling GRUP Ter Duinenlaan, waar op p. 23 staat
“Wat groenvoorzieningen betreft wordt zowel voor de zuidelijke als de noordelijke projectzone een norm van minstens
25% opgenomen.”; door een administratieve vergissing op de secretarie is deze zin opgenomen in de plaats van “Wat
groenvoorzieningen betreft wordt zowel voor de zuidelijke als de noordelijke projectzone een norm van minstens 10%
opgenomen. Rekening houdend met de aanwezigheid van de abdijsite en het bosje wordt op die manier het groene
karakter van de omgeving voldoende ingevuld.” De raad gaat akkoord met deze materiële rechtzetting en kantmelding
hiervan zal worden gemaakt in de notulen van 27-02-2012.
1.

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie
strandaccommodatiegebouw - nieuwbouw openluchtzwembad - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De burgemeester leidt dit punt kort in door de stand van zaken van dit belangrijke dossier te schetsen, waarna hij het
woord doorgeeft aan de vertegenwoordigers van het betrokken architectenbureau; zij geven een overzicht van de
architecturale en de technische aspecten van het project en van de kostprijs en de te verwachten subsidies ervan. Ook
de planning van het project wordt meegedeeld.
Gehoord raadslid Beun die nog vermeldt dat het bouwdossier reeds is ingediend en hoopt dat het kabinet de
subsidiebelofte zal nakomen
Gehoord raadslid Decorte die aandringt om het dossier nog in 2012 in te dienen gezien de gekoppelde provinciale
subsidies zullen afgeschaft worden vanaf 2013
⇒

3.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van kleutermeubilair voor
de gemeenteschool Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat de nieuwbouw uiteraard nieuw meubilair noodzakelijk maakt
⇒

4.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor de
opmaak van een landschapsbeheersplan Ten Bogaerde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat voor dit dossier ook een subsidie kan bekomen worden
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt wie de toewijzing zal doen van de opdracht; hij is bekommerd over het feit dat
dit plan zal aangegrepen worden om meer bebouwing in dit plangebied toe te laten; de heer burgemeester geeft hierop
een verduidelijking namelijk dat het hier gaat om de opmaak van een plan voor een reeds geklasseerde landschap en de
ongerustheid dus onterecht is
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit
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5.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie poortgebouw
abdijhoeve Ten Bogaerde - uitvoeren bouwhistorisch onderzoek - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat ook hier weer een investering wordt gedaan en uitgaven voor studiekosten en
het betreurt dat het bestuur altijd verplicht wordt dergelijke kosten te doen
⇒

6.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Voorlopige vaststelling van ontwerp-GRUP Ten Bogaerde.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat een wijziging van dit GRUP nodig is omwille van de voorziene herbestemming
van de historische schuur tot museum Grard
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt over dit punt
⇒

7.

punt goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, 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) en 2
onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - maaien van bermen langs
openbare wegen en waterlopen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

8.

punt goedgekeurd met unanimiteit

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

9.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal voor de
organisatie markt Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Gantois die meldt dat haar fractie zich zal onthouden en ook aandacht en steun van het
gemeentebestuur vraagt voor een nieuw initiatief van de Handelaarsbond van Oostduinkerke-dorp, namelijk de
organisatie van een kleine boerenmarkt.
De burgemeester meldt dat dit voor hem een onbekend initiatief is, maar vindt dit het onderzoeken waard.
⇒

punt goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, 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) en 3
onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf; R. Gantois)

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop grafische werkstations
in functie van intensieve fotobewerking - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop divers
signalisatiemateriaal - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop speeltoestellen voor
speelplein Noordduinen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting
Gehoord raadslid Gantois die meldt heel wat klachten gekregen te hebben over het onderhoud van de speelpleintjes en
meer bepaald over het speelplein aan het zwembad, waarop schepen Van Herck meldt het probleem te kennen, er een
diagnose is gesteld en zal aandringen bij de groendienst om de struiken te verwijderen
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om te investeren in werken voor de Koksijdenaar zelf en vraagt om meer
aandacht te besteden aan het onderhoud
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er serieus wordt geïnvesteerd in de kleine speelpleintjes en over het algemeen
zeer proper zijn; hij vraagt ook om knelpunten aan te brengen bij de diensten, zodat direct kan opgetreden worden en
niet te wachten tot een gemeenteraadszitting om dit te melden
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meent gewoon een eenvoudige vraag te hebben gesteld.
Gehoord raadslid Boons die oproept om voor eigen deur te kijken en suggereert dat er GAS-sancties zouden worden
gehanteerd om het probleem te verhelpen.
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit
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13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop huisvuilzakken 2012 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen Cu-net in
Zeepannelaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie dak prefabgebouw
powerzaal Koksijde - goedkeuren verrekening 1.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
16. Goedkeuring investeringssubsidie West Aviation Club.
Gehoord dhr. burgemeester die de context van dit dossier schetst en meldt dat een en ander zal bekeken worden met de
nieuwe planning voor de herbestemming van het militair domein met de provincie
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vaststelt dat er reeds sprake is van het geven van subsidies voor iets wat nog niet op
ons eigendom gebeurt; waarop de burgemeester verduidelijkt dat de investering ook in de toekomst nuttig zal blijven,
nl. de ondergrondse fuelltank; raadslid Dewulf blijft er bij dat dit punt toch wel voorbarig is.
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Groendyk.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Astridplein.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Oostduinkerke.
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt of de reglementering dezelfde is op alle dijken, hij vraagt om dit even te willen
nazien
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit

20. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Rousseaulaan.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bettystraat.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Dorlodotlaan.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Elisabethplein.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gaston Lejeunestraat.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
25. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Rolandstraat.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
26. Retributiereglement op de wegname van asurnen uit het columbarium of een graf.
Gehoord de heer burgemeester die toelichting geeft over de voorgestelde kostprijs
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit

27. Goedkeuring ontwerpakte kostenloze afstand wegenis Maria Vlamynckstraat wegens Maria Ryckewaert.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit

28. Goedkeuring van het addendum 38014/00 bij de moedermobiliteitsconvenant 38014/0 van 20 juni 1997.
Gehoord dhr. burgemeester en de secretaris in zijn toelichting
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit

29. Hervaststelling reglement op de openbare kermissen.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om het standgeld op de kermissen in onze gemeente af te schaffen
⇒

punt goedgekeurd met unanimiteit

30. Wijziging abonnementsgeld juni-kermis Koksijde dorp voor de periode 2009 tot 2013.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
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31. Toewijzing standplaatsen voor de periode 2012-2016 voor de septemberkermis te Oostduinkerke-dorp.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
32. Kennisgeving jaarverslag en balans voor het jaar 2011 van de projectvereniging 5-art.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
33. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
34. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de bijzondere algemene vergadering.
⇒ worden aangesteld met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, 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) en 4 onthoudingen (H. Dewulf,
S. Dewulf, J. Boons, H. Vandenberghe), de raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, D’haveloose, Van Herck,
Gantois, Stekelorum en Depotter
35. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting.
⇒

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

36. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ punt goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, A.
Saubain, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, P.
Casselman, H. Dewulf, A. Serpieters, S. Dewulf), de raadsleden Bakeroot en Stekelorum (plv)
37. Vaststelling reglement op het gebruik van dienstvoertuigen uitgerust met een voertuigopvolgsysteem.
Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat dit kadert in een efficiënte opvolging van het voertuigenpark
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat zijn fractie nogal sceptisch was bij de goedkeuring van het lastenboek, dat
bovendien het een duur systeem in aankoop is en ook in onderhoud; dat ook een zekere wantrouwen bij het personeel
heerst, hij vraagt de gegevens juist te interpreteren en vraagt uitdrukkelijk dat de gemeenteraad jaarlijks een rapport
zou krijgen over de werking van dit systeem
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat toezicht meer dan noodzakelijk is
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt
⇒

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

38. Brandweer - post Koksijde - openverklaren 1 vacante plaats van korporaal vrijwilliger te begeven bij
bevordering.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit
39. Brandweer - post Oostduinkerke - openverklaren 1 vacante plaats van korporaal vrijwilliger te begeven bij
bevordering.
⇒ punt goedgekeurd met unanimiteit

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Paul Casselman – bushalte Ter Duinenlaan
Raadslid Casselman verwijst naar de actie die er is geweest om een trajectwijziging en een bushalte te krijgen langs de
Ter Duinenlaan, hij vraagt naar een stand van zaken; schepen Van Herck meldt dat dit project wellicht dit jaar niet meer
zal uitgevoerd worden, er was een alternatief waardoor Sint-Idesbald niet meer zou bediend worden wat totaal
onaanvaardbaar is; hij verwijst ook naar de besparingsmaatregelen van De Lijn
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u58
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 21 mei 2012 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 21 mei 2012

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 Vollon en de raadsleden S. Dewulf, C. Castelein, B. Dalle en R. Stekelorum
De zitting vangt aan om 20u05

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 april 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De burgemeester deelt mee dat de gemeente in Portugal in het kader van de EUCC een gouden award voor duurzaam
toerisme in de wacht heeft gesleept, hij bedankt al wie aan het welslagen hiervan heeft meegewerkt, waaronder de
dienst voor Toerisme die het dossier heeft opgemaakt; de prijs werd in ontvangst genomen door schepen Loones in
Portugal, de burgemeester geeft vervolgens het woord door aan schepen Loones die een nadere toelichting geeft omtrent
de award. Hij beschouwt dit als een bekroning van 15 jaar werk, dat begon met het EUCC project Quality of Coastal
Towns; hij gaat nader in op de diverse criteria die werden gehanteerd bij de beoordeling van de ingediende kandidaturen
en het belang van deze award, onder andere aan de hand van de brochure die werd samengesteld.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aangaan van leningen met
looptijd 20 jaar ter financiering van de buitengewone dienst 2011-2012 - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze voor herhalingsopdracht.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


3.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aangaan van leningen met
looptijd van 5 en 10 jaar ter financiering van de buitengewone dienst 2011-2012 - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


4.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen van de bestaande
vloerbekleding in de klaslokalen van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij ook de vordering van de werken aan de nieuwe kleuterschool
schetst en stelt dat het om een heel vernieuwend concept gaat en dat de timing zal kunnen gerespecteerd worden om tot
de opening over te gaan op 1 september


5.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg nieuw skatepark Hazebeek
- goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die meldt dat de voorwaarden nu duidelijker omschreven zijn, de burgemeester vult hierbij
aan dat de jeugddienst hier al een goede voorbereiding van het dossier heeft gemaakt en dit een goede investering is,
schepen Van Herck meldt ook dat er veel aandacht is besteed aan de esthetiek van het geheel
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of er nog andere behoeften gekend zijn en vraagt of daar aan tegemoet wordt
gekomen, waarop schepen meldt dat beter alles is geconcentreerd op één plaats.


punt goedgekeurd met unanimiteit
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6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoolbusvervoer september
2012- juni 2013 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij voorstelt om in het lastenboek bij te voegen dat de bussen
max. 7 jaar oud mogen zijn, dit in het kader van een hogere veiligheid en comfort van de gebruikers


7.

punt goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging in het lastenboek dat de bussen die worden
ingezet max. 7 jaar oud mogen zijn

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanbrengen duivenwering SintNiklaaskerk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit op vraag is van de kerkfabriek


8.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolering Zeedijk
Oostduinkerke + Groenendijk 2012 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


9.

punt goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Natuurwetenschappelijk
onderzoek van bodemstalen uit de Duivelsput (Golf te Hille) - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de legende van de zgn. grondeloze put en naar de bevindingen van de
gemeentelijke archeoloog en het feit dat provinciale subsidie kan bekomen worden


punt goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een geluidsinstallatie
voor de feestzaal Casino Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die meldt dat de investering nodig is voor het garanderen van de geluidskwaliteit


punt goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - CC Taf Wallet, afdeling Tandem renovatie dakafdichting - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat Tandem heeft plaats gemaakt voor de uitbreiding van de BKO en renovatie van
hun nieuwe lokaal noodzakelijk is


punt goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - opstellen bodemsaneringsproject
en opvolging te Koksijde-dorp - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar een stand van zaken waarop schepen Van Herck meldt dat dit nog maar de
studie betreft voor de eigenlijke sanering.


punt goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen bundelnet
en vernieuwen openbare verlichting in de H.Christiaenlaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


punt goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen OV in MarieJoséstraat-Dageraadstraat-Veurnelaan - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


punt goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken begraafplaats
Koksijde - optrekken muurconstructies - goedkeuren verrekening 1.
Gehoord schepen Loones die meldt dat de werken volop bezig zijn


punt goedgekeurd met unanimiteit

16. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 1ste kwartaal 2012 - kennisname.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


punt goedgekeurd met unanimiteit

17. Goedkeuring akte verzaking recht van opstal voor de gronden sportpark Oostduinkerke.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting


punt goedgekeurd met unanimiteit
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18. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met hondenclub 'de Westhoek' voor het gebruik van een perceel op het
voormalig munitiedepot.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de aanvraag van een nieuwe hondenclub om de terreinen te kunnen
gebruiken
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de goed draaiende hondenclub Fidelia en stelt voor dat mettertijd enkel dit
ene terrein zou kunnen gebruikt worden door de twee clubs
Gehoord raadslid Serpieters die ook de vraag stelt of Fidelia ook zal verhuizen of op de huidige lokatie zal blijven, waarop
de burgemeester meldt dat het beleid kiest om alle verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen


punt goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester verlaat de zitting
19. Uitbreiding van de concessieovereenkomst voor de uitbating van een gastronomisch restaurant in de
voormalige conciërgewoning van de Abdijhoeve Ten Bogaerde met een concessie voor de verhuring van een
gastenkamer en een conferentiezaal.
Gehoord schepen Loones die de grote meerwaarde van de site Ten Bogaerde schetst binnen de gemeente en vindt dat de
aanwezigheid van het restaurant daartoe bijdraagt, de uitbreiding zal tevens een aanwinst betekenen in het toeristische
aanbod;
Gehoord raadslid Boons die vraagt om hoeveel gastenkamers het gaat en vraagt of het concessiebedrag in de toekomst
niet dient verhoogd te worden.
Gehoord schepen Dawyndt die nog aanvult dat de uitbaters in het begin een serieus financieel risico hebben genomen
Gehoord raadslid Dewulf die meldt dat in Koksijde er vroeger twee sterrenrestaurants waren en vindt dat de gemeente
de uitbaters verder moet ondersteunen en de gemeente niet het onderste uit de kan moet willen halen


punt goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
20. Voorlopige vaststelling ontwerp GRUP Sportpark Oostduinkerke - westelijk deel.
Gehoord schepen Dawyndt die toelichting geeft omtrent de diverse opties in dit ruimtelijk uitvoeringsplan


punt goedgekeurd met unanimiteit

21. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord schepen Van Herck die een kort verslag geeft van de werking van de intercommunale in 2011
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar de subsidie van het Vlaamse Gewest en vraagt of dit volledig zal gebruikt
worden voor opleiding, waarop schepen Van Herck meldt dat dit niet het geval is


punt goedgekeurd met unanimiteit

22. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Gehoord de heer voorzitter die de kandidaturen van raadslid Vanheule als effectief lid en schepen Dawyndt als
plaatsvervanger voorstelt


worden aangesteld met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule,
C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 3 onthoudingen (E.
Depotter, G. Decorte, A. Serpieters) raadslid Vanheule en schepen Dawyndt (plaatsvervanger)

23. Gaselwest - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering.
Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting waarbij ze verwijst naar de statutenwijziging, meer bepaald de vermindering
van het aantal bestuursmandaten


punt goedgekeurd met unanimiteit

24. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting


punt goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, A. Serpieters)

25. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Gehoord de heer voorzitter die de kandidaturen van de raadsleden Stekelorum als effectief lid en Vancayseele als
plaatsvervanger voorstelt


worden aangesteld met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) de raadsleden Stekelorum en Vancayseele (plaatsvervanger)
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26. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord raadslid Verlinden die toelichting geeft omtrent de winst- en verliescijfers van beide bedrijfstakken


punt goedgekeurd met unanimiteit

27. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Gehoord de heer voorzitter die de kandidaturen van de raadsleden D’Haveloose als effectief lid en Deltombe als
plaatsvervanger voorstelt


worden aangesteld met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, R. Gantois, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden,
C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2
onthoudingen (H.Dewulf & P. Casselman), de raadsleden D’Haveloose en Deltombe (plaatsvervanger)

28. IWVA - voordracht lid raad van bestuur met raadgevende stem zetelend in een minderheidsfractie.
Gehoord de heer voorzitter die de kandidatuur van van raadslid Elie Depotter voorstelt


wordt aangesteld met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, F. Beun, A.
Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 1 onthouding (H. Dewulf), raadslid Depotter

29. Gemeentelijke Holding NV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
Gehoord de heer burgemeester die de kandidaturen van de raadsleden Boons als effectief lid en Vandenberghe als
plaatsvervanger voorstelt


worden aangesteld met 16 ja (M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, F.
Devos, H. Dewulf, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (L. Deltombe, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, A. Serpieters), de raadsleden Boons en Vandenberghe (plaatsvervanger)

MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Paul Casselman – Abdijstraat en schoolomgeving
Raadslid Casselman meent dat er al heel werk is gebeurd aan de herinrichting van tal van wegen in de gemeente, hij
vraagt wat de plannen zijn met de Abdijstraat en hij vraagt bijzondere aandacht voor de toegangsweg in kiezels naar de
parking ter hoogte van de oude onderwijzerswoning en vraagt een dringende aanpak; de heer burgemeester meldt dat
er inderdaad twee punten moeten aangepakt worden, nl. de schoolomgeving, maar waar hier geen subsidies kunnen
verkregen worden, en hierdoor dit dossier nog niet is aangepakt; het is bovendien gelegen in natuurgebied, ook de
toegangsweg, waardoor er geen verhardingen kunnen aangebracht worden, bijkomend is er het probleem dat er nieuwe
riolen moeten aangelegd worden in de Abdijstraat en we ook hierop moeten wachten.

GEHEIME ZITTING
31. Benoeming in vast statutair verband als brandweerman-ambulancier : Vanbleu Christophe.
 punt uitgesteld met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u20
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 25 juni 2012 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 25 juni 2012

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 en Suber-Delie en de raadsleden F. Beun en D. Verlinden
De zitting vangt aan om 20u00

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 mei 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van
de dag toe te voegen namelijk
a)

Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2011 van het AGB.
Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit punt, gelet op de dwingende termijnen waarbij de jaarrekening
dient goedgekeurd te worden
⇒

b)

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een landschapsbeheerplan Ten Bogaerde – Goedkeuren
aangepaste raming.
Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit punt, gelet op de dringende uitvoering van andere werken die
afhankelijk zijn van het opstellen van een landschapsbeheersplan
⇒

1.

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 - aanstellen veiligheidscoördinator
voor diverse projecten - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de diverse projecten waarvoor een veiligheidscoördinator dient aangesteld
te worden
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - beheerscontract technische
installaties c.c.Casino, bibliotheek, jeugdcentrum, gemeentehuis en alle fonteinen - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de ervaringen met de huidige overeenkomst en de wens om nu alles in één
aanbesteding te steken
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar de wijze van prijsopbouw en veronderstelt dat het bedrag geen forfaitair
bedrag is, maar per onderdeel zal verrekend worden, wat door de burgemeester wordt bevestigd
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop Arc-GIS-server Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting die wijst op het feit dat met dit systeem meerdere diensten in staat zullen zijn
om te werken met GIS
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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5.

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

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop grootformaat
kleurenprinter, scanner en vouwapparaat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de slechte staat van het huidige toestel en de noodzaak aan vervanging
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of het onderhoud in de raming is voorzien
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van
informaticamaterieel voor de gemeentelijke basisschool Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar een stand van zaken van de digitale borden
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar een stand van zaken van het informaticamateriaal in de gemeenteschool
van Oostduinkerke.
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal voor
kerstdecoratie 2012 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring van deelname aan raamcontract ICT stad Kortrijk.
Gehoord schepen Devos die verwijst naar de voordelen die dit raamcontract heeft voor ons bestuur
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Brandweer - aankoopprogramma van materieel met financiële staatshulp voor de periode 2002-2007 aanpassing 2012
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie van de Zeelaan - fase 2:
goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Dewulf die vraagt om ten behoeve van de bevolking te schetsen wat de tweede fase precies inhoudt,
waarop de burgemeester meldt dat dit gaat over het deel tussen de Koninklijke Baan en het gemeentehuis, hij verwijst
naar de hoorzitting die werd gehouden en schetst kort de voornaamste inrichtingsprincipes
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Vaststellen eindafrekening uitgevoerde werken - huisje Nys - lot 1 ruwbouw en lot 2.1 CV + sanitair.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting, waarbij hij verwijst naar het succes van deze attractie en de plannen
aanhaalt voor een tentoonstelling gewijd aan Karel Loppens
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt naar een overzicht van de totaalprijs op een volgende gemeenteraad
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente Koksijde voor de
ophoging en de heraanleg van de Gilles Scottlaan.
Gehoord dhr. burgemeester die dit werk kadert in de kustverdedigingswerken, waarbij ook bijzondere aandacht zal
besteed worden aan de toegankelijkheid van het strand en het zeezicht
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt wanneer de werken zullen aanvangen waarop de heer burgemeester meldt dat
de werken in opdracht gebeuren van de dienst Maritieme Dienstverlening Kust
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Gemeentelijke aanvullend politiereglement - gemeentewegen - Bettystraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen – H. Christiaenlaan.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die zich vragen stelt over de juiste formulering in het reglement om een laad- en loszone
aan te duiden en het feit dat geen bord wordt gebruikt maar wel gele onderbroken strepen, waarop de secretaris een
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technische toelichting geeft en meldt dat het om de bevestiging van een bestaande situatie gaat door middel van het
aanbrengen van een gele onderbroken streep
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt naar de effectiviteit van de gele strepen en zich daarbij vragen stelt en tevens
betreurt dat de voetpaden deels worden gebruikt om te laden en te lossen, de burgemeester meldt dat dit is besproken
in de verkeerscommissie en stelt voor om dit verder te bespreken met de specialisten terzake
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen - Tenierslaan
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Polderstraat.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt naar de precieze locatie van de parkeerplaats
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - gewestwegen - Leopold II laan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - gewestwegen - Jaak Van Buggenhoutlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
20. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - gewestwegen - Albert I laan.
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar het punt 19 waar sprake is van bewonerskaarten, terwijl dit in de praktijk
nog niet in het retributiereglement is voorzien, waarop de heer burgemeester voorstelt dit te schrappen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit mits schrapping van punt 19 in het voorgestelde reglement

21. Begrotings- en jaarrekening 2011 - vaststelling.
Gehoord dhr. burgemeester die het woord verleent aan de heer ontvanger die beknopt de voornaamste kengetallen
weergeeft van de jaarrekening 2011
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar het verlies door groene stroomcertificaten, waarbij hij vraagt of dit
consequenties zal hebben op de dividenden van Gaselwest
Gehoord raadslid Gantois en schepen Loones in deze discussie
⇒

Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum,
J. Boons, H. Vandenberghe), 5 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters)
en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)

22. Goedkeuring budgetwijziging nr. 1 (1) & (2) gemeentebudget 2012.
⇒ Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, R. Gantois, C. Castelein, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum,
J. Boons, H. Vandenberghe), 5 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters)
en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)
23. OCMW - dienstjaarrekening 2011 - kennisname.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
24. OCMW - Budget 2012 - wijziging exploitatie nr. 1
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
25. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2011.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
Raadslid Serpieters verlaat de zitting

26. Kerkfabriek St-Idesbald : advies jaarrekening 2011.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
27. Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2011.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting

28. Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2011.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
29. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2011.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat in toekomst één document zal moeten gemaakt worden, dat er een beleidsplan
zal moeten gemaakt worden voor alle kerkfabrieken samen, en waarbij hij ook verwijst naar de investeringen die
gebeurd zijn in de kerken de afgelopen jaren
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Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar een stand van zaken van de kerkfabriek Sint-Bernardus en hoe lang we
daarvoor nog zullen moeten betalen, waarop de burgemeester meldt dat het bisdom niet akkoord gaat met een wijziging
van de parochiegrenzen
Gehoord raadslid Serpieters in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Goedkeuring ontwerpakte aankoop grond en gebouw gelegen in de Hovenierstraat +21 Koksijde jegens de
VMM.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de aankoop van dit oude pompstation, later gebruikt als droogtoren voor de
brandweer, een opportuniteit is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

31. Goedkeuring openbare verkoop drie loten grond gelegen in de Salvialaan eigendom van de gemeente.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt deze grond te verkopen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

32. Voorlopige vaststelling onteigeningsplan toegangsweg Duinenhuis
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat een minnelijke aankoop nog in de mogelijkheid ligt
⇒

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

33. Goedkeuring van de concessieovereenkomst tenniscomplex en cafetaria Koksijde-Dorp
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over de voorwaarden en de prijs
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de realisatie toejuicht, maar vraagt of de concessieprijs niet te hoog is gesteld is en
vraagt wat zal gebeuren als uit de boeken blijkt dat dit te hoog zou zijn, waarop schepen Dawyndt meldt dat dit een
realistische prijs is, maar dit altijd kan herbekeken worden
Gehoord de burgemeester die stelt dit te hebben afgewogen in vergelijking met andere dergelijke initiatieven en er
overleg met de club is gebeurd
Gehoord raadslid Serpieters die meent dat de concessieprijs, zoals in het verleden reeds is gebeurd voor andere
concessies, achteraf gemakkelijk kan gewijzigd worden naar beneden toe
Gehoord raadslid Vandenberghe die de realisatie ook toejuicht, maar vragen stelt over de gebruikte kleuren waarop
schepen Dawyndt de keuze verduidelijkt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

34. Vaststelling herwaarderingsplan Quartier Sénégalais.
Gehoord schepen Loones die voorstelt om dit punt uit te stellen, teneinde onder andere de bevolking nog eerst te
informeren
⇒

uitgesteld met unanimiteit

35. Goedkeuring lokaal woonplan.
Gehoord de heer burgemeester die meldt dat dit plan van belang is in het kader van betaalbare woningen die zouden
kunnen gerealiseerd worden op de basis Koksijde, hij geeft tevens een stand van zaken van de besprekingen met
Defensie terzake
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

36. Verzoekschrift aan de gemeenteraad van de heer Duym inzake aanplakkingen 'te koop' – besluit.
Gehoord raadslid Gantois die meldt dat dit in de commissie werd besproken en het advies van de diensten wordt
gevolgd, namelijk het sensibiliserend optreden
Gehoord de heer burgemeester die aandringt dat agences de borden onmiddellijk zouden wegnemen na verkoop
⇒

Standpunt van de raadscommissie goedgekeurd met unanimiteit

37. Wijziging samenstelling veiligheidscel.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
38. Goedkeuring toevoeging Villa l’Eolienne, Grasplantenstraat 2 aan de lijst met gebouwen met vier sterren in de
inventaris van het bouwkundige erfgoed van de gemeente Koksijde.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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39. Goedkeuring wijziging "Reglement voor de gebruiker" van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van
Koksijde.
Gehoord schepen Loones die voorstelt het reglement pas in voege te laten gaan op 15 september
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

40. Goedkeuring retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Gehoord schepen Loones die voorstelt het reglement pas in voege te laten gaan op 15 september
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

41. Ontbinding samenwerkingsovereenkomst tussen de Regionale Welzijnsraad Veurne-Diksmuide en het
gemeentebestuur van Koksijde met betrekking tot de organisatie van het overlegplatform Jeugd en Welzijn.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
42. Goedkeuren beleidscontract tussen de Gemeentelijke Basisschool Koksijde en het Vrij CLB Veurne-DiksmuideWestkust.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting, waarbij hij de historiek schetst van het dossier
Gehoord raadslid Vancayseele die de stemming vraagt en verwijst naar het onthouden van zijn fractie bij de behandelng
van dit punt in de gemeenteraad van februari
⇒

Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, A. Serpieters, C. Vanheule, B.
Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf, I.
Vancayseele, R. Stekelorum)

43. Goedkeuren beleidscontract tussen de Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke en het Vrij CLB VeurneDiksmuide-Westkust
⇒ Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. Dawyndt, F.
Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, A. Serpieters, C. Vanheule, B.
Dalle, C. Bakeroot, K. D’haveloose, J. Boons, H. Vandenberghe) en 4 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf, I.
Vancayseele, R. Stekelorum)
44. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die meldt dat de reden voor deze wijziging enkel het vertrek is van een medewerker
Gehoord raadslid Boons die vraagt of het niet beter is om de functie mobiliteit naar A-niveau op te trekken om een
geschikte kandidaat te vinden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

45. Aanpassing rechtspositieregeling: vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
45bis. Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2011 van het AGB.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
45ter. Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een landschapsbeheerplan Ten Bogaerde – Goedkeuren
aangepaste raming.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

(46) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Serpieters - verdere aanleg rondpunt Wulpenbrug
Raadslid Serpieters stelt vast dat de infrastructuurwerken zijn afgerond, maar stelt zich vragen bij de verdere afwerking,
zoals beplanting of kunstwerk, en vraagt wat het stantpunt van het college is; de burgemeester meldt aan te dringen bij
de bevoegde diensten naar afwerking toe en zal dit nogmaals doorgeven. Raadslid D’Haveloose vraagt bijkomend
aandacht voor voldoende verlichting aan de wegversmallingen.

2. vraag van raadslid Sophie Dewulf – voorstel aanschaf mobiele camera’s aan GAS-ambtenaren
Raadslid Dewulf vraagt of er al oplossingen zijn voor het aanpakken van de vele kleine sluikstortingen op diverse
plaatsen en oppert daarom het idee om de GAS-ambtenaren te voorzien van een mobiele camera als ontradend effect;
de burgemeester meldt dat er reeds fototoestellen in aankoop zijn; raadslid Dewulf vraagt dit desnoods aan te kaarten
via de politieraad

3. vraag van raadslid Sophie Dewulf – langere duur gratis parkeren te voorzien

beknopt verslag gemeenteraad 25/06/2012

5

Raadslid Dewulf vraagt aandacht om een oplossing te zoeken voor die handelszaken, zoals bijv. kappers, waar
behandelingen langer duren dan de voorziene vrijstelling van parkeergeld, bijv. door het aanbieden van kaarten aan
klanten

4. vraag van raadslid Henri Dewulf – retributie terrassen openbaar domein
Raadslid Dewulf vraagt om na te zien en eventueel een reglement te maken om meer geld in de kas te krijgen van
mensen die bewust niet betalen voor de inname van het openbaar domein, door vooraf het aantal vergunde vierkante
meters te laten betalen. Schepen Dawyndt meldt dat er eigenlijk geen probleem is; raadslid Sophie Dewulf vat nog eens
de discussie samen door te stellen dat er enkele charlatans zijn die vooraf zouden dienen te betalen, om beter te kunnen
controleren.

GEHEIME ZITTING
47. Benoeming in vast statutair verband als brandweerman-ambulancier: Vanbleu Christophe.
⇒ Christophe Vanbleu wordt benoemd met eenparigheid van stemmen
48. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 1 stagiair brandweerman.
⇒ Kenneth Garrez wordt aangesteld met eenparigheid van stemmen
49. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 1 stagiair-brandweerman.
⇒ Dimitri Delsael wordt aangesteld met eenparigheid van stemmen
50. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 brandweerman tot korporaal.
⇒ Dimitri Vanbleu wordt bevorderd met eenparigheid van stemmen
51. Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering van 1 brandweerman tot korporaal.
⇒ Neal Baelen wordt bevorderd met eenparigheid van stemmen
52. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen ontslag aan 2 brandweermannen.
⇒ Ontslag wordt verleend aan Ben Broucke en Jonathan Dumont met eenparigheid van stemmen

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u37

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 10 september 2012

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, N. PAELINCK, S.
DEWULF, C. CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: raadslid J. Boons
De zitting vangt aan om 20u05

De raadszitting vindt plaats onder een poëtische hemel van bloemenpracht, aangebracht ter gelegenheid van de eerste editie van
Koket Koksijde, een vierdaags bloemenevenement, in vervanging van de bebloemde praalstoet. De voorzitter dankt de inrichters
van deze activiteit; raadslid Castelein, voorzitter VVV, sluit zich hierbij aan, waarbij ze meldt dat het een succes is geweest en het
nu reeds positief wordt geëvalueerd en vraagt het binnen drie jaar opnieuw te organiseren.
Ook Jan Loones, schepen bevoegd voor Groenbeleid, voegt zich bij de bedanking en schetst de totstandkoming en de uitwerking
van het initiatief. De burgemeester ten slotte feliciteert de ploeg met het resultaat en stelt ook vast dat het initiatief een ruim publiek
heeft aangetrokken, ook van ver buiten de gemeente Koksijde.
Vervolgens wordt, in aanwezigheid van leden van het gemeentelijke Bloemencomité, overgegaan tot de trekking van de winnaars
van de wedstrijd.

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 juni 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De burgemeester deelt mee dat de bouwvergunning voor de bouw van het openluchtzwembad in Oostduinkerke door de
gemachtigde ambtenaar werd verleend

2.

Aktename ontslag van de heer Dany Verlinden als gemeenteraadslid.
De gemeentesecretaris doet mededeling van het ontslag van raadslid Verlinden en zijn afschrijving naar het buitenland
De heer burgemeester brengt een korte hulde aan raadslid Verlinden en bedankt hem voor zijn inzet als raadslid en in
zijn functie van ondervoorzitter van de IVVO.
⇒

3.

kennisname

Aktename afstand van mevrouw Carol Gunst als effectief gemeenteraadslid.
Gehoord de gemeentesecretaris die lezing doet van de ontslagbrief van Carol Gunst, eerste opvolger
⇒

kennisname

4.

Onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Noël Paelinck.

5.

Eedaflegging als raadslid van de heer Noël Paelinck.
Raadslid Paelinck neemt het woord en is blij opnieuw te kunnen zetelen in de gemeenteraad, hij uit zijn waardering voor
de talrijke realisaties van de huidige meerderheid en is fier voor enkele maanden nog deel te kunnen uitmaken van de
raad, hij vraagt ten slotte aandacht voor de vergrijzing van de bevolking
Gehoord raadslid Vandenberghe die het spijtig vindt afscheid te moeten nemen van zijn buurman raadslid Verlinden
maar stelt ook met raadslid Paelinck goed te zullen overeen komen

De voorzitter van de gemeenteraad doet vervolgens melding van de nieuwe rangordelijst van de raadsleden
6.

Mededelen antwoord VVM De Lijn omtrent buslijn 69 en niet bedienen Ter Duinenlaan.
De burgemeester deelt het antwoord van de Lijn mee op de door de gemeenteraad ingediende motie. Hij vermeldt ook
het feit dat het schepencollege een bezwaar en negatief advies heeft ingediend op het MER-rapport voor de doortrekking
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van de tram naar Veurne, hij vermeldt de conclusie van het collegebesluit, dat ook is opgenomen in de notulen van het
schepencollege van 3 september 2012.
Schepen Van Herck sluit zich aan bij de spijtige vaststelling dat de Lijn niet bereid is gevonden om rekening te houden
met de opmerkingen van de gemeente, hij rekent er op dat de volgende ploeg zal tussen komen bij de bevoegde
minister;
Schepen Loones verwijst naar de vaststellingen in de pers, waarbij het uitgespeeld wordt als discussie tussen twee
burgemeesters, maar er op wijst dat ook de NVA zich aansluit bij de bezwaren tegen de doortrekking van de tram en
meent dat omwille van de hoge kostprijs dit initiatief nooit zal doorgaan, hij benadrukt dat zijn fractie voorstander blijft
van een goed uitgebouwd openbaar vervoer
⇒
7.

Kennisname door de raad

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop diverse afvalbakken containers 2012 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid D’haveloose die vraagt enkele afvalbakken te zetten op de speelpleintjes, o.a. aan de Ter Duinenlaan,
en ook aan de Hoge Blekker
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal sanitair gemeentelijke werkplaatsen Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bedekkingslagen Koksijde 2012 parking Ster der Zee - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken "Begraafplaats
Koksijde" - fase : restauratie en uitbreiding - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die stelt dat dit één van de mooie projecten betreft en verwijst naar de vele bezoekers aan de
Sint-Pieterskerk op Open Monumentendag; de heraanleg is in fases gebeurd, in het laatste nummer van VVOG werd aan
de begraafplaats van Koksijde bovendien een lovend artikel gewijd.
Gehoord raadslid Dewulf die vraagt wat de tweede fase zal zijn, schepen Loones antwoordt dat het om de laanbeplanting
en de aanleg van de kinderbegraafplaats gaat
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop gesloten bestelwagen
dienst technieken - decoratie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse riolerings- en
wegeniswerken te Oostduinkerke: kleine bestratingswerken 2012 - rioleringswerken Potvisstraat - aanleg
drukriolering Hutstraat en Guldenzandstraat - aanleg berm Jacquetlaan - afkoppeling hemelwater Ijslandplein
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit werken zijn waar mensen soms al een tijdje op wachten om uitgevoerd te
worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bedekkingslagen Oostduinkerke
2012 - Dewittelaan, Piet Verhaertlaan en Egelantierlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop kantoormeubilair
Westhoekacademie Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die stelt dat het bestaande meubilair verouderd is en aan vernieuwing toe is, ook is een
onthaalbalie voorzien
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ophoging en heraanleg Gilles
Scottlaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze werken gebeuren in het kader van de kustverdediging en de duizendjarige
storm, en het zeezicht en de toegangsmogelijkheden naar het strand bewaard blijven, de gemeente financieert dit
project mee
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - buitenschoolse Kinderopvang De
Speelplekke : installatie toegangsbeveiliging - camerabewaking - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Vollon die dit werk kadert in de veiligheid van de werking van de buitenschoolse kinderopvang, waarbij
monitoring belangrijk is
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

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

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - c.c. CasinoKoksijde - ombouwen
evacuatiedeuren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop bakfietsen - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat er aandacht wordt besteed aan milieuvriendelijkheid en dezelfde aandacht
vraagt voor andere voertuigen, waarop de burgemeester meent dat de aankoop van electrische wagens momenteel nog
niet aan de orde is, gezien nog niet alles op punt staat, maar het gemeentebestuur dit verder op de voet volgt.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken sporthal
Hazebeek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat deze werken nodig zijn om de gedane investeringen beter tot hun recht te laten
komen, namelijk bijkomende parking en aanleg toegangswegen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg riolering
Vanlangenhovestraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassingswerken Silicowijk +
herstel wegverzakking Wandelhofstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat na een plaatsbezoek is gewezen op de slechte toestand van een aantal
voetpaden en openbaar domein in deze wijk
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen architect en
veiligheidscoördinator voor de verbeteringswerken Kapel Ster der Zee - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vuilniswagen 2012 goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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27. Toekennen toelage aan het Grootseminarie te Brugge ten bate van het vooronderzoek van de grisailles door
het Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium te Brussel.
Gehoord schepen Loones die de betekenis en de waarde toelicht van de panelen waarop de grisailles zijn geschilderd, het
gaat om Vlaamse topstukken, de gemeente heeft zich geëngageerd om een aantal panelen te laten restaureren in de
hoop deze ooit tentoon te kunnen stellen in de gemeente Koksijde
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit dossier reeds een lange weg heeft afgelegd, maar het langzaam vooruit
gaat, en het nog steeds de bedoeling is om de stukken in situ van de Duinenabdij in de toekomst tentoon te kunnen
stellen, hij wijst bovendien nog eens op de mooie collectie die reeds in bezit is van de gemeente Koksijde, zoals te zien
op de expo Schatten van de Duinenabdij
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 2de kwartaal 2012 - kennisname.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
29. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 van de
gemeente Koksijde.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
30. Goedkeuring ontwerpakte recht van opstal met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn voor de oprichting
van een nieuw tramhuisje Wepionplein.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
31. Intrekking besluit 27 februari 2012 en goedkeuren aangepaste waarborg gemeente Koksijde ten voordele van
AGB Koksijde voor aangaan lening door AGB Koksijde voor financiering project Koksijde Golf ter Hille.
Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

32. Goedkeuring sjabloon Bijzondere Nood- en Interventieplannen voor evenementen.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat op die manier er een sjabloon is, zodat er een eenvormigheid is in de BNIP’s
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt uit wie de veiligheidscel bestaat.
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

33. Goedkeuring BNIP Overstromingen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of er nu al werk is gemaakt van de nucleaire dreiging vanuit Frankrijk,
waarop de burgemeester meldt dat de diensten bezig zijn een en ander uit te werken en dit punt bovendien ter
bespreking staat op het burgemeestersoverleg van de Westhoek
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

34. Goedkeuring toevoeging Villa Etoile de mer, Pierre Sorellaan 14 aan de lijst met gebouwen met vier sterren in
de inventaris van het bouwkundige erfgoed van de gemeente Koksijde.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

35. Brandweer - Post Koksijde en Oostduinkerke - vacant verklaren plaats korporaal.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

(36) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Stekelorum – N396 Oostduinkerke-Nieuwpoort
Raadslid Stekelorum deed een aantal vaststellingen, nl. dat de wegwijzer naar het museum Sleutel en Slot er nog steeds
staat hoewel het museum niet meer bestaat, er nog geen bord naar Golf ter Hille staat; voorbij de Kinderlaan is het
voetpad totaal uitgebroken en vraagt wat hier de bedoeling is van het Vlaamse gewest; ook is door de bewoners van de
Steenbakkerijstraat destijds gevraagd het kruispunt met de gewestweg aan te passen, o.a. de haaietanden om de
zichtbaarheid van het uitrijdend verkeer te verbeteren; hij vraagt aan te dringen bij het Vlaamse Gewest hiervoor; de
burgemeester meldt dat de signalisatie zal aangepast worden, wat betreft de andere punten zal geïnformeerd worden bij
het Vlaamse gewest.

2. vraag van raadslid Vandenberghe – mail van minister Turtelboom
Raadslid Vandenberghe verwijst naar het feit dat minister Turtelboom een schrijven heeft gericht naar alle OpenVLDburgemeesters in verband met de interesse voor de bouw van een gevangenis en vraagt wat het standpunt is van de
burgemeester; de burgemeester meldt dat dit in de gemeente Koksijde niet past en hij er dus geen gevolg zal aan
geven.

3. vraag van raadslid Paelinck – werken door nutsmaatschappijen
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Raadslid Paelinck stelt vast dat na werken door de nutsmaatschappijen er diverse gebreken en schade zijn aan het
wegdek, dat er onvoldoende tijd is door de werftoezichters om dit op te volgen en hij stelt voor dit te laten nazien door
werklieden die een inventaris kunnen opmaken van de verzakkingen; burgemeester vraagt de lijst over te maken aan de
burgemeester en hij protesteert tegen het feit dat raadslid Paelinck beweert dat de zaken niet zouden kunnen opgevolgd
worden door de technische dienst.
Raadslid Sophie Dewulf herinnert aan haar oproep om de werken beter op elkaar af te stemmen.

GEHEIME ZITTING
37. IVVO - aanduiden van 1 kandidaat-bestuurder ter vervanging van dhr. Dany Verlinden.
⇒ raadslid L. Deltombe wordt aangeduid met 23 ja, 2 onthoudingen en 1 tegen
38. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 1 stagiair-brandweerman.
⇒ Goedgekeurd met 26 ja
39. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 1 stagiair-brandweerman.
⇒ Goedgekeurd met 26 ja
40. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen ontslag aan 1 brandweerman.
⇒ Goedgekeurd met 25 ja en 1 tegen
41. Brandweer - post Koksijde - verlenen ontslag aan 1 brandweerman.
⇒ Goedgekeurd met 25 ja en 1 tegen
42. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen eervol ontslag aan Verbanck Luc.
⇒ Goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u25

Volgende gemeenteraad: maandag 22 oktober 2012
Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 22 oktober 2012

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, N. PAELINCK, S.
DEWULF, C. CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepen H. Vollon en de raadsleden G. Decorte en R. Stekelorum
De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van
de dag toe te voegen namelijk
a)

Leveren en plaatsen van nieuwe filmprojector in de theaterzaal van het Abdijmuseum Ten Duinen, incl. het
programmeren van de nodige aanpassingen in de Crestron sturing, goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gelet op de noodzaak om tot dringende vervanging over te gaan van de defecte projector in de filmzaal van het
Abdijmuseum Ten Duinen gezien de projectie van de introductiefilm een wezenlijk onderdeel vormt van (geleide)
bezoeken aan dit gemeentelijke museum
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 10 september 2012
Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak gemeentelijk gebouw,
Dorpsstraat 19 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat door de nieuwbouw van de BKO dit oude gebouw zal
afgebroken worden;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt wat de toekomstige bestemming zal zijn van de site, waarop de burgemeester
meldt dat er een masterplan zal opgemaakt worden
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - wassen van ruiten
gemeentegebouwen - dienstjaar 2013 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op deze jaarlijks terugkerende opdracht
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop speeltoestellen voor
speelplein Kerkstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Herck die verwijst naar de vraag van de bevolking van Koksijde-dorp en vervolgens schetst welke
toestellen zullen geplaatst worden
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop 25 desktop PC's en 15
videokaarten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die meldt dat deze opdracht kadert in het op peil houden houden van het informaticapark
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van extra
signalisatiemateriaal 2012 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent deze opdracht
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor de
opmaak van een landschapsbeheerplan Ten Bogaerde - 2de prijsvraag - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die meldt dat deze opdracht past binnen de aanpak van het hele gebied en het feit dat hiervoor
een visie dient uitgewerkt te worden;
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt wat er precies werd aangepast in het lastenboek, waarop schepen Loones
meldt dat er slechts kleine aanpassingen zijn gebeurd
⇒

8.

Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose) en 4
onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf, J. Boons, H. Vandenberghe)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop straatmeubilair 2012 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

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

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ontwerpen en drukken van het
gemeentelijk infoblad Tij-Dingen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop interventiematerieel
brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester, die ook verwijst naar de stand van zaken van de brandweerzone
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen openbare verlichting
in kader van Quickscan in diverse straten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die een beknopte toelichting geeft omtrent het project Quickscan
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt deze opdracht positief te vinden maar evenzeer aandacht vraagt om prioriteit
te geven aan de verlichting van de toeristische kernen en de verouderde verlichtingstoestellen aldaar, ze verwijst ook
naar het art. 3 van de ontwerpbeslissing en vraagt verduidelijking hierover
De burgemeester verwijst naar de tweede fase van de Zeelaan die in aanleg is, waar de armaturen zullen vervangen
worden door nieuwe exemplaren die voor diverse toepassingen zullen kunnen gebruikt worden
Gehoord raadslid Gantois die voorstelt om de oude bollen van de Zeelaan te bewaren ter vervanging van andere, gezien
deze uit productie zijn
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen openbare verlichting
in kader van Quickscan in diverse straten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herstel wegverzakking
Booitshoekestraat en deel Weidestraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit een duurzame oplossing is, gelet op de steeds zwaardere
landbouwmachines, wat wordt beaamd door raadslid Depotter;
Gehoord raadslid Beun die vraagt of deze werken niet meer gesubsidieerd worden waarop raadslid Depotter meldt dat dit
al lang niet meer het geval is
gehoord raadslid Henri Dewulf die verwijst naar de jaren waarin deze landbouwwegen werden vernieuwd met subsidies
en hierop tevreden terug blikt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitbreiding bestaand
telefoniesysteem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
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Gehoord dhr. burgemeester die de voordelen van de glasvezel verduidelijkt
16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop schoolbanken voor de
gemeenteschool Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van publieke
infodisplays, inclusief software voor de aansturing - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Devos die de meerwaarde van deze displays schetst
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van 7
slagbomen, inclusief nieuwe toegangscontrole en software voor 11 slagbomen/verzinkbare paaltjes goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt welke slagboom er weg gaat en waarbij ze de stemming vraagt voor dit punt
omwille van te weinig evaluatie van de bestaande slagbomen
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vernieuwing en versterking van
netten bij wegeniswerken eerste fase Zeelaan - Eugenie Terlinckplein - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - opstellen bodemsaneringsproject
en opvolging te Koksijde-dorp - goedkeuring aangepaste raming.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Sint-Pieterskerk :
interieurrenovatie (reconstructie onderliggende schilderingen) - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de subsidies die worden bekomen voor dit werk, het betreft werken die niet
konden voorzien worden bij de aanvang van de werken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen stationsgebouw Koksijde
- technieken lot 2: elektriciteit - goedkeuring verrekening 1.
Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft over de meerwerken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Goedkeuring overeenkomst met de NV Beralito voor de uitbreiding van de huur van de loodsen spinnerij
Veurne.
Gehoord dhr. burgemeester die de noodzaak aantoont aan bijkomende opslagruimte voor gemeentelijk materiaal
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Brandweer - gunning van de overheidsopdracht betreffende de aankoop van schuimconcentraat klasse A en
klasse B-fluorvrij.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
25. Brandweer - gunning van de overheidsopdracht betreffende de aankoop van een oproepsysteem DE725 voor
de brandweer.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
26. Brandweer - gunning van de overheidsopdracht betreffende de aankoop van Motorola MTH 800 radio's voor de
brandweer.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
27. Brandweer - gunning van de overheidsopdracht betreffende de aankoop van brandweerlaarzen met financiële
staatshulp.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
28. Brandweer - gunning van de overheidsopdracht betreffende de aankoop van dienstkledij met financiële
staatshulp.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
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29. Hoofdelijke en ondeelbare borgstelling gemeente Koksijde aan aannemingen Robert Wyckaert - financiering
door Belfius Bank NV voor het bouwen van een nieuwe kleuterafdeling - Dorpsstraat - bekrachtiging.
Gehoord de heer burgemeester die aan de financieel beheerder vraagt om over dit punt toelichting te geven
Gehoord dhr. financieel beheerder die technische uitleg verschaft over de financiering van de nieuwbouw
Gehoord raadslid Serpieters die het spijtig vindt dat er op de mogelijke subsidiering geen termijn staat, waarop de
burgemeester meldt dat een nieuwbouw dringend was en de voorfinanciering door de gemeente de enige optie was
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Goedkeuring schenking brandweermaterieel en -materiaal aan Suriname.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar het laatste bezoek bij de brandweer van Albina en de weinige middelen die ze
aldaar ter beschikking hebben
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt dat zou nagezien worden dat het materiaal in orde is als vooraleer dit daar
wordt afgeleverd
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

31. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Van Buggenhoutlaan.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt omwille van het feit dat er te veel onduidelijkheden zijn over
wat de meerderheid in de toekomst van plan is met de Van Buggenhoutlaan
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

32. Gemeentedecreet financiële kwartaalrapportage 3de kwartaal - kennisname.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
33. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 (3) & (4) gemeentebudget 2012.
Gehoord de heer financieel beheerder in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose), 6 onthoudingen (E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, J.
Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)

34. OCMW - Budget 2012 - wijziging exploitatie nr. 2
Gehoord schepen Delie in haar toelichting
Gehoord raadslid Boons die vragen stelt over het negatief resultaat
Gehoord raadslid Henri Dewulf die de stemming vraagt over een amendement, met name dat de raad niet akkoord gaat
over de voorgestelde wijzigingen
Gehoord de heer voorzitter die meldt dat enkel een kennisname van dit punt kan geacteerd worden
⇒

De raad verwerpt het amendement van raadslid H. Dewulf met 20 tegen (L. Deltombe, M. Vanden
Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P.
Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C.
Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose) en 4 ja (H. Dewulf, S. Dewulf, J. Boons, H. Vandenberghe)

⇒

De raad neemt kennis van de wijziging

Raadslid Serpieters verlaat de zitting
35. Kennisname van de budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek St-Pieter.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
36. Kennisname van de budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek St-Idesbaldus.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
37. Kennisname van de budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek St-Willibrordus.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
38. Kennisname van het budget 2013 van de kerkfabriek St-Niklaas.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
39. Kennisname van het budget 2013 van de kerkfabriek St-Pieter.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
40. Kennisname van het budget 2013 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
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41. Kennisname van het budget 2013 van de kerkfabriek St-Idesbaldus.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
42. Kennisname van het budget 2013 van de kerkfabriek St-Willibrordus.
⇒ De raad neemt kennis van dit punt
Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
43. Goedkeuren van de openbare verkoop woning Houtsaegerlaan 4.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de verkoop van deze woning nog de enige mogelijkheid is, gelet op de
toestand van het gebouw
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt omdat het geen duurzaam beleid is dat een woning dermate
verloederd werd, terwijl er bijvoorbeeld wel nood is aan crisisopvang, waarop de burgemeester meldt dat er na grondige
studie is gebleken dat er geen haalbaar en degelijk project kan gerealiseerd wordt op dit perceel
⇒

Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons) en 2
onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf); raadslid Vandenberghe neemt niet deel aan de stemming

Raadslid Dalle verlaat de zitting
44. Goedkeuring ontwerpakte verkoop van een gedeelte toegangsweg ter hoogte van Labeurhoek 5 aan
vennootschap Belmont.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit perceeltje voor de gemeente niet meer van nut is en dus kan verkocht
worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting
45. Goedkeuring ontwerpakte voor het vestigen van een erfpacht aan vzw Ganzeweide op een gedeelte van het
perceel van het voormalige munitiedepot.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

46. Goedkeuring akte ontbinding erfpachtovereenkomst met het OCMW Koksijde voor het oud gemeentehuis
Oostduinkerke.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
47. Definitieve vaststelling onteigeningsplan toegangsweg Duinenhuis.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt gelet op de ongelukkige gang van zaken in dit dossier
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

48. Goedkeuring dading gemeente Koksijde in geschil met NV De Strandschelp.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat deze dading de beste afsluit is van dit juridisch geschil;
Gehoord raadslid Boons die dit veel geld vindt, maar vraagt wat de uitbraak van de weg zou kosten, waarop de
burgemeester meldt dat deze toegangsweg altijd een openbare weg is geweest en er de kwestie was van de tijdsdruk
van subsidies
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

49. Goedkeuring akte recht van opstal toegangsweg naar het Duinenhuis met het Agentschap voor Natuur en Bos.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, die de goede samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos benadrukt
Gehoord raadslid Henri Dewulf die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden omwille van de wijze waarop de gemeente
deze zaak heeft afgehandeld, namelijk dat de gemeente de eigenaarsrechten heeft miskend bij de inname van de grond
voor de aanleg van de weg
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die duidelijk stelt dat ze verheugd is met het Duinenhuis, maar ook betreurt dat de
eigenaar miskend werd in zijn eigendomsrechten, waarop
Gehoord dhr. burgemeester die bij zijn standpunt, namelijk dat elke eigenaar recht heeft op een uitweg, blijft, daarbij
aangevuld door schepen Loones
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
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Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)
50. Definitieve vaststelling GRUP Sportpark Oostduinkerke - westelijk deel.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

51. Definitieve vaststelling GRUP Ten Bogaerde.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D.
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F.
Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons, H.
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

51b. Leveren en plaatsen van nieuwe filmprojector in de theaterzaal van het Abdijmuseum Ten Duinen, incl. het
programmeren van de nodige aanpassingen in de Crestron sturing, goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

(52) MONDELINGE VRAGEN
Er zijn geen mondelinge vragen

GEHEIME ZITTING
53. Brandweer - post Oostduinkerke - ontslag stagiair-brandweerman Callewaert Dimitri.
⇒ Ontslag wordt aanvaard met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u35

Volgende gemeenteraad: maandag 19 november 2012
Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 19 november 2012

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, N. PAELINCK, S.
DEWULF, C. CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepen F. Devos en raadslid J. Boons
De zitting vangt aan om 20u10

OPENBARE ZITTING
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van
de dag toe te voegen namelijk
a)

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie voetgangerstunnel
Ster der zee - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gelet op de noodzaak om tot dringende aanbesteding van deze werken te kunnen overgaan, teneinde deze voor het
zomerseizoen te kunnen finanliseren
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

b) Verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013
Gelet op het laattijdig overmaken door het ministerie van Binnenlandse Zaken van dit contract en het feit dat bevestiging
van goedkeuring door de gemeenteraad van dit plan wordt gevraagd binnen een termijn van drie weken, terwijl de
volgende gemeenteraad pas gepland wordt op 20 december
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 oktober 2012
De gemeentesecretaris maakt de raad er attent op dat in de toegestuurde ontwerpnotulen er een verkeerde tekst werd
ingelast onder punt 41, en dat dit ondertussen werd aangepast; er worden door de raadsleden geen andere opmerkingen
op de ontwerpnotulen gemaakt; de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
Raadslid Ivan Vancayseele (sp.a) deelt mee dat zijn partijgenoot en ocmw-raadslid Rosaline Mouton als opvolger zal
worden geïnstalleerd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers; aansluitend feliciteert de heer burgemeester raadslid
Guido Decorte met zijn aanstelling tot bestendig afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen; de raad feliciteert met
een applaus deze beide mandatarissen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een bronzen beeld
'Zeemeermin' van George Grard - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord Schepen Loones die een korte duiding geeft van het werk en vervolgens het woord doorgeeft aan mevr. Chantal
Grard
Gehoord mevrouw Chantal Grard, dochter van de kunstenaar die de betekenis van het kunstwerk uitgebreid toelicht
Gehoord schepen Loones die meldt dat dit beeld een plaats zal krijgen op het rondpunt in Wulpen en meent dat het beeld
aansluit bij het imago die de gemeente wil uitstralen en bij de bestaande musea in de gemeente
Gehoord dhr. burgemeester die meent dat dit een beeldbepalend element in de gemeente zal worden en meedeelt dat er
voor de plaatsing op het rondpunt er eveneens overleg is gepleegd met de Vlaamse bouwmeester die ten volle achter dit
project staat
Gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of de gemeente ook eigenaar wordt van het originele beeld van 92 cm, wat niet het
geval is;
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Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of dit het enige bestaande exemplaar is van dit beeld, waarop schepen Loones
meldt dat er steeds volgens de regels in de kunstwereld er steeds zes mogelijke beelden kunnen gemaakt worden maar
dat er wel exclusiviteit is in de regio, waarop Chantal Grard aanvult dat er maar één uitvergroot exemplaar zal gemaakt
worden
⇒
3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van de kunstwerken 'The
Wanderer' en 'Family Maps' van Melita Couta door de vzw Ku(n)st - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over deze aankoop, de diverse onderdelen en de locatie waar het kunstwerk
zal komen
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat een private financierder is gevonden die een deel van de aankoopprijs wil
dragen en dit als voorbeeld beschouwt van een geslaagde PPS
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of de hoorn van echt goud is
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen kastjes
kerstverlichting in Koninklijke baan - Strandlaan.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - plaatsen van een hoog vermogen
gasaansluiting, Ten Bogaerdelaan 10.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Brandweer - aankoop van dienstkledij met financiële staatshulp.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen stationsgebouw Koksijde
- technieken lot 1: HVAC en sanitair - goedkeuren eindafrekening.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

8.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

9.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zavelplein.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vredestraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - La Charitéstraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II laan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
13. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 van het
OCMW Koksijde.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de gemeente Koksijde voor rioleringswerken in
Groenendijk.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. Goedkeuring verbintenis met N.V. Condius in kader van verkaveling Maurice Renardlaan.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Vaststelling herwaarderingsplan Quartiér Sénégalais.
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Gehoord de schepenen Dawyndt en Loones in hun inleiding, waarbij ze o.a. de totstandkoming, de filosofie en de
beknopte inhoud van dit herwaarderingsplan toelichten;
Gehoord stafmedewerker Cultuur & Erfgoed Sarah Verstaen in haar technische toelichting over de totstandkoming van dit
initiatief, een korte beschrijving van de bestaande toestand, de doelstellingen, de erfgoedkenmerken en –elementen en
de maatregelen die kunnen genomen worden;
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat hij kind is van deze wijk en daarom zeer verheugd is dat dit
plan ter goedkeuring wordt voorgelegd, en waarbij hij ook een oproep doet aan de Vlaamse administratie om ook
pragmatisch om te gaan met bouwaanvragen in deze wijk, hij hoopt op een goede verstandhouding en samenwerking,
hij verwijst eveneens naar het feit dat het erfgoedbeleid een belangrijke pijler is geweest in het beleid van de afgelopen
jaren en het feit dat Koksijde hier een voortrekker in is, bijv. de viersterrenlijst, de bescherming van de Quartier
Senegalais en ook maatregelen tot financiële ondersteuning van deze beschermingen door het gemeentebestuur;
Gehoord raadslid Beun die zegt ook aan de basis te liggen van deze bescherming, hij vraagt of de gemeente ook nog
verder subsidies zal geven, hij hoopt ook dat er in de toekomst werk zal gemaakt worden van de verfraaiing van het
openbaar domein en de heraanleg van de straten, waarop de heer burgemeester meldt dat er geld in de begroting zal
voorzien worden om deze straten her aan te leggen en dat er subsidies zullen gevraagd worden, waarbij Sarah Verstaen
evenwel opmerkt dat er geen subsidies zijn voorzien voor openbare besturen;
Gehoord schepen Dawyndt die er de nadruk op legt dat er elk jaar door de eigenaars subsidies kunnen bekomen worden;
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die hoopt dat de bermen in de straatjes in gras zullen aangelegd worden en niet zullen
gebetonneerd worden, waarop schepen Loones meldt dat dit uiteraard goed zal bekeken worden;
Gehoord raadslid Stekelorum die meent dat de vakwerkstructuren meer tot hun recht zouden moeten komen en betreurt
het dat gevels dikwijls een egale kleur krijgen, hij vraagt of er niet kan opgelegd worden dat de vakwerkstructuur moet
in ere gehouden worden;
Gehoord raadslid Henri Dewulf die vraagt of er gedacht is aan een afwegingskader voor plaatsen van fotovoltaïsche
panelen, waarop schepen meldt dat dit niet kan in deze wijk
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

17. Goedkeuring BNIP WB Cyclocross.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuren subsidieovereenkomst tussen de vzw Onafhankelijk theater Oostduinkerke (OTO) en de
gemeente Koksijde voor externe programmatie in het c.c. CasinoKoksijde.
Gehoord schepen Loones die deze samenwerking toelicht
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

19. Goedkeuren concessieovereenkomst met de Koninklijke voetbal vereniging Coxyde (K.V.V.C.) voor de
voetbalkantine.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
20. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
21. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de bijzondere algemene vergadering.
⇒ Worden aangesteld met unanimiteit: de raadsleden Dalle, Vanheule, D’Haveloose, Gantois, Paelinck,
Stekelorum, Vancayseele en Casselman
22. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, H. Vandenberghe)
23. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Worden aangesteld met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck,
H. Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot,
I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters): de raadsleden Bakeroot en
Paelinck (plv)
24. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
25. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Worden aangesteld met unanimiteit: de raadsleden D’Haveloose en Paelinck (plv)
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26. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
27. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ Worden aangesteld met unanimiteit: de raadsleden Vanheule en Dawyndt (plv)
28. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) en 8 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A.
Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters, H. Vandenberghe)
29. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Worden aangesteld met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck,
H. Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot,
I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters): de raadsleden Stekelorum en
Vancayseele (plv)
30. Gaselwest - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone
algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, R. Gantois, N. Paelinck, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E.
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters)
30.a overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie voetgangerstunnel Ster
der zee - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of de tunnel nog voor de fietsers toegankelijk zal zijn
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt vraagt om de bas-reliefs zeker te bewaren en ook wil bevestigd zien dat de
gemeente wel eigenaar is, wat wordt beaamd
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

30.b Verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013
Gehoord dhr. burgemeester die de hoogdringendheid toelicht
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

(31) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Henri Dewulf – Potvis Valentijn van Sint-André
Raadslid Dewulf verwijst naar een vroegere vraag omtrent de opgraving van de potvis Valentijn van Sint-André, en
vraagt naar de stand van zaken en de plannen om hem over te brengen naar het visserijmuseum; hij verwijst naar San
Diego waar het skelet van een potvis in openlucht is opgesteld en meent dat dergelijk initiatief ook voor onze gemeente
nuttig kan zijn; de burgemeester is akkoord met deze zienswijze en meldt dit dossier te zullen bekijken en de volgende
raad verslag uit te brengen.

GEHEIME ZITTING
32. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 brandweerman tot korporaal.
⇒ Vander Bruggen bekomt drie stemmen, Beele 22 stemmen, bijgevolg wordt dhr. Carlos Beele
bevorderd tot korporaal
33. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 1 stagiair-brandweerman.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
34. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 2 stagiair-brandweermannen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u25

Volgende gemeenteraad: donderdag 20 december 2012
Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

Donderdag 20 december 2012

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, N. PAELINCK, S.
DEWULF, C. CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, 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 20u05

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 november 2012
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De heer burgemeester meldt dat hij zijn eed heeft afgelegd op 12 december jl. en dat ondertussen het KB houdende zijn
benoeming op het gemeentebestuur is toegekomen.

2.

Toekennen van de titel van sportief ambassadeur aan mevrouw Sigrid Rondelez.
Gehoord schepen Dawyndt die aan de raad voorstelt om de titel van sportief ambassadeur aan mevr. Rondelez voor te
stellen, waarbij hij een overzicht geeft van haar carrière als windsurfster, waarbij onder andere haar deelnames aan de
Olympische spelen in de kijker worden geplaatst; zij kende een internationale sportcarrière;
Gehoord dhr. burgemeester die de speciale band van Sigrid Rondelez met de gemeente aanhaalt en bovendien wijst op
de Wall of Fame, die in de raadszaal is geplaatst en waar ook haar naam is op voorzien;
Gehoord schepen Loones die zich aansluit bij deze hulde
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanbrengen lichtreclame
bibliotheek Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Loones die stelt dat hiermee de bibliotheek beter te vinden zal zijn
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vanneuvillehuis - fase 1:
restauratie - lot 1: bouwkundige restauratiewerken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die dit punt samen met de volgende twee punten toelicht en hoopt dat de nodige subsidies
hiervoor zullen kunnen vrijgemaakt worden, gelet op de dringende noodzakelijkheid van deze werken
Gehoord schepen Loones die zich hierbij aansluit en tevens meldt dat deze renovatie ter ere van Walter Vilain, lokaal
kunstenaar, wordt uitgevoerd
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

5.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vanneuvillehuis - fase 1:
restauratie - lot 2: technieken elektriciteit - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Vanneuvillehuis - fase 1:
restauratie - lot 3: technieken CV + sanitair + ventilatie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - lot 2 restauratieve
schilderwerken - restauratie St.Willibrorduskerk Wulpen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat er gewacht werd op onderhoudspremies, maar deze er niet zijn gekomen, zodat
dit nu met eigen middelen zal worden uitgevoerd
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⇒
8.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - meerprijs
ander type openbare verlichting voor Zuidenwindhelling.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - aanpassen
geluidsnet Wepionstraat - Astridplein.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - vervangen
openbare verlichting in Gaston Lejeunestraat - Joststraat.
Gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Beheerscontract technische installaties cultureel centrum Casino, bibliotheek, jeugdcentrum, gemeentehuis
en alle fonteinen - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat een externe firma is ingeschakeld voor het onderhoud en dit tot
tevredenheid heeft geleid
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester verlaat de zitting
12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - HVAC zolderverdieping woonhuis
Ten Bogaerde - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord schepen Loones die verwijst naar het goedgekeurde budget, maar uit de offertes is gebleken dat de raming te
laag werd gedaan, en dit een goede investering is in dit gebouw
Gehoord raadslid Henri Dewulf die verwijst naar de michelinster die het restaurant heeft gekregen, hij verwijst ook naar
het feit dat de deelgemeenten ook vermeld zouden moeten staan in de gids Michelin, hij vraagt te overwegen om met
Michelin en de mensen van de horeca in die richting te denken
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. 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
14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van de
Rousseaulaan en omgeving - goedkeuring verrekening 2 uitbreiden van de werken met deel Gaston
Lejeunestraat en deel Joststraat.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid castelein verlaat de zitting
15. Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie akkoordverklaring met de voorstellen van Polder
Noordwatering Veurne voor het dienstjaar 2013.
Gehoord dhr. burgemeester
Gehoord raadslid Depotter die een bijkomende toelichting geeft omtrent de noodzaak van de opgenomen voorstellen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Omslag brandweerkosten - dienstjaar 2007 - gemeenterekening 2006 - voorlopige bijdrage.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
17. Omslag brandweerkosten - dienstjaar 2008 - gemeenterekening 2007 - voorlopige bijdrage.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bosquetiastraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Dewittelaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
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20. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gaston Lejeunestraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vredestraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van Buggenhoutlaan.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om dit punt af te voeren, gezien het reeds werd behandeld op de zitting van
oktober
⇒

dagordepunt afgevoerd met unanimiteit

24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
raadslid Castelein vervoegt opnieuw de zitting
25. Heffing opcentiemes op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2013-2017 - vaststelling.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om bij dit punt de begroting te bespreken, hij wijst op de bijzondere toestand
bij de overgang naar een nieuwe meerderheid, maar waarbij wel geopteerd wordt om het budget nog dit jaar te laten
goedkeuren; hij somt kort de uitgaven en ontvangsten in gewone dienst op, en het saldo terzake; hij wijst ook op het
reservefonds van 7,3 miljoen euro; hij wijst ook op de cijfers van het exploitatiebudget en de diverse uitgavenposten; hij
wijst tevens op de voorstellen van besparingen die door de diensten zijn gedaan, ook het feit dat er aan de
personeelsaantallen niet wordt geraakt; hij wijst ook op de diverse belastingsreglementen en de wijzigingen die worden
voorgesteld, o.a. de belasting op de tweede verblijven, waar nu zal gewerkt worden met twee zones, hij verwijst ook
naar de overwegingen die daarbij gemaakt worden in het ontwerpbesluit, waaronder bepalend is de ligging en de grootte
van het eigendom; hij verwijst ook naar de vereenvoudiging van categorieën van de milieubelasting waarbij ook een
sociale correctie is toegepast voor WIGW’s en personen met het Omnio-statuut; hij wijst ook op de verdubbeling van de
belasting op onbebouwde gronden met de bedoeling de eigenaars te stimuleren de gronden vlugger op de markt te
brengen; een groot aantal belastingen blijft gelijk; hij wijst vervolgens op de diverse uitgaven en de geplande
investeringen, waarbij hij de voornaamste werken en investeringen opsomt, waarvan de meeste lopende dossiers zijn
Gehoord schepen Anseeuw in een korte toelichting over interne personeelsmobiliteit en een efficiënte inzet van de
personeelsleden
Gehoord raadslid Boons die vraagt waar er nog zou kunnen bespaard worden, bijv. vervoersonkosten, waarop de heer
ontvanger meldt dat alle werkingskosten kritisch zijn bekeken
Gehoord raadslid Depotter die vaststelt dat de gemeenschapszaal van Wulpen niet is opgenomen, waarop de
burgemeester meldt dat er technische problemen zijn met de stabiliteit van het ontwerp
⇒

goedgekeurd met 23 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum), 3 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf, J. Boons) en 1 tegen (H.
Vandenberghe)

26. Gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen waterwinners transportovereenkomst met IWVA - dienstjaar 2013-2015.
⇒ 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)
27. Gemeentelijke zwembaden - tarieven - hervaststellen.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij wijst op de gestegen kosten van exploitatie
Gehoord raadslid Beun die even terug blikt op zes jaar werking van het AGB, wijst op de btw-besparing die is
gerealiseerd, op de inkomsten van het parkeren; hij bedankt de leden van de Raad van Bestuur van het AGB voor hun
medewerking,
⇒

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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)

28. Retributie op het betalend parkeren 2013-2019.
Gehoord de heer burgemeester die raadslid Beun bedankt voor zijn inzet de afgelopen zes jaar als voorzitter van het AGB
Gehoord raadslid Beun die meldt dat in het vernieuwde deel van de Zeelaan er voorzien wordt in een halfuur per dag
gratis parkeren, eenmaal per dag, dit een proefproject is
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Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt omwille van het verschil in parkeerbeleid tussen de
verschillende kernen
⇒

goedgekeurd met 23 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum), 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 2 onthoudingen (J. Boons, H.
Vandenberghe)

29. Belastingsverordening op het plaatsen van cabines op het strand - periode 2013-2019 - hervaststelling.
⇒ 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)
30. Belasting voor het gebruik van het strand voor het vissen met staande netten - periode 2013-2019 hervaststelling.
⇒ goedgekeurd met 24 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons) en 3 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf, H. Vandenberghe)
31. Additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - periode 2013-2019 - hervaststelling.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt af te voeren
⇒

punt afgevoerd met unanimiteit

32. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - 2013-2019.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die achter de verhoging staat
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

33. Gemeentelijke activeringsheffing - belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels - periode
2013-2019 - hervaststelling.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de tarieven worden verdubbeld
⇒

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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)

34. Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen e.d. op het strand en op de wandelweg ten noorden
van de rijweg op de Zeedijk periode 2013-2019 - hervaststelling.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
35. Belasting op de terrassen op het openbaar domein - periode 2013-2019 - hervaststelling.
⇒ 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf)
36. Belasting op tweede verblijven - periode 2013-2019 - hervaststelling.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, met voorlezing van het overwegende gedeelte, en waarbij hij ook verwijst
naar de vele investeringen die de gemeente ook doet ten voordele van de tweede verblijvers, bovendien kunnen deze
ook genieten van een aantal kortingen op het gemeentelijk dienstenaanbod;
Gehoord dhr. voorzitter die op verzoek van de gemeentesecretaris meldt dat in art. 6 in de tabel “categorie” moet staan
ipv “tarief”
⇒

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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

37. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2013-2019 - hervaststelling.
⇒ goedgekeurd met 24 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons), 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 1 onthouding (H.
Vandenberghe)
38. Betoelagingsreglement voor diverse categorieën van zwakkeren ingekohierd in de gemeentelijke
milieubelasting - opheffing.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
39. Belasting op het verstrekken van restafvalzakken - periode 2013-2019 - hervaststelling.
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⇒

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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

40. Gemeentelijke milieubelasting - periode 2013-2019 - hervaststelling.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de tarieven voor tweede verblijvers en inwoners gelijk gesteld wordt en een
sociale correctie wordt ingevoerd
⇒

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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

41. Beleidsnota 2013 - goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit een overgangsnota wordt beschouwd naar de nieuwe legislatuur toe
⇒

goedgekeurd met 23 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum), 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 2 onthoudingen (J. Boons, H.
Vandenberghe)

42. Financiële nota 2013 (budget) en meerjarenplan 2013-2015 - goedkeuring.
⇒ goedgekeurd met 23 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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum), 3 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf, H. Vandenberghe) en 1 onthouding (J.
Boons)
43. Lijst van de nominatief toegekende toelagen - goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de gemeente de verenigingen zowel financieel, logistiek als op vlak van
huisvesting sterk ondersteunt, die als hoeksteen van de samenleving kunnen beschouwd worden
⇒

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, N.
Paelinck, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K.
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf)

44. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2013.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

45. OCMW - budget 2013 – kennisname
Gehoord schepen Delie in haar toelichting, waarbij ze meldt dat de investeringen beperkt blijven
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

46. Concessie betalend parkeren openbare weg - overdracht aan AGB Koksijde - concessieprijs - intrekken besluit
27 februari 2012.
Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting over dit en de volgende twee punten
⇒

goedgekeurd met 26 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois,
N. Paelinck, S. Dewulf, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I.
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons) & 1 onthouding (H. Vandenberghe)

47. Concessie betalend parkeren openbare weg - overdracht aan AGB Koksijde - concessieprijs - opheffen besluit
13 november 2003.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
48. AGB Koksijde - Koksijde Golf ter Hille - investeringssubsidie in kapitaal - goedkeuring.
Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Castelein verlaat de zitting
49. AGB Koksijde - Zwembad Koksijde hoogspanningscabine - investeringssubsidie in kapitaal - goedkeuring.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
50. Investeringssubsidie aan KVVC voor de bouw van de HS-cabine.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
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Schepen Devos verlaat de zitting
51. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor dienstverlening door dierenasiel Ganzeweide v.z.w. en de
transfer van gelden van de éénmalige participatie van dieren onder dak cvba naar dierenasiel Ganzeweide
v.z.w.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat de bouw van het dierenasiel op de gronden van het
munitiedepot in 2013 zal starten
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

52. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze afstand wegenis Gaupinlaan wegens Demarey Angelique.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
Schepen Devos vervoegt de zitting
53. Goedkeuring concessieovereenkomst estaminet De Peerdevisscher.
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om eenduidige regels voorop te stellen in alle concessies die de gemeente
uitschrijft waarop de heer burgemeester meldt dat elk dossier zijn eigenheid kent
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Paelinck verlaat de zitting
54. Advies ontwerp -provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen naar aanleiding van openbaar
onderzoek.
Gehoord schepen Dawyndt die voor dit en de volgende twee punten verwijst naar de commissievergadering
grondgebiedszaken en nog een korte toelichting geeft over dit agendapunt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

55. Advies PRUP’s Strand en Dijk naar aanleiding van openbaar onderzoek.
Gehoord schepen Dawyndt die de opmerkingen van het gemeentebestuur meedeelt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Paelinck vervoegt opnieuw de zitting
56. Advies ontwerp-PRUP solitaire vakantiewoningen - Westhoek.
Gehoord schepen Dawyndt die voorstelt om dit punt ongunstig te adviseren en daarbij verwijst naar de uitgebreide
bespreking in het dossier
⇒

goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H.
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, N. Paelinck,
S. Dewulf, F. Beun, A. Serpieters, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R.
Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) & 1 onthouding (G. Decorte)

57. Goedkeuring operationeel plan 2013 convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.
Gehoord schepen Loones die een stand van zaken geeft over de convenant OS, en verwijst naar de toekomstige
mogelijkheden op dit vlak
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

58. Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisschool Koksijde.
Gehoord schepen Vollon die de voornaamste wijzigingen in het reglement toelicht
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

59. Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
60. Aanpassing arbeidsreglement gemeentelijke basisschool Koksijde.
Gehoord schepen Vollon die de voornaamste wijzigingen toelicht in het arbeidsreglement
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

61. Aanpassing arbeidsreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
62. Aanpassing schoolreglement deeltijds kunstonderwijs WAK.
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

63. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de brandweerdienst Koksijde.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
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(64) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Rik Dewulf - Zilvermuseum
Raadslid Dewulf vraagt wat de consequenties zijn van het overlijden van de heer Maldague op de zilvercollectie van het
Abdijmuseum; de burgemeester meldt dat de lijfrente doorloopt; later kan eventueel een nieuwe bestemming voor de
collectie worden gezocht, bijv. in de Sint-Pieterskerk, maar dit kan kaderen in de visie over de herbestemming van de
kerken.

2. vraag van raadslid Sophie Dewulf – GRUP Marktplein Ter Duinen
Raadslid Dewulf stelt vast dat het GRUP Marktplein Ter Duinen geschorst is, zowel de beslissing van de gemeenteraad als
deze van de deputatie; zij geeft daarbij de argumentatie van de Raad van State aan; ze vraagt of het in de toekomst niet
anders kan; schepen Dawyndt meldt het arrest nog niet gezien te hebben, de schorsing heeft volgens hem te maken met
een onduidelijkheid uit het structuurplan van de gemeente; dit dossier zal in de volgende legislatuur opnieuw moeten
bekeken worden, het GRS zal in die zin duidelijk worden aangepast. Raadslid Sophie Dewulf vraagt om in de toekomst de
geest van het GRUP te bekijken in functie van het bewaren van het kleinschalig karakter van de wijk.

GEHEIME ZITTING
65. Benoeming in vast statutair verband als brandweerman-ambulancier : Paret Ben.
⇒ ben Paret benoemd met 25 ja en 1 neen

Vervolgens gaat de heer burgemeester over tot de huldiging van de afscheidnemende gemeenteraadsleden met name Herman
Vandenberghe, Jozef Boons, Rik Stekelorum, Katrien D’Haveloose, Chris Vanheule, Freddy Beun, Sophie Dewulf, Noël Paelinck,
schepen Daniel Van Herck, Alain Saubain, Elie Depotter, Henri Dewulf, waarbij de heer burgemeester meldt dat hij de raad zal
voorstellen om de titel van ere-burgemeester aan Henri Dewulf toe te kennen. Na woord en wederwoord, ontvangt elk raadslid
een passend geschenk.
Aansluitend brengt ook schepen Jan Loones een korte hulde aan Henri Dewulf. Ook raadslid Sophie Dewulf brengt een
persoonlijke hulde aan haar oom raadslid en ere-burgemeester van Koksijde.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u15
Volgende gemeenteraad: 2 januari 2012 om 20u en 21 januari om 20u30
Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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