BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

Maandag 21 januari 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u05

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 december 2012 en 2 januari 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De heer burgemeester deelt de bevoegdheidsverdeling binnen het schepencollege mee zoals beslist op 7 januari 2013
De heer voorzitter vraagt aan de drie fracties wie fractievoorzitter is: voor Lijst Burgemeester is dit raadslid Frederic
Devos, voor N-VA raadslid Rita Gantois en voor Impuls raadslid Elwin Van Herck

2.

Aktename ontslag van mevrouw Greta Delie als gemeenteraadslid
De secretaris doet mededeling van het schrijven met daarin het ontslag van raadslid Greta Delie

3.

Aktename afstand van mevrouw Claire Fagoo als effectief gemeenteraadslid.
De secretaris doet mededeling van het schrijven met daarin het afstand van mandaat van mevrouw Claire Fagoo

4.

Onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Bieke Dalle.
De secretaris doet mededeling van de stukken waaruit blijkt dat mevrouw Bieke Dalle niet in een geval van
onverenigbaarheid verkeert of in een situatie van onverkiesbaarheid

5.

Eedaflegging als raadslid van mevrouw Bieke Dalle.

6.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - werken van nutsmaatschappijen - vervangen OV in
Potvisstraat - G.Scottlaan - A.Degreeflaan.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring organisatie tweejaarlijkse architectuurprijs voor periode 2013-2018 en goedkeuring
wedstrijdreglement.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die verwijst naar de goede ervaringen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

8.

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

9.

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

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Louise Hegerplein (Louise).
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kursaallaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

beknopt verslag gemeenteraad 21/01/2013

1

12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Pierre Sorellaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ter Duinenlaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Vandeveldelaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Veldtijmweg.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder Zorgstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
19. Gemeentedecreet - verrichtingen van dagelijks bestuur
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Goedkeuring aankoop perceel Vandeveldelaan/Koninklijke baan jegens de onverdeeldheid Patoux-Bellingen.
Gehoord dhr. burgemeester die de opportuniteit van deze aankoop toelicht;
Gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de bestemming van deze grond zal zij en de vraag stelt of dit niet zou kunnen
gebruikt worden voor sociale doeleinden gelet op het niet bereiken van het sociaal objectief;
Gehoord dhr. burgemeester die stelt deze suggestie mee te zullen nemen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze afstand wegenis D. Brassinnestraat.
Gehoord dhr. burgemeester die meedeelt dat vooral in Oostduinkerke heel wat stukjes wegenis nog niet zijn opgenomen
in het openbaar domein, maar het wel de bedoeling is om deze dossiers binnenkort aan te pakken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Burgemeester verlaat de zitting
22. Voorlopige vaststelling Grup Pylyserlaan.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn inleiding waarbij hij het woord doorgeeft aan ir. Leen Declerck, diensthoofd
Stedenbouw; zij geeft een beknopte toelichting over de opzet van het plan, de situering van het plangebied, en de
voornaamste principes van het plan en het afgelegde traject
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of de problemen in de Jachtwakersstraat met dit plan worden aangepakt, wat wordt
bevestigd door ir. Declerck
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
23. Aanstelling vaststellers gemeentelijke administratieve sancties.
⇒ Bij geheime stemming goedgekeurd met unanimiteit
24. Wijziging gemeentelijk reglement op de openbare markten.
Gehoord schepen Geersens die meldt dat de markt op de Zeedijk zal starten op 1 april en eindigen einde september, en
ook de wijzigingen in het reglement meedeelt;
Gehoord raadslid Gantois die meldt dat haar fractie nooit blij is geweest met de locatie van markt op de Zeedijk, maar de
voorkeur gaf aan Oostduinkerke-dorp, maar nu wel tevreden is met de streekproductenmarkt die nu voorzien wordt in
Oostduinkerke-dorp
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de boerenmarkt inderdaad zal doorgaan op vrijdagnamiddag en hoopt op een
succes
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) - Goedkeuring van
agenda en voordracht van kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en voor de raad van
bestuur en het college van commissarissen.
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⇒

Worden bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: G. Decorte als kandidaat lid
van het RBC, H. Vollon als kandidaat bestuurder en B. Dalle als kandidaat commissaris

26. Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) - Aanduiding van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: C. Bakeroot en H. Ghyselen
(plv)
27. Financieringsintercommunale FIGGA - aanduiden bestuurder en bestuurder met raadgevend stem.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: J. Loones als kandidaat bestuurder en J.M. Dewulf
als kandidaat bestuurder met raadgevende stem
28. Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking van Veurne en Ommeland (IVVO) - aanduiden van 2
bestuurders en bestuurder met raadgevende stem.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: F. Devos en A. Serpieters als kandidaat
bestuurders en E. Van Herck als kandidaat bestuurder met raadgevende stem
29. Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) - aanduiden bestuurder.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: A. Serpieters als kandidaat bestuurder en E. Van
Herck als kandidaat bestuurder met raadgevende stem
30. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - aanduiden kandidaat raad van bestuur, kandidaat regionaal Comité
Westhoek en kandidaat raad van bestuur met raadgevende stem.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: C. Bakeroot als kandidaatvoor regionaal comité,
C. Bakeroot als kandidaat bestuurder en J.M. Dewulf als kandidaat bestuurder met raadgevende stem
31. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
32. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 24 ja en 3 onthoudingen: P. Hillewaere en A. Hancke
(plv)
33. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - aanstellen bestuurder en
bestuurder met raadgevend stem.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: Elie Depotter als kandidaat bestuurder en JM
Dewulf als kandidaat bestuurder met raadgevende stem
34. ERSV West-Vlaanderen vzw - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: C. Bakeroot
35. Dierenasiel Ganzeweide vzw - Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: D. Geersens
36. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG) - aanduiden
vertegenwoordiger algemene vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: L. Van Hove
37. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 22 ja en 4 onthoudingen en 1 lid niet gestemd: Annemie
Beghein
38. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering en 1 kandidaat raad van bestuur.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 22 ja en 5 onthoudingen: J. Loones als kandidaat
bestuurder, D. Geersens en J. Loones (plv) voor de algemene vergadering
39. Contactgroep Minder-Validen - Aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
⇒ Wordt bij geheime stemming aangeduid met 19 ja en 8 onthoudingen: Willy Plaetevoet
40. Beschermcomité M.P.I. Westhoek - Aanduiding van 1 kandidaat raad van bestuur.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: S. Anseeuw
41. Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap vzw (PWA) - Aanduiding van 6 vertegenwoordigers algemene
vergadering.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: Katrien Dhaveloose, Lena Devacht, Chris Vanheule
en Bruno Vandicke als vertegenwoordigers van de meerderheid; Eliza De Waele en Tom Van Rompaey
als vertegenwoordigers van de minderheid
42. Forum Lokale Werkwinkel – aanduiden vertegenwoordiger.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 21 ja en 5 onthoudingen en 1 tegen: Yves Roose
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43. Regionaal Sociaal verhuurkantoor Westkust vzw - Aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: A. Serpieters
44. Centrum voor Informatica (CEVI) - Aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: L. Van Hove
45. LOGO Oostende-Ieper-Veurne-Diksmuide vzw - Aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 22 ja en 5 onthoudingen: J. Loones
46. Regionale Welzijnsraad - Aanduiden van 1 vertegenwoordiger.
⇒ wordt bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: Katrien D’haveloose
47. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) - Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: D. Geersens en J. Loones (plv)
voor de algemene vergadering; burgemeester M. Vanden Bussche als kandidaat bestuurder
48. Woonmaatschappij De Ijzer - Aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 23 ja en 4 onthoudingen: Yves Feys als kandidaat
bestuurder; Alain Saubain en A. Serpieters (plv) voor de algemene vergadering
49. Projectvereniging 5-Art - Aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 kandidaat raad van bestuur met
raadgegevend stem.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 24 ja, 2 onthoudingen en 1 lid niet gestemd: J. Loones
als kandidaat bestuurder en J.M. Dewulf als kandidaat bestuurder met raadgevende stem
50. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - Aanduiden van 12 leden raad van bestuur.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 27 ja: S. Anseeuw, F. Devos, L. Deltombe, B. Dalle, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, P. Casselman en I. Vandekeere voor Lijst Burgemeester; R. Gantois, G.
Verhaeghe en G. Vandenbroucke voor N-VA; J.M. Dewulf voor Impuls; H. Vollon als commissaris voor
de meerderheid en E. Van Herck als commissaris voor de minderheid
51. Gemeentelijke Verkeerscommissie - Aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 25 ja, 1 tegen en 1 onthouding: Pierre Depotter (plv.
Annick Van Rossem) en Willy Plaetevoet (plv. Wilfried Heyvaert) voor Lijst Burgemeester; A. Hancke
(plv. G. Vandenbroucke) voor N-VA; Rik Stekelorum (plv J.M. Dewulf) voor Impuls
52. Landbouwraad - Aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 26 ja en 1 onthouding: P. Casselman (plv. M. Vanden
Bussche) voor Lijst Burgemeester; G. Vandenbroucke (plv. A. Hancke) voor N-VA; Yuri Verniers (plv.
Rik Stekelorum) voor Impuls
53. Gemeentelijke Preventieraad - Aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 25 ja, 1 onthouding en 1 lid niet gestemd: S. Anseeuw
(plv. D. Dawyndt) voor Lijst Burgemeester; G. Vandenbroucke (plv. R. Gantois) voor N-VA; Julie
Vandenbroeck (plv. Eliza De Waele) voor Impuls

(54) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Van Herck –voetpaden Van Buggenhoutlaan
Raadslid Van Herck verwijst naar het schrijven van zijn fractie aan het schepencollege in verband met de slechte staat
van de voetpaden in de Van Buggenhoutlaan en naar het antwoord dat hij hierop heeft gekregen waarbij werd gesteld
dat de werken nog niet voorzien zijn, hij vraagt evenwel opnieuw aandacht hiervoor en verzoekt om samen met de
Koninklijke Prinslaan ook de slechte delen van de Van Buggenhoutlaan bij prioriteit aan te pakken; de burgemeester
meldt dat de Van Buggenhoutlaan niet meer zal opgebroken worden, omdat er geen toelating wordt bekomen van
Monumenten en Landschappen om de ruines verder op te graven; de burgemeester verwijst naar de plannen die
opgemaakt zijn voor de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan en zal nazien om de staat van de voetpaden na te zien
en mee te nemen met kleine herstellingswerken, hij zal dit donderdag agenderen op de staf openbare werken.
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u10
Volgende gemeenteraad: 18 februari 2013 om 20u00

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM

beknopt verslag gemeenteraad 21/01/2013

4

BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

Maandag 18 februari 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u05
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen S. Anseeuw, G. Decorte, J.M. Dewulf en B. Dalle

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 januari 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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)

goedkeuring toetreding tot het gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve
van de Vlaamse, lokale en provinciale overheden
Gelet op de noodzaak om tot dringende goedkeuring van dit punt over te kunnen overgaan, teneinde zo snel mogelijk
een financieel voordeel voor de gemeente te kunnen bewerkstelligen
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

1.

Mededelingen.
De heer burgemeester doet mededeling van de:
Geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad

2.

Vaststelling huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Koksijde - Bedekkingslagen deel
2013 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die deze opdracht kort toelicht
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken op het
grondgebied Koksijde 2013 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering 2013 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat deze werken dienen uitbesteed te worden
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop signalisatiemateriaal
dienstjaar 2013 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor de
uitbreiding van het sportpark te Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat dit een volgende stap is in de aanleg van het sportterrein en waarbij hij verwijst
naar het goedgekeurde GRUP en feit dat nu een ontwerper dient aangesteld te worden voor de studie van deze werken
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat ook de procedure tot aankoop van de gronden is opgestart en dat de
gemeente op weg is om deze gronden te kunnen verwerven en dat de aanleg moet klaar zijn tegen september 2014
Gehoord raadslid Vollon die vraagt of het de bedoeling is om minstens één synthetisch veld aan te leggen, waarop
schepen Dawyndt meldt dat dit inderdaad de bedoeling is, maar nog niet is uitgemaakt waar dit zal komen
Gehoord raadslid Van Herck die meldt dat zijn fractie zich zal onthouden tot het volledige kostenplaatje gekend is
⇒

8.

Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, G. Vandenbroucke) en 4
onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, A. Hancke)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe en moeilijk uit te voeren
rioolaansluitingen 2013 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - aanleg nutsleidingen
Clubhouse Golf in Hof Ter Hillestraat.
Gehoord dhr. burgemeester die korte mededeling geeft van de evolutie van de aanleg van het clubhuis, hij meldt ook dat
de voorwaarden voor de uitbating zijn aangepast, in die zin dat de gemeente de volledige inrichting van de keuken en
het restaurant op zich zal nemen en de inschrijver enkel zal moeten instaan voor de meubilering en de schilderwerken,
omdat het anders moeilijk zal zijn om een uitbater te vinden
Gehoord raadslid Van herck die vraagt of er gedacht is aan groene energie in het project, waarop dhr. burgemeester
meldt dat er aandacht besteed is aan energiezuinigheid in het gebouw, het “eco” slaat vooral op het feit dat er veel
aandacht is besteed aan de waterhuishouding en hij zegt ten slotte dat er veel gedaan wordt om het ecolabel te krijgen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Serpieters verlaat de zitting
10. Goedkeuring aankoop woning Dorpstraat 18 aan de kerkfabriek Sint-Niklaas.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de woning in slechte staat is en dus niet meer kan verhuurd worden en de
kerkfabriek de kosten niet meer wil maken, waardoor de gemeente bereid is dit aan te kopen, en waarbij het achterland
zou kunnen aangewend worden om volkstuintjes aan te leggen; hij meldt ook dat het eigendom paalt aan het
Visserijmuseum en dit mogelijkheden opent;
Gehoord raadslid Mouton die vraagt wat er met de woning zelf zal gebeuren en dit niet in het kader van sociale
doeleinden kan ingezet worden, waarop de burgemeester antwoordt dat de woning zal afgebroken worden maar dat
sociale huisvesting eventueel in overweging kan genomen worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Serpieters vervoegt opnieuw de zitting
11. Goedkeuren akte minnelijke aankoop gedeelte van een perceel Strandlaan/Koninginnelaan te Koksijde van
consoorten Pinson.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat dit perceel bestemd is als groenzone in de Strandlaan
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuren ontwerpakte openbare verkoop woning Houtsaegerlaan 4.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt deze woning openbaar te verkopen, gezien andere opties onmogelijk zijn
gebleken
gehoord schepen Delie die meldt dat er veel onkosten aan het gebouw zijn en ook de bouw van appartementen niet
rendabel bleek te zijn
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Goedkeuring openbare verkoop van drie garages op de Zeedijk te Koksijde-bad eigendom van de gemeente
Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er een drietal garages gemakkelijk vrij kunnen gemaakt worden en daarom
verkocht zullen worden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Goedkeuren ontwerpakte openbare verkoop drie loten grond Salvialaan te Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt deze drie loten openbaar te verkopen
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Aktename jaarverslag 2012 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

aktename

16. Vaststellen geledingen voor de Gecoro 2013-2018.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er iemand kan betrokken worden van de sociale huisvestingssector, waarop
schepen Dawyndt meldt dat dit via de deskundigen kan, voor de rest meent hij dat dit een evenwichtige oefening is
geweest om de maatschappelijke geledingen te vertegenwoordigen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester verlaat de zitting
17. Intrekking besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2012 houdende definitieve vaststelling van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Ter Duinenlaan en Marktplein".
Gehoord schepen Dawyndt die de historiek van deze zaak aanhaalt en waarbij hij verwijst naar de rechtsgang bij de
Raad van State en vervolgens concludeert dat het beter is, in het kader van een goede rechtsgang, de beslissing van de
gemeenteraad van 27 februari 2012 in te trekken; hij zegt ook nog dat het de bedoeling is om na de herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dit plan opnieuw in behandeling te nemen.
Gehoord raadslid Van Herck die meldt dat zijn fractie blij is voor de mensen van de buurt dat dit GRUP wordt ingetrokken
en waarbij hij nog stelt de vraag stelt of er nog verder zal geprocedeerd worden bij de Raad van State, waarop schepen
Dawyndt kort de rechtsgang bij de Raad van State schetst en meldt dat het college de filosofie van het plan niet zal
aanpassen, maar zal hernemen na de herziening van het GRS.
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er zal rekening gehouden worden met de opmerking van de buurt waarop
schepen Dawyndt meldt dat er steeds zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de inwoners
bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
18. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2012.
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting
⇒

kennisname

19. Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal - dj. 2013.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Goedkeuren gemeentelijk subsidiereglement voor straat-, buurt- en wijkfeesten.
Gehoord schepen Loones die meldt dat dit reglement tegemoet komt aan een reële vraag en met dit reglement de
spelregels duidelijk zijn voor de aanvragers
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuren overeenkomst tussen de gemeente Koksijde en de politiezone Westkust betreffende de
gemeenschapswachten.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Goedkeuring van wijziging aan statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad.
Gehoord schepen Delie die de wijziging voorstelt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

23. Wijziging gemeentelijk reglement op de openbare markten.
Gehoord schepen Geersens die stelt dat het gaat om een beperkte markt met lokale producten van lokale producenten
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Ondertekening resolutie tegen wegwerpplastics.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat het hier gaat over de strijd tegen vervuiling van de zee gaat en het vermijden
van wegwerplastics en de raad vraagt deze resolutie te willen goedkeuren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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25. Erkenning gemeentelijke jeugdraad en goedkeuring afsprakennota.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Vaststelling huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Aanpassen reglement Speelveugel, goedkeuren reglement sociaal tarief en verhogen dagtarief.
Gehoord schepen Van Hove die stelt dat er in de paasvakantie een bijkomend aanbod is en dat het tarief sinds lang niet
meer is aangepast, ook de maaltijden inbegrepen zijn en er voorzien is in een sociaal tarief en in een gezinskorting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. VZW JOC de PIT: aanduiden vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en raad van bestuur.
⇒ Worden aangeduid voor de Algemene Vergadering: L. Van Hove, Inge Vandekeere, Bieke Dalle en Henk
Ghyselen voor de Lijst Burgemeester, Greet Verhaeghe en Adelheid Hancke voor N-VA, Elwin Van Herck
voor Impuls
⇒

Worden aangeduid voor de Raad van Bestuur: Lander Van Hove en Njomza Isini voor de Lijst
Burgemeester, Dries Vandenbroucke voor N-Va en Tom Van Rompaey voor Impuls

29. Adviescommissie Muziekacademie - aanduiding van 2 vertegenwoordigers.
⇒ Verkozen bij geheime stemming met 19 ja en 3 onthoudingen (1 lid niet gestemd): Lander Van Hove en
Peter Hillewaere
30. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
31. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Verkozen bij geheime stemming met 19 ja en 3 onthoudingen (1 lid niet gestemd): Luc Deltombe en
Andreas Cavyn (plv.)
32. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
33. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ Verkozen bij geheime stemming met 16 ja en 5 onthoudingen (2 leden niet gestemd): C. Bakeroot en
H. Ghyselen (plv)
34. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
35. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de bijzondere algemene vergadering.
⇒ Verkozen bij geheime stemming met 20 ja en 3 onthoudingen: de raadsleden I. Vandekeere, H.
Ghyselen, P. Casselman, C. Bakeroot, B. Dalle, H. Vollon, R. Gantois en G. Verhaeghe
36. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ Verkozen bij geheime stemming met 19 ja en 3 onthoudingen (1 lid niet gestemd):I. Vandekeere en L.
Van Hove (plv)
37. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
37a. goedkeuring toetreding tot het gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van
de Vlaamse, lokale en provinciale overheden
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

(38) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Van Herck – culturele verenigingen
Raadslid Van Herck stelt vast dat het college toestemming gaf aan een vlaams nationalistische beweging om een lokaal
te gebruiken in het Erfgoedhuis en vindt dat hiermee het Erfgoedhuis wordt gepolitiseerd, gezien deze vereniging een
politieke drukkingsgroep is die ijvert tegen de verfransing van de kust en dit toch wel gevoelig ligt en vraagt aan de
meerderheid om een andere oplossing te vinden;
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De burgemeester antwoordt hierop dat deze vereniging een zeer achtbare vereniging is en meldt dat er voor de noden
van iedere vereniging een oplossing wordt gezocht binnen de gemeente, hij verwijst ook naar het feit dat de
penningmeester een gemeenteraadslid is; hij begrijpt niet waarop raadslid Van Herck zijn bewering stoelt. Hij meldt ook
dat dit niet ten nadele is van een andere vereniging.
Schepen Loones meldt als schepen van cultuur hier bemiddeld te hebben en stelt dat het over de Vlaamse Volksbeweging
betreft, regio Bachten de Kupe; dit komt overeen met het werkingsgebied van het Erfgoedhuis, hij meldt ook dat het niet
de bedoeling is te provoceren; het contract wordt ook na een jaar geëvalueerd, het gaat ook over een klein bureel

2. vraag van raadslid Van Herck – internet in Koksijde
Raadslid Van Herck verwijst naar een gesprek met de burgemeester waarbij een firma bereid is om in Koksijde een
aantal hotspots te installeren en hoopt dat dit in de toekomst terug kan opgerakeld worden; de burgemeester meldt dat
de gemeente gebonden is aan de wet op de overheidsopdrachten en het de meerderheid is die het beleid terzake zal
bepalen en eventueel een lastenboek zal opstellen; hij meldt ook dat dit een bekend verhaal is, en het dossier niet zo
evident is, gezien er nog geen enkele andere gemeente op ingetekend heeft, het een commerciële firma is die een
aanbod doet; burgemeester zal dit verder laten onderzoeken

3. vraag van raadslid Mouton – werken in de Zeelaan
Raadslid Mouton vraagt of de werken in de Zeelaan, fase 1 zullen afgewerkt zijn tegen Pasen; de burgemeester verwijst
naar de strenge winter en zegt dat de aannemer beloofd heeft de werken te beëindigen tegen pasen en hij verwijst ook
naar de website van de gemeente waar de planning vermeld staat; raadslid Mouton stelt ook de vraag naar de timing
voor de fase 3, waarop de burgemeester meldt dat dit nog zal toegelicht worden en dat de werken pas zullen starten na
het seizoen van volgend jaar

BESLOTEN ZITTING
39. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 1 brandweerman.
⇒ aangesteld met unanimiteit
40. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 3 stagiair-brandweermannen.
⇒ Goedgekeurd met 22 ja en 1 lid niet gestemd
41. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 4 brandweermannen.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u18
Volgende gemeenteraad: 18 maart 2013 om 20u00

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

Maandag 18 maart 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u07
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen G. Delie en raadslid G. Decorte

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 februari 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
er worden geen mededelingen gedaan

2.

Samenstellen gemeenteraadscommissies.
⇒ er wordt kennis genomen van de voordracht van volgende leden
Commissie Financien, Personeel en administratie:
Lijst Burgemeester: Christophe Bakeroot, Herwig Vollon, Henk Ghyselen, Paul Casselman, Luc Deltombe
NV-A: Peter Hillewaere, Greta Verhaeghe
Impuls: Jean-Marie Dewulf
Commissie Vrije Tijd:
Lijst Burgemeester: Charlotte Castelein, Frederic Devos, Herwig Vollon, Inge Vandekeere, Paul Casselman
NV-A: Rita Gantois, André Cavyn
Impuls: Elwin Van Herck
Commissie Grondgebiedszaken:
Lijst Burgemeester: Guido Decorte, Herwig Vollon, Bieke Dalle, Christophe Bakeroot, Henk Ghyselen
NV-A: André Cavyn, Rita Gantois
Impuls: Rosaline Mouton
Commissie Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandige agentschappen:
Lijst Burgemeester: Christophe Bakeroot, Frederic Devos, Henk Ghyselen, Paul Casselman, Luc Deltombe
NV-A: Rita Gantois, Adelheid Hancke
Impuls: Ivan Vancayseele

3.

Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie - Aanwijzen voorzitter.
⇒ bij geheime stemming verkozen met 22 en 4 onthoudingen : raadslid Bakeroot

4.

Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - Aanwijzen voorzitter.
⇒ bij geheime stemming verkozen met 22 en 4 onthoudingen : raadslid Gantois

5.

Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken - Aanwijzen voorzitter.
⇒ bij geheime stemming verkozen met 21 en 5 onthoudingen : raadslid Decorte

6.

Gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente Aanwijzen voorzitter.
⇒ bij geheime stemming verkozen met 22 en 4 onthoudingen : raadslid Deltombe

7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vrachtwagen met
containersysteem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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8.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aangaan van leningen met
looptijd van 5 en 10 jaar ter financiering van de buitengewone dienst 2012-2013 - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe en moeilijk uit te voeren
rioolaansluitingen 2012 - goedkeuring verrekening 1bis.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Zeelaan fase 2 - goedkeuring
verrekening 1.
gehoord dhr. burgemeester die kort uitleg geeft over de redenen voor de verrekening, waarbij hij ook meldt dat er
multifunctionele palen met Led-verlichting worden voorzien in de Zeelaan
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Goedkeuren akte tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een hoogspanningscabine
door Gaselwest in de Langeleedstraat op het voormalige munitiedepot.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuren akte tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een hoogspanningscabine
door Gaselwest in de Kerkhofstraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
13. Goedkeuring aankoopakte toegangsweg Duinenhuis jegens vennootschap De Strandschelp in uitvoering
dadingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 oktober 2012.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

14. Goedkeuren akte kosteloze afstand van een perceel op de hoek Albert I-laan en Westhoekhelling door Immo
Driemo en Gaselwest aan de gemeente voor het plaatsen van een kunstwerk.
gehoord schepen Loones die meldt dat dit past in de aankoop van het kunstwerk de Wanderer, dat zal geplaatst worden
op het betrokken perceel, wat een prachtig binnenkomen zal zijn voor de gemeente
gehoord raadslid Bakeroot die vraagt of er overeengekomen is met Driemo hoe lang het kunstwerk zal blijven staan,
waarop schepen Loones meldt dat het kunstwerk aan de gemeente zal geschonken worden en dus zal blijven staan
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Dalle verlaat de zitting
15. Goedkeuren akte kosteloze afstand wegenis Potvisstraat.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting
16. Goedkeuren akte recht van doorgang over het voormalige munitiedepot aan Sys-Rommelaere.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

17. Goedkeuren akte erfpacht met vzw Patrimonium onderwijs decanale werken Veurne-Westkust ten behoeve
van schoolomgevingswerken Helvetiastraat.
gehoord dhr. burgemeester die de bedoeling meedeelt, namelijk het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18. FIGGA - Kapitaalverhoging Publi-T - goedkeuring aandeel Koksijde - borgstelling.
gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

19. Goedkeuren strandconcessie voor het jaar 2013 met het Vlaams Gewest Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
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⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Van Herck verlaat de zitting
20. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan de vzw KVVC en aan de vzw
KVVO voor het financieren van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Van Herck vervoegt opnieuw de zitting
21. Goedkeuren overeenkomst met Kruispuntbank Sociale Zekerheid - toegang tot de gegevens van de
rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

22. Goedkeuren Organiek Reglement voor het oprichten van een gezamenlijk beheersorgaan voor de
gemeentelijke Openbare Bibliotheek en het cultureel centrum CasinoKoksijde, kortweg GBO genaamd.
gehoord schepen Loones die meldt dat er voor gekozen wordt om van de twee bestaande beheersorganen, er één orgaan
van te maken, vanuit de vaststelling dat het meestal om dezelfde mensen gaat in beide raden en hier dus een
efficiëntere werking mee wordt nagestreefd; hij licht de samenstelling toe, met name afgevaardigden van de fracties en
van diverse adviesraden en mogelijkheid om experten aan te stellen; het standaardmodel van Locus werd overgenomen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

schepen Loones, Serpieters en raadslid Cavyn verlaten de zitting
23. Goedkeuren subsidieovereenkomst voor de toekenning werkingstoelage aan de VZW Vrienden van het
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke.
gehoord dhr. burgemeester die de goede samenwerking met de vzw toelicht, met name o.a. wat betreft de inrichting van
de folkoreavonden
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

schepen Loones, Serpieters en raadslid Cavyn vervoegen opnieuw de zitting
24. Goedkeuren schoolwerkplan WAK 2012-2013 en 2013-2014.
gehoord schepen Van Hove die toelichting geeft over inhoud en de opties van de beide schoolwerkplannen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

25. Gemeentelijke landbouwraad - vaststelling statuten en huishoudelijk reglement.
gehoord schepen Serpieters die meldt dat er een oproep tot kandidaten is gebeurd en de samenstelling is gebeurd,
waarbij nu wordt gevraagd voor statuten en huishoudelijk reglement
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

26. Andersvalidenadviesraad - aanduiden leden.
gehoord Schepen Anseeuw die meldt dat deze raad ook opnieuw wordt samengesteld na een oproep in tij-dingen
⇒

bij geheime stemming goedgekeurd met 22 en 4 onthoudingen

27. FIGGA - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ bij geheime stemming verkozen met 22 en 4 onthoudingen : raadslid Dalle (plv. Devos)
28. Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) - voordracht van
kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en raad van bestuur.
⇒ bij geheime stemming verkozen met 18 ja, 5 onthoudingen en 3 leden niet gestemd: raadslid Decorte
voor beide mandaten
29. Aanpassing rechtspositieregeling - vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit.
gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

(30) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Hancke – duivenplaag Oostduinkerke-bad
Raadslid Hancke verwijst naar de klachten van de bewoners van de residentie Gauquie in Oostduinkerke-bad over de
aldaar heersende duivenplaag en vraagt wat het gemeentebestuur van plan is te doen; schepen Serpieters meldt dat in
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het college beslist is om iemand aan te stellen om deze duiven te vangen, dit zal wat tijd in beslag nemen en hoopt dat
dit probleem zo kan worden opgelost.

2. vraag van raadslid Dalle – skateramp Wulpen
Raadslid Dalle vraagt of de skateramp op het kerkplein in Wulpen zal blijven staan, waarop schepen Van Hove stelt dat
deze vraag terecht is en meldt dat het zal verplaatst worden op de terreinen achter de kerk; hij meldt ook dat de werken
aan het skatepark in Oostduinkerke aan de gang zijn en er hier ook subsidies voor zijn aangevraagd.

3. vraag van raadslid Ghyselen – organisatie FedCup in Koksijde
Raadslid Ghyselen heeft via de tennisclub vernomen dat er een internationaal tennistornooi zal worden georganiseerd in
de tennishal en vraagt of de gemeente hier ook zijn medewerking zal voor verlenen; schepen Dawyndt meldt dat in het
weekend van 20 april de Fed Cup inderdaad naar Koksijde komt en dit een buitenkans is om toptennis in Koksijde te
zien. De burgemeester voegt hier nog aan toe dat hiervoor 20.000 als uitkoopsom zal worden betaald aan de VTV, maar
er geen televisie-uitzending kan gegarandeerd worden; het budget zal door de VVV ter beschikking worden gesteld, gelet
op de grote toeristische meerwaarde van dit evenement.

4. vraag van raadslid Vandekeere – werken zwembad Oostduinkerke
Raadslid Vandekeere vraagt of de eindfase van de werken aan het zwembad in Oostduinkerke zal kunnen gerespecteerd
worden; de burgemeester meldt dat de aanbesteding is gebeurd en de subsidies in Brussel zijn beloofd en dat de timing
dus wellicht nog kan gerespecteerd worden tegen de zomer van 2014

5. vraag van raadslid Mouton – OCMW
Raadslid Mouton meldt dat in 2010 de idee was gelanceerd om bijkomende serviceflats te bouwen nabij het Sociaal Huis,
waarbij reeds het voorbereidende dossier is opgemaakt binnen het OCMW, ze vraagt naar een stand van zaken; de
burgemeester meldt dat dit dossier op een versnelde manier binnen het OCMW zal kunnen aangepakt worden maar er is
nog geen concrete planning; er wordt ook samen met de KEI gekeken om bijkomende RVT-bedden te realiseren op de
site van de Dunecluyze, waarbij het licht op groen werd gezet door de gemeente, maar dit nog stedenbouwkundig moet
bekeken worden.

6. vraag van raadslid Vancayseele – snoeien van bomen en takken
Raadslid Vancayseele meldt dat geregeld de opmerking wordt gemaakt dat de gesnoeide takken soms weken blijven
liggen in de bermen en vraagt of dit niet sneller kan weg genomen worden; schepen Geersens meldt dat een andere
ploeg de ophaling doet dan de ploeg die snoeit en dat de takken nooit maar enkele dagen blijven liggen; er zijn ook
nogal wat griepgevallen geweest op de groendienst waardoor er achterstand is op het werk.

7. vraag van raadslid Dewulf – schuld in Koksijde
Raadslid Dewulf verwijst naar de berichtgeving in de pers omtrent de schuld van de Vlaamse gemeenten en die van
Koksijde en vraagt welke stappen er worden ondernomen om de schuld naar beneden te krijgen; de burgemeester meldt
dat de schuld wordt berekend per inwoner, waar dit geen correcte berekeningswijze is, gezien de schuld van de
gemeente ook wordt terugbetaald via de inkomsten van de immobilien en de tweede verblijven, hij meldt ook dat er
belangrijke investeringen zijn gebeurd in de afgelopen 18 jaar, zodat wij ons concurrentieel moeten houden t.a.v. bijv.
de Cote d’Opale; de burgemeester meldt dat ook de personeelskosten goed onder controle worden gehouden; de
belasting tweede verblijf is bovendien nog niet de hoogste van de kust; de burgemeester meldt dat elke uitgave kritisch
wordt bekeken.

8. vraag van raadslid Dewulf – werken in de Zeelaan
Raadslid Dewulf verwijst naar diverse verhalen over de materialen in de Zeelaan, hij vraagt een toelichting over de
volgende fases van de Zeelaan ten behoeve van de handelaars en vraagt ook om, verwijzend naar de receptie voor de
golf, ook een receptie aan te bieden aan de handelaars in het c.c. Casino waarop de werken en de planning kunnen
toegelicht worden; de burgemeester verwijst naar de slechte winter, de werken lopen momenteel vijf maanden, de
aannemer doet inspanningen om alles binnen de timing te houden en er is inderdaad een tegenslag wat betreft de
levering van materialen, nl. blauwe hardsteen uit China met een leveringstermijn van drie tot vier maanden, de huidige
voorraad volstaat om de voetpaden aan te leggen en men zal ook de asfalt tegen de paasvakantie proberen te leggen,
afhankelijk van het weer; wat de volgende fases betreft werd in overleg met de handelaars bepaald dat deze
respectievelijk in het voorjaar 2014 en in september 2014 zullen starten om klaar te zijn tegen juni 2015.

9. vraag van raadslid Van Herck – ter beschikking stellen jodiumpillen
Raadslid Van Herck verwijst naar de aanwezigheid van de kerncentrale van Gravelines en de mogelijke dreiging van een
nucleaire ramp en vraagt hoe het zit met de bevoorrading van de brandweer van jodiumpillen gezien de gemeente in de
gevarenzone zit bij mogelijke calamiteiten; de burgemeester meldt dat deze problematiek op een gepaste wijze moet
worden aangepakt zonder teveel onrust hieromtrent te zaaien, via het burgemeestersoverleg worden de acties in
Gravelines opgevolgd, en wordt voorzien in de opmaak van een plan terzake; de ambtenaar noodplanning heeft opdracht
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gekregen om hieromtrent aanbevelingen te doen, er wordt dus aan gewerkt op een professionele manier en de
voorgestelde maatregelen zullen ten gepaste tijde aan de gemeenteraad worden meegedeeld.

10. vraag van raadslid Van Herck – afrekening WK Cyclocross
Raadslid Van Herck vraagt om tegen de volgende gemeenteraad een overzicht te bezorgen van alle uitgaven van het WK
Cyclocross; de burgemeester verwijst hiervoor naar de financiële dienst; schepen Dawyndt verwijst ook naar het feit dat
met dit evenement Koksijde acht uur live op televisie is geweest, wat op zich al onbetaalbaar is. Raadslid Van Herck
vraagt zich af hoe het mogelijk is dat dit evenement met verlies is georganiseerd, terwijl dit in vorige edities steeds met
winst is gebeurd.

BESLOTEN ZITTING
31. Brandweer - post Oostduinkerke - ontslag brandweerman Schacht Mike.
⇒ punt aangenomen met 22 voor, 2 tegen en 2 leden niet gestemd
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u15
Volgende gemeenteraad: 15 april 2013 om 20u00

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

Maandag 15 april 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u07
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen D. Geersens, raadslid H. Vollon

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 15 maart 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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)

Wijziging belasting op de ambulante handel op de door de gemeente Koksijde ingerichte openbare markten periode 1 juli 2010 tot 31 december 2013.
⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

b) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest voor samengevoegde opdrachten van
werken voor aanleg van een afslagstrook op het kruispunt van de N330 en de N396 te Oostduinkerke..
Gelet op de noodzaak om tot dringende goedkeuring van dit punt over te gaan, om tot effectieve uitvoering van het punt
2 van de dagorde te kunnen overgaan; deze overeenkomst is immers nodig om de werken te kunnen aanbesteden en
kort na het zomerreces de werken te kunnen starten.
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

1.

Mededelingen.
er worden geen mededelingen gedaan

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - N396 - Herinrichten Dorpsstraat,
Schoolstraat en Vrijheidstraat t.h.v. de scholen gemeenteschool en vrije basisschool te Oostduinkerke-dorp fase II: kruispunt N396 Dorpsstraat x N330 Toekomstlaan.
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de huidige intensiteiten leiden tot geregelde files op het kruispunt te
Oostduinkerke-dorp, terwijl ook voor de fietsers de veiligheid moet verbeterd worden; deze werken kaderen in de
verderzetting van de werken aan de schoolomgeving langsheen de Dorpstraat; deze werken worden gesubsidieerd door
de Vlaamse overheid; enkele bomen dienen gerooid te worden, maar de mooiste bomen worden behouden.
gehoord schepen Loones die meldt dit dossier steeds opgevolgd te hebben en akkoord is dat er een meer veilige situatie
moet gecreëerd worden, maar hij betreurt dat er geen meer creatieve oplossing kon gevonden worden voor het behoud
van de unieke opstelling van de linde- en kastanjebomen, waardoor hij zich van de goedkeuring van dit dossier zal
onthouden en hoopt dat op deze manier de vijf te redden bomen zullen blijven bestaan
⇒

goedgekeurd met 21 ja(L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Dawyndt, A. Serpieters, L.
Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, I. Vancayseele, E.
Van Herck, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, R. Mouton, I. Vandekeere, P. Hillewaere, J.-M. Dewulf, B. Dalle)
en 4 onthoudingen (J. Loones, A. Cavyn, A. Hancke, G. Vandenbroucke)

3.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - afbakening zones "Parkeren
uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen".
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

4.

Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Grasplantenstraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

5.

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

goedgekeurd met unanimiteit

6.

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

7.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Prof. Blanchardplein.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

8.

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

9.

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

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
13. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepaling van
de voorwaarden.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
14. Goedkeuring akte aankoop perceel grond op de hoek van de Koninklijke Baan en de Vandeveldelaan jegens
Patoux.
gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft omtrent dit dossier en verwijst naar de eerdere goedkeuring door de
gemeenteraad van deze aankoop
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. Voorlopige vaststelling GRUP Zeedijk.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over het opzet van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuren installatie gemeentelijke raad voor cultuurbeleid.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
17. Goedkeuring toetreding tot vzw Kustattracties.
gehoord schepen Loones die de meerwaarde van de toetreding tot deze vzw toelicht en meldt dat dit vnl. een
promotieinstrument is
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuring toetreding tot vzw Toeristische Attracties.
gehoord schepen Loones die verwijst naar de bespreking bij het vorige punt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

19. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
20. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de algemene vergadering.
⇒ worden bij geheime stemming aangeduid met 21 ja en 4 onthoudingen: de raadsleden I. Vandekeere,
H. Ghyselen, P. Casselman, C. Bakeroot, B. Dalle, H. Vollon, R. Gantois en A. Cavyn
21. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
22. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ Worden bij geheime stemming aangeduid met 21 ja en 4 onthoudingen: P. Hillewaere en A. Hancke
(plv)
23. Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling.
gehoord schepen Anseeuw die meldt dat een aantal aanpassingen aan de rechtspositieregeling dienen te gebeuren, o.a.
deze opgelegd door de hogere overheid en ook in functie van de werkbaarheid en waarbij ze voorstelt om, in
tegenstelling tot de voorliggende tekst, de huidige bepalingen in verband met de verstoringstoelage te behouden zoals
nu voorzien
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⇒

goedgekeurd met unanimiteit

23bis. Wijziging belasting op de ambulante handel op de door de gemeente Koksijde ingerichte openbare markten
- periode 1 juli 2010 tot 31 december 2013.
gehoord de heer burgemeester die voorstelt om de belasting voor de lokale producentenmarkt in Oostduinkerke-dorp te
wijzigen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

23.ter. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest voor samengevoegde opdrachten van
werken voor aanleg van een afslagstrook op het kruispunt van de N330 en de N396 te Oostduinkerke.
gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting die vraagt om in het kader van de geplande werken dit goed te keuren
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

(24) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Dewulf – werken Zeelaan
Raadslid Dewulf stelt vast dat de Zeelaan niet voor het verkeer werd geopend voor de paasvakantie, waarbij hij verwijst
naar zijn vraag op de vorige gemeenteraad; hij somt daarbij diverse mogelijke oorzaken op, waaronder de late levering
van de tegels waardoor er een aantal vierkante meters tegels tekort bleken voor de voltooiing van de werken; hij
vernam ook dat er een vergadering met UNIZO heeft plaatsgevonden en er ook een boekje werd verspreid met
informatie voor de handelaars, waarin volgens hem een negatieve boodschap werd verspreid; hij vraagt om in de
toekomst werk te maken van een strakke en duidelijk afgesproken planning, een dagelijkse opvolging van de werken en
degelijke informatie naar de handelaars toe; hij stelt vast dat dit niet is gebeurd in de afgelopen maanden; hij vraagt hoe
er hier in de toekomst aan gewerkt zal worden.
De burgemeester meldt dat er tegenover de vorige gemeenteraad niets is veranderd, de aannemer heeft zijn uiterste
best gedaan om de Zeelaan bruikbaar te maken, er waren ook tal van felicitaties over het ontwerp, nl. de brede
wandelpaden, zodat de burgemeester heel tevreden is over de inspanningen die de aannemer heeft geleverd, maar zelf
ook betreurt dat de tegels te laat werden geleverd. De burgemeester meldt hiervoor aandacht te zullen hebben bij de
volgende fases in de Zeelaan. De werken worden ook goed opgevolgd en er wordt steeds naar oplossingen gezocht.
Schepen Van Hove meldt dat hij met de schepen van lokale economie ter plaatse is geweest en positieve feedback heeft
gekregen van de handelaars, maar ook bevestigd dat duidelijke informatie ook in de toekomst belangrijk is.

2. vraag van raadslid Vancayseele –herbestemming van de parochiekerken
Raadslid Vancayseele verwijst naar de conceptnota van de Vlaamse regering over de herbestemming van de
parochiekerken en naar de afspraken die moeten gemaakt worden tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur in verband met een toekomstvisie voor de parochiekerken: hij vraagt of er terzake al een initiatief is
genomen en afsprakennota werd gemaakt en of er een lange termijnvisie is geformuleerd, omdat dit ook samenhangt
met het verder geven van subsidies.
Schepen Serpieters meldt dat deze nota op twee sporen wordt behandeld: enerzijds door de parochies voor wat de
pastorale werking betreft, hier is de visie al te kennen gegeven; het tweede spoor is de behandeling van deze nota door
de kerkfabrieken zelf, dit is reeds gebeurd en de visies worden gecentraliseerd door het centraal kerkbestuur; hij
verwacht dat van hieruit dit zal doorstromen naar het gemeentebestuur, en wil later de resultaten en verdere bespreking
ook voorleggen aan een commissie van de gemeenteraad.

3. vraag van raadslid Vandekeere – Golf ter Hille
Raadslid Vandekeere verwijst naar de trimpiste die zal verdwijnen en doet een suggestie om een parcours van een
drietal kilometer aan te leggen rond het golfterrein;
Schepen Dawyndt meldt dat er hier overleg zal zijn met de betrokken verenigingen over de praktische invulling van deze
vraag, en vindt dit een goed idee, maar dit moet nog budgettair worden bekeken.

4. vraag van raadslid G. Vandenbroucke - Delvauxmuseum
Raadslid Vandenbroucke heeft vernomen dat er in Brussel een tweede Delvauxmuseum zal komen dat groter zal zijn dan
dit in Sint-idesbald en vraagt of dit geen gevaar vormt dat het museum in Sint-Idesbald zal verdwijnen.
De burgemeester verwijst naar een gesprek met wijlen conservator Charly Van Deun waarbij de plannen voor een
museum in Brussel werden meegedeeld, met de stelligste mededeling dat het museum in Koksijde zal blijven, en het
museum in Brussel een aanvulling is. De burgemeester is overtuigd dat de nalatenschap van P. Delvaux in ere zal
gehouden worden en de inplanting van een museum in Brussel zelfs een meerwaarde kan betekenen voor het
moederhuis in Sint-Idesbald.
Schepen Loones bevestigt ook dat uit gesprekken gebleken is dat de vestiging in Koksijde zal blijven; het
gemeentebestuur zal indien nodig ook hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

5. vraag van raadslid R. Gantois - verdwaalpalen
Raadslid Gantois verwijst naar een artikel in de krant einde maart, waarin gemeld wordt dat de oriëntatiepalen op het
strand mogelijks zouden verdwijnen omdat de eigenaar ervan zijn sponsoring zou verliezen; ze vraagt of er hier al over
gesproken werd en wat als mogelijke oplossing kan geboden worden; raadslid Gantois meldt ook dat zij grote
voorstander is van de armbandjes die gebruikt worden tegen het verloren lopen van kinderen;
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de heer burgemeester bevestigt deze feiten en meldt dat opdracht werd gegeven aan Westtoer om in naam van de tien
gemeenten een voorstel te doen aan de eigenaar van de palen en hij bevestigt het bedrag van 400 euro, waar de
gemeente bereid is om dit jaar dit bedrag te betalen.
Schepen Serpieters is tevreden dat de gemeente verder wil mee stappen in dit verhaal en dat de palen hun nut
ondertussen hebben bewezen; hij meldt ook dat deze oriëntatiepalen ook een andere functie hebben, namelijk het
informeren van de strandgebruikers.

BESLOTEN ZITTING
31. Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering van 1 brandweerman tot korporaal.
⇒ na geheime stemming bekomt de kandidaat Dieter Lambert 20 stemmen, Stefan van Erkel 5 stemmen
en Sarah Dejonghe 0 stemmen, bijgevolg wordt de heer Dieter Lambert bevorderd tot korporaal
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u55

Volgende gemeenteraad: DINSDAG 21 mei 2013 om 20u

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

dinsdag 21 mei 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u10
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Van Hove en de raadsleden Devos, Vancayseele, Vollon

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 15 april 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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)

Goedkeuring uitoefening recht van voorkoop woning gelegen Dorpsstraat 16A te Oostduinkerke
Overwegende dat het recht van voorkoop aan de gemeente werd aangeboden op 30 april 2013 en dat binnen een termijn
van 2 maanden het recht moet worden uitgeoefend, dat dus een dringende behandeling door de gemeenteraad vereist is
⇒

1.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Mededelingen.
De heer burgemeester deelt mee dat het Navigo erkend wordt als regionaal museum door de provincie, hij dankt
hiervoor de provincie en in het bijzonder raadslid Guido Decorte, evenals de diensten van het museum en vooral de
conservator die een gedegen dossier heeft ingediend; dit betekent een grote aansporing voor het gemeentelijke beleid
om op de ingeslagen weg verder te gaan, de vele investeringen worden op die manier naar waarde geschat; hij verwijst
ook naar de verdere plannen voor de bouw van het Grardmuseum, die dan samen met de andere musea in onze
gemeente voor de nodige uitstraling zullen zorgen
Schepen Loones voegt hier nog zijn felicitaties aan toe en schetst kort de totstandkoming van het dossier; hij nodigt ook
de raadsleden uit op de eerstvolgende commissiezitting waar het dossier Museam Grard zal worden besproken;
De heer burgemeester deelt ook nog mee dat de Raad voor Vergunningenbetwistingen de schorsing niet heeft bevolen
voor het dossier van de Zouavenlaan, zodat dit dossier in de nabije toekomst kan uitgevoerd worden; hij hekelt daarbij
de lange behandelingstermijnen bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen en het feit dat de gemeente hierdoor
verwijlintresten zal moeten betalen aan de aannemer, die reeds is aangesteld.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Bedekkingslagen deel 2013
"M.Renardlaan e.a." - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van de Strandlaan:
vak Jan Van Looylaan - Sint-Hermesstraat goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichting in de betrokken gemeenteraadscommissie en het feit dat de
heraanleg van deze straat dringend nodig is.
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen openbare verlichting
+ versterken LS-net in de Strandlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze werken van
nutsmaatschappijen.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

beknopt verslag gemeenteraad 21/05/2013

1

5.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen
multifunctionele palen in Zeelaan en Strandlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze werken van
nutsmaatschappijen.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor de
uitbreiding van het sportpark te Oostduinkerke - 2de prijsvraag - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
gehoord schepen Dawyndt die duiding geeft bij dit dossier en aangeeft wat in de opdracht beschreven staat
⇒

7.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoolbusvervoer september
2013 - juni 2014 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

8.

goedgekeurd met unanimiteit

Brandweer - aankoopprogramma van materieel met financiële staatshulp voor de periode 2002-2007 aanpassing dienstjaar 2013.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Omslag brandweerkosten - dienstjaar 2009 - gemeenterekening 2008 - voorlopige bijdrage.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

10. Vaststelling eindafrekening der werken - project bouw tenniscomplex.
gehoord dhr. burgemeester die het belang van deze investering voor het sportieve gebeuren schetst en o.a. verwijst
naar de organisatie van de FedCup
gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de meerprijzen precies inhouden, waarop de heer burgemeester zal verzoeken
aan de diensten om een nota te maken tegen de volgende gemeenteraad
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Vaststelling eindafrekening der werken - project bouwen en financieren van een kleuterschool te
Oostduinkerke.
gehoord dhr. burgemeester die aan de diensten zal verzoeken een nota op te stellen in verband met de meerwerken,
gelet de vraag van raadslid Mouton
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 1ste kwartaal 2013 - kennisname.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 van de
gemeente Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

14. OCMW - dienstjaarrekening 2012 - kennisname.
gehoord schepen Delie die meldt dat het tekort 9,3% beter is dan het vorige jaar, door het opkrikken van de
opbrengsten, het stopzetten van het strijkhuis en diverse andere maatregelen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. Goedkeuring aankoop perceel achtergrond Kerkstraat.
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de woonmaatschappij IJzer en Zee, die de gemeente heeft verzocht dit
perceel ter beschikking te stellen om er carports op te bouwen, teneinde aan het tekort van parkeerplaatsen in de straat
tegemoet te kunnen komen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuren verlaging minimumbedrag bij openbare verkoop woning Houtsaegerlaan 4.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, die verwijst naar de openbare verkoop, waar gebleken is dat de
oorspronkelijke minimumprijs van 150.000 euro zoals door de gemeenteraad vastgelegd, onmogelijk kan gehaald
worden en waarbij hij vraagt toe te wijzen vanaf 80.000 euro, dit is de prijs die vroeger werd betaald voor het pand.
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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17. Goedkeuren samenstelling GBC (gemeentelijke begeleidingscommissie).
gehoord schepen Anseeuw die ook voorstelt om een adviserend lid toe te voegen vanuit de Fietsersbond
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester en de raadsleden Gantois en Vandenbroucke verlaten de zitting
18. Benoeming van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting, die op basis van de ingezonden kandidaturen, een gemotiveerd voorstel
van benoeming doet van de effectieve en de plaatsvervangende leden
gehoord dhr.voorzitter die voorstelt om over deze lijst in globo te stemmen, gelet op o.a. het genderevenwicht dat moet
bewaard worden
⇒

de raad gaat akkoord om over het voorstel van het college geheim te stemmen

⇒

goedgekeurd met 17 voor en 3 onthoudingen

de heer burgemeester en de raadsleden Gantois en Vandenbroucke vervoegen opnieuw de zitting
19. Kennisgeving jaarverslag en balans voor het jaar 2012 van de projectvereniging 5-art.
gehoord schepen Loones die kort de werking van 5-Art toelicht, waarbij de meerwaarde is dat er activiteiten kunnen
ontplooid worden die het gemeentelijke niveau overstijgen; hij schetst bovendien de financiering van dit
samenwerkingsverband
de burgemeester vraagt of er iets is voorzien in het kader van de herdenking van WO I, waarop schepen Loones meldt
dat 5-Art zich zal toeleggen op een aantal kleinere evenementen en ook een toneelstuk met een evocatie van een
kerstbestand
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

20. Hervaststelling statuten en samenstelling lokaal overleg kinderopvang.
gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar het recente besluit van de Vlaamse Regering, waardoor de gemeente ook
zijn statuten heeft moeten aanpassen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

21. IKWV - Verlenging van de vereniging voor de duur van 18 jaar - goedkeuring.
gehoord dhr. voorzitter die meldt dat in het najaar er een commissie zal bijeen geroepen worden met toelichting over de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en waarop de betrokken directeurs zullen worden uitgenodigd;
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

22. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
gehoord schepen Serpieters die een beknopte toelichting geeft over het werkingsverslag en de financiële toestand van de
intercommunale
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

23. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

worden aangesteld met20 ja en 3 tegen: Vandekeere en Van Hove (plv)

24. Gaselwest - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
25. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
gehoord schepen Serpieters die meedeelt dat de rekening ook dit jaar positief wordt afgesloten
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

26. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ worden aangesteld met 20 ja en 3 tegen : L. Deltombe, P. Hillewaere (plv)
27. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op algemene vergadering.
gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

28. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ worden aangesteld met 20 ja en 3 tegen: H. Ghyselen, R. Gantois (plv)
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28a. Goedkeuring uitoefening recht van voorkoop woning gelegen Dorpsstraat 16A te Oostduinkerke
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
gehoord raadslid Mouton die vraagt of het de gemeente is die zal bouwen of de woonmaatschappij, waarop de
burgemeester meldt dat het initiatief zal genomen worden door de woonmaatschappij.
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

(29) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Hancke – toekomst kerk Wulpen
Raadslid Hancke verwijst naar een bespreking op het Westhoekoverleg over de toekomst van de kerken waarop zou
gezegd zijn dat de kerk van Wulpen zou ontwijd worden, ze vraagt naar een reactie en standpunt terzake; schepen
Serpieters verwijst daarbij naar de synthesenota die hieromtrent werd opgesteld, en meldt dat er nu al een nietliturgisch kerkelijk gebruik van de kerken wordt gemaakt, waaronder concerten, tentoonstellingen, o.a. gesteund door de
gemeentelijke diensten; het is voorbarig om nu reeds te pleiten voor een herbestemming van de kerk van Wulpen, maar
de situatie moet binnen vijf jaar opnieuw geëvalueerd worden;
De burgemeester beaamt de woorden van schepen Serpieters, hij verwijst ook naar het feit dat er de afgelopen jaren
veel subsidies zijn bekomen voor de restauratie van onze beschermde kerken; hij meldt ook dat de gemeente in
bespreking is om de kerk van de Rozenkrans te verwerven en deze een culturele herbestemming te geven.

2. vraag van raadslid Van Herck – anti-verdwaalpalen
Raadslid Van Herck verwijst naar de bespreking in de vorige gemeenteraad en wil op het punt van de verdwaalpalen
terugkomen; hij meldt uit eigen ervaring dat de verdwaalpalen niet efficiënt werken, en stelt vast dat de initiatiefnemer
van deze verdwaalpalen nu aan de gemeentebesturen een bedrag van 400 euro per paal vraagt; de IKWV heeft
ondertussen beslist om niet in te gaan op deze vraag tot betaling en om zelf het initiatief te nemen om verdwaalbandjes
in roulatie te brengen; hij vraagt dat de gemeente niet zou zwichten voor de druk van de initiatiefnemer van de
verdwaalpalen en aldus niet zou overgaan tot het betalen van de gevraagde 400 euro per paal, wat voor onze gemeente
een uitgave zou betekenen van meer dan 7.000 euro; hij meldt dat we daarmee op hetzelfde standpunt zouden staan als
bijna alle andere kustgemeenten;
de heer burgemeester meldt dat een beslissing altijd is uitgesteld in het schepencollege in afwachting van een eenduidig
standpunt door het IKWV, maar nu dit er is, de gemeente Koksijde ook niet zal betalen maar in het systeem van de
bandjes zal instappen;
raadslid Castelein meldt dat de nieuwe bandjes mee een initiatief zijn van de provincie.

BESLOTEN ZITTING
30. Vermindering mandatariswedde schepen Albert Serpieters.
gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met 21 ja en 1 tegen

31. Brandweer - post Koksijde - ontslag korporaal Vanbleu Dimitri.
⇒ goedgekeurd met 22 ja en 1 niet gestemd
32. Brandweer - post Koksijde - ontslag brandweerman Nicolet Andre.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
33. Brandweer - post Koksijde - ontslag brandweerman Calcoen Patrick.
⇒ goedgekeurd met 19 ja en 3 onthoudingen

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u10

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM

beknopt verslag gemeenteraad 21/05/2013

4

BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 17 juni 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u10
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen G. Delie en de raadsleden Vollon en Decorte,

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 mei 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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)

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gewestwegen/gemeentewegen – afbakening
zone “Betalend Parkeren”
Overwegende dat op de agenda van deze gemeenteraad een wijziging staat geagendeerd met betrekking tot het systeem
van betalend parkeren in de gemeente, en dit onlosmakelijk dient verbonden te zijn met een wijziging van het
zonereglement betalend parkeren, en overwegende dat dit nieuwe systeem reeds op 15 juli van toepassing zal worden
verklaard, dat dus een dringende behandeling door de gemeenteraad vereist is
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

b) Goedkeuring verlaging minimumbedrag bij openbare verkoop woning Houtsaegerlaan 4 Koksijde – opheffing
raadsbesluit van 21 mei 2013
Overwegende dat op 27 juni e.k. de definitieve toewijzing door middel van openbare verkoop van het pand
Houtsaegerlaan 4 wordt voorzien, dat dus een dringende behandeling door de gemeenteraad vereist is
⇒

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

1.

Mededelingen.
schepen Loones geeft een kort verslag van het studiebezoek van een afvaardiging van de gemeente aan de
zustergemeente in Suriname in het kader van de stedenband; hij stelt dat de projectwerking zal blijven bestaan, hoewel
de subsidies vanuit de Vlaamse overheid niet zullen bestendigd worden; hij geeft een overzicht van de diverse punten die
aan bod gekomen zijn in Galibi. Hij verwijst naar het verslag dat is opgemaakt door afdelingshoofd Bjorn Cools en Cyriel
Caudron. Hij meldt ook dat er twee experten zijn meegegaan van de Vlaamse Watermaatschappij.

2.

Begrotings- en jaarrekening 2012 - vaststelling.
gehoord dhr. burgemeester die voorstelt dit punt samen te nemen met punt 3 waarna hij het woord doorgeeft aan de
financieel beheerder, die een technische toelichting geeft over het resultaat van de rekening van 2012; hij verklaart het
beter resultaat dan in de begroting 2013 was voorzien aan de hand van de inkomsten en de uitgaven; de schuld is in de
loop van 2012 toegenomen gelet op de nieuw opgenomen leningen en de financiering van diverse projecten
gehoord raadslid Dewulf die vraagt naar de totale schuld, waarop de financieel beheerder meldt dat het gaat om 111
miljoen euro
gehoord raadslid Dewulf die verwijst naar een brief van de gouverneur, waarin hij meldt dat de gemeente met een
structureel onevenwicht zit en de schuld stijgt en vraagt wat het bestuur hieromtrent zal ondernemen, waarop de
burgemeester meldt dat dit een typebrief is die de gemeente al jaren naar de gemeente stuurt, maar dat volgend jaar
met de invoering van de BBC een nieuwe boekhouding dient gevoerd te worden die een andere aanpak zal vergen
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B.
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)
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3.

Goedkeuring budgetwijziging nr. 1 (1) & (2) gemeentebudget 2013.
gehoord
⇒

4.

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B.
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Kennisname van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek O.L.Vrouw-ter-Duinen.
gehoord raadslid Serpieters in zijn toelichting
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Retributiereglement betalend parkeren 2013-2019 - hervaststellen.
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat gevraagd is aan het AGB om het bestaande retributiereglement door te lichten
naar aanleiding van de diverse vragen die bij de bevolking leven omtrent deze problematie, hij geeft het woord door aan
de heer voorzitter, lid van het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde; hij verwijst ook naar de bespreking in de
gemeenteraadscommissie vorige week; hij meldt ook dat dit systeem zal geëvalueerd worden;
gehoord dhr. voorzitter van de gemeenteraad die kort de grote veranderingen toelicht: de zones zijn voor heel de
gemeente dezelfde, er zal minder moeten betaald worden in de winter, er komen bewoners-, handelaars- en tweede
residentenkaarten, de tarieven worden ook gewijzigd; er zijn aldus tal van tegemoetkomingen, er is ook overleg geweest
met de stad Nieuwpoort; hij verwijst ook naar een aantal aanpassingen die worden voorgesteld aan het ontwerpreglement na de bespreking in de gemeenteraadscommissie; het parkeren in de casinoparking zal ook aantrekkelijker
worden gemaakt
gehoord raadslid Mouton die stelt dat het nodig was om het retributiereglement aan te passen en blijk is dat er
voldoende zal worden over gecommuniceerd; ze heeft een opmerking op art. 9 waarbij ze vaststelt dat de prijs van de
werkabonnementen stijgt van 25 naar 125 euro en een tweede kaart naar 250 euro; er wordt ook niet gespecifieerd wat
de modaliteiten zijn voor het uitreiken van de kaarten; in zone twee is er een max. van vier uur, de beoogde circulatie
zal niet worden bereikt aangezien de parkings zullen vol staan met abonnementen; er zitten ook een aantal straten niet
in de zone; ze vindt het ook niet logisch dat het tarief voor zone I naar 1 euro wordt opgetrokken; ze maakt ook een
opmerking over de schoolvakanties, die als Vlaamse schoolvakanties worden gedefinieerd;
gehoord de heer voorzitter die verklaart het prijsverschil tussen zone I en zone II en de omschrijving van de
schoolvakanties; hij meldt dat handelaars als inwoner ook een kaart kunnen kopen aan 50 euro; de nieuwe regeling
moet ook voorzien dat de parkings altijd zouden vol staan en aldus het gevoel geven dat er volk in Koksijde is; er is ook
voorzien in voldoende gratis plaatsen en een half uur gratis parkeren
gehoord dhr. burgemeester die nog meegeeft dat het nieuwe systeem in voege treedt op 15 juli en dat de firma
schriftelijk heeft bevestigd dat dit tegen dan in orde kan komen
gehoord raadslid Vandenbroucke die stelt dat het huidige systeem van een gratis ticket voor een half uur gemakkelijk is,
terwijl het systeem met de nummerplaten moeilijker is; hij is ook meer voorstander om betalend parkeren van Pasen tot
einde september; hij vindt ook dat er in zone I geen parkeren met kaarten zou mogen toegelaten worden
gehoord raadslid Dewulf stelt zich vragen over de rechtsgeldigheid van de laatste vergadering van het AGB, de
uitnodiging is verstuurd op 7 juni, terwijl de vergadering op 10 juni heeft plaats gevonden waarop de heer burgemeester
meldt dat dit hier niet in de discussie moet komen maar op het AGB moet aangekaart worden
⇒

6.

goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, B. Dalle), 1 onthouding
(G. Vandenbroucke) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Verbouwen van de grote schuur
Ten Bogaerde tot museum George Grard - lot Wind- en waterdichte ruwbouw - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
gehoord schepen Loones die verwijst naar de bespreking in de commissie van dit dossier, in aanwezigheid van het
architectenbureau; hij meldt dat dit een van de grote werken is van de nieuwe legislatuur;
gehoord raadslid Van Herck die meent dat de gemeente spaarzaam moet omgaan met de beschikbare middelen; hij stelt
vast dat de totale kost veel groter zal zijn dan twee miljoen euro en hij vindt het dan ook niet gepast om deze grote
uitgave nu te doen, hoewel zijn fractie het een mooi dossier vindt; hij vindt ook dat de gemeente een poging moet doen
om subsidies aan te vragen, hij vraagt hierover de stemming en zijn fractie zal tegen stemmen gezien er belangrijkere
keuzes te maken zijn op dit moment;
schepen Loones meldt dat de keuze door deze meerderheid is genomen en dit museum een grote meerwaarde zal zijn,
er zijn bovendien connecties met het Delvauxmuseum en het FRAC museum uit Duinkerke; de mogelijkheid voor
subsidies is onderzocht en over nagedacht, maar er zou teveel tijd verloren worden vooraleer er een toezegging zou zijn
van de subsidies
gehoord dhr. burgemeester die wijst op de lange geschiedenis van het domein Ten Bogaerde en de vele investeringen die
de gemeente in dit patrimonium reeds heeft gedaan; hij wijst ook op de wachtlijsten die er zijn voor het bekomen van de
subsidies en het bovendien nu een gunstige periode is om werken aan te besteden
schepen Loones meldt ook dat de werken destijds zijn geschonken aan de gemeente onder voorwaarde van de bouw van
een museum, terwijl er ook subsidies van het IPK beschikbaar ten belope van 250.000 euro die niet mogen verloren
gaan
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
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Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B.
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)
7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bedekkingslagen Koksijde 2012 Parking Ster der Zee e.a. – goedkeuren verrekening 1.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

8.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren kaderovereenkomst met DNB (Eandis) met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie.
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

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

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Delwartlaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
11. Goedkeuren waarborg gemeente Koksijde ten voordele van AGB Koksijde voor aangaan van lening looptijd 5
jaar door AGB Koksijde voor financiering project Koksijde Golf Hof Ter Hille (machines).
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuring voorlopige jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2012 van het AGB Koksijde.
gehoord
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

de gemeentesecretaris verlaat de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Bjorn Cools, afdelingshoofd Interne en
Burgerzaken

13. Goedkeuring opstart onteigeningsprocedure Nonnenhof.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij vaststelt dat het complex momenteel leeg staat en het dus
opportuun is om dit pand aan te kopen in het kader van recreatief medegebruik en om dit historische pand te
restaureren
gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de bestemming zal zijn na aankoop en of de nodige kredieten al zijn voorzien in
het AGB of de gemeente, waarop de burgemeester antwoordt dat dit zal gebruikt worden voor technische lokalen voor de
golf, sanitair, rustpunt voor fietsers en theehuis; de gemeente zal voor de aankoop de nodige kredieten voorzien en het
eigendom dan in erfpacht geven van het AGB
gehoord raadslid Mouton die vraagt of er reeds een schattingsverslag werd opgesteld, waarop de burgemeester verwijst
naar een schatting die opgemaakt is door het Aankoopcomité en zich in het dossier bevindt
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B.
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

de gemeentesecretaris vervoegt opnieuw de zitting en neemt het ambt van secretaris terug waar

raadslid Dalle verlaat de zitting
14. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 16A - uitoefening voorkooprecht.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimeit

raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting
15. Goedkeuring aanpassing concessievergoeding met TC Koksijde vzw voor het tenniscomplex en cafetaria.
gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar een bespreking met de tennisclub en hun boekhouder en voorstelt dit
voorstel te aanvaarden
gehoord raadslid Dewulf die akkoord is dat 5.000 euro teveel was, maar uitstel vraagt omwille van het feit dat het
financiele verslag niet klopt en een volledige afrekening wordt gevraagd aan de club; waarop schepen Dawyndt meldt dat
er niet veel discussie kon zijn gezien de aanwezigheid van een boekhouder;
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er is afgesproken hierover een evaluatie te maken in het najaar; er is nu in
vertrouwen gesproken met een afvaardiging van de club; hij meent ook dat er in vertrouwen moet kunnen gewerkt
worden;
raadslid Dewulf dringt nogmaals na op correcte cijfers, waarop schepen Dawyndt die meldt dat de gemeente er niet is
om alle sportclubs te controleren
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⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring BNIP wekelijkse markten Koksijde-Bad en Zeedijk Oostduinkerke.
gehoord schepen Geersens in haar toelichting
gehoord raadslid Van Herck die vraagt om voor de lokale producentenmarkt ook een BNIP op te maken, waarop de
burgemeester meldt dat dit voor activiteiten van dergelijke kleine omvang niet nodig is
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

17. Gezamenlijk beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het cultuurcentrum
CasinoKoksijde, genaamd GBO - bepalen en benoemen afgevaardigden.
gehoord schepen Loones in zijn toelichting
⇒

worden namens de fracties aangesteld: Lijst Burgemeester (Annie Vandenberghe, Dagmar Dewulf,
Yves Roose, Peter Bonhomme, Jean-Pierre Tastenhoye), NVA (Annemie Beghein, Rita Gantois); Impuls
(Rik Stekelorum)

18. Sportraad - goedkeuren hervaststelling statuten.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting van de wijzigingen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

19. Sportraad - goedkeuren samenstelling beheerraad.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

20. Goedkeuring van het motiveringsverslag, de statuten en de omvorming van paragemeentelijke vzw JOC de
PIT in een EVA-P.
gehoord schepen Van Hove die de noodzaak van de omvorming aantoont en de voornaamste argumenten aanhaalt,
waaronder de betrokkenheid van de jongeren in de structuur
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuring van het motiveringsverslag, de statuten en de omvorming van de Gemeentelijke Vereniging Voor
Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke (VVV) vzw in een EVAP.
gehoord raadslid Castelein verwijst naar de noodzaak van de omvorming van de VVV vzw in een EVAP
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

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

wordt aangesteld met 21 ja en 4 tegen: Paul Casselman

23. Gemeentelijke Holding NV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
gehoord
⇒

worden aangesteld met unanimiteit : Gerard Vandenbroucke

24. Brandweer - post Koksijde - vacant verklaren plaats korporaal.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

24a. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gewestwegen/gemeentewegen – afbakening zone
“Betalend Parkeren”
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
24b. Goedkeuring verlaging minimumbedrag bij openbare verkoop woning Houtsaegerlaan 4 Koksijde – opheffing
raadsbesluit van 21 mei 2013
gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om toe te wijzen op de tweede zitdag
gehoord raadslid Mouton die meldt dat er een schattingsverslag is van 150.000 euro en vraagt waarom het bedrag nu
wordt verlaagd, waarop de burgemeester meldt dat het vooropgestelde bedrag van 80.000 euro niet zal gehaald worden
en meldt dat de prijs in een openbare verkoop de marktwaarde heeft
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C.
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B.
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)
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(25) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Hancke - mededeling
Raadslid Hancke vraagt om de Florizoonebrug open te houden in het kader van de cohesie van het dorp Wulpen; ze is
tevreden dat het college heeft beslist om dit open te houden

2. vraag van raadslid Dewulf – jeugd in Koksijde
Raadslid Dewulf stelt voor dat de gemeente zich wat meer profileert naar de jongeren en minder focust op de senioren,
en zich spiegelt aan Blankenberge; de burgemeester meldt dat dit zal meegenomen worden in het toekomstig
beleidsplan van de gemeente en kan zich vinden in deze bezorgdheid

3. vraag van raadslid Ghyselen - vossenoverlast
Raadslid Ghyselen meldt dat er meer en meer klachten zijn over vossen in de gemeente die kippen roven en aandringt
op mogelijke maatregelen en voorstelt alles onder te brengen onder de WBE Westhoek, die dan de problematiek kan
aanpakken en zo vlug in te spelen op deze problematiek in het kader van het jachtdecreet.
De burgemeester verwijst naar een vroeger initiatief, waarbij de gemeente is terug gefloten geweest en naar diverse
andere initiatieven. De burgemeester zal dit verder onderzoeken wat de mogelijke maatregelen zijn.

GEHEIME ZITTING
26. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 2 stagiair-brandweermannen.
⇒ aangesteld met unanimiteit
27. Brandweer - post Oostduinkerke - oneervol ontslag brandweerman Delsael Dimitri.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u10
volgende raadszitting : maandag 19 augustus

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 19 augustus 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u13
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon, Bakeroot, Castelein en Vandenbroucke

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 17 juni 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging verreiker goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van de aankoop van deze verreiker
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse bestratingswerken :
Rouzéstraat e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij hoopt om door samenvoeging in één lastenboek een goede
prijs te kunnen halen bij aanbesteding; hij geeft toelichting over de diverse werken die voorzien zijn: heraanleg
Rouzéstraat, inrit gemeentelijke basisschool Koksijde, heraanleg speelplaats basisschool Koksijde, schoolomgeving
Helvetiastraat, bushalte aan het politiekantoor in de Zeelaan, het Wilde Rozenvoetpad en funderingsvoeten in de
Strandlaan
gehoord schepen Loones die verwijst naar het herwaarderingsplan van het Quartier Senegalais en de heraanleg van het
Wilde Rozenvoetpad, maar er hier voor openbare besturen geen subsidies meer voorzien zijn, en juicht deze werken toe
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolen Zeedijk Koksijde goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsdopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - oplossen lokale problemen
wateroverlast te Oostduinkerke en rioleringswerken Burgweg - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat hiermee een aantal punten van wateroverlast worden verholpen
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Omslag brandweerkosten - dienstjaar 2010 - gemeenterekening 2009 - voorlopige bijdrage.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

7.

goedgekeurd met unanimiteit

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jakobuskruidstraat.
gehoord raadslid Dewulf die vraagt dat er duidelijkheid zou zijn over waar kan geparkeerd worden; er is momenteel een
malaise bij de bezoekers; hij verwijst naar het feit dat enorm veel auto’s van mensen worden weggesleept, hiermee
creëren we geen goed imago voor de gemeente Koksijde; dit strookt niet met zijn visie over een toeristische gemeente

beknopt verslag gemeenteraad 19/08/2013

1

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de politieraad die hiervoor bevoegd is; de burgemeester zegt dat er
prioriteit gaat naar auto’s die op het voetpad of het fietspad staat, hij staat volledig achter deze visie om de zwakke
weggebruikers te beschermen, dit is goedgekeurd door de politieraad
Raadslid Dewulf vraagt hoeveel auto’s er zijn weggesleept het afgelopen weekend waarop de burgemeester meedeelt dat
ook dit in de politieraad moet worden gevraagd
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

8.

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

9.

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

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
11. Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuring investeringssubsidie aan TC Koksijde vzw voor het aankopen en plaatsen van een
zonweringsysteem.
gehoord schepen Dawyndt die meldt dat er problemen zijn van zoninval, nl. verblinding op bepaalde momenten van de
dag; gezien de club niet de middelen heeft, komt de gemeente voor de helft tussen in de kosten
gehoord raadslid Mouton die betreurt dat dit niet in de oorspronkelijke plannen werd voorzien waarop de burgemeester
meldt dat de architect had verzekerd dat een zonwering niet nodig was
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. Kennisname financiële kwartaalrapportage - 2de kwartaal 2013.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

14. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren – 2013-2019.
gehoord dhr. voorzitter die een aanpassing voorstelt van art. 6b, met name de creatie van kaarten ten behoeve van
immobiliënkantoren
gehoord raadslid Mouton die het jammer vindt dat dit item niet wordt besproken in de commissie grondgebiedszaken en
de evaluatie eigenlijk voorzien was in oktober; ze vraagt om een globale evaluatie en niet enkel een wijziging voor de
immobiliënkantoren en ze vraagt ook waarom dere regeling er enkel is voor verhuring via een immobiliënkantoor,
waarop de voorzitter meldt dat de informatie nu reeds moet worden kunnen gegeven worden aan de huurders, o.a. via
brochures voor volgend jaar, er volgt een evaluatie in oktober/november
⇒

goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, H.
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele,
E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

15. Kennisname van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek St.-Pieter - verhoging bijdrage gemeente.
gehoord schepen Serpieters die meldt dat dit past binnen het meerjarenplan
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek Sint-Pieter - renovatie Mariakapel.
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

17. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen - verwarmingsinstallatie.
gehoord schepen Serpieters die meldt dat er dringende renovatie nodig is
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek Sint Willibrordus - meerwerken herstelling kerk.
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

19. Principebeslissing betreffende de herschaling van de onbevaarbare waterlopen 3e categorie naar de 2e
categorie - doorbraak 63, deel waterlopen - hervorming waterbeheer en -beleid.
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting, waarbij hij stelt dat we hiermee ongeveer 20.000 euro per jaar kunnen
besparen, de kosten worden ten laste genomen door de provincie
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⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Dalle verlaat de zitting
20. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 18 te Oostduinkerke jegens de kerkfabriek Sint Niklaas.
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de goedkeuring door de raad van deze aankoop
gehoord raadslid Mouton die vraagt in de akte te vermelden dat EPC niet nodig is gelet op de afbraak
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting
21. Goedkeuring verbintenis met Dehaene-Dejonghe met betrekking tot kosteloze overdracht F.Timmermanslaan.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Hancke verlaat de zitting
22. Goedkeuring aankoop en ontwerpakte landbouwgronden jegens de heer Stefaan Hancke en echtgenote en de
kosteloze afstand perceel op de hoek Koningstraat en Toekomstlaan door de gemeente Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de aankoop van deze gronden nodig zijn voor de uitbreiding van de
sportvelden, hij verwijst naar het onteigeningsplan dat is opgemaakt binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan
gehoord raadslid Mouton die vraagt hoe de stand van zaken is omtrent de aankoop van het andere perceel en hoe de
berekening van de waarde van het perceel is gebeurd, waarop de heer burgemeester verwijst naar de secretarie
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

raadslid Hancke vervoegt opnieuw de zitting
23. Goedkeuring lastenkohier en algemene verkoopsvoorwaarden voor de openbare verkoop van drie
ondergrondse garages zeedijk Koksijde-bad (fase I).
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
gehoord raadslid Mouton die vraagt waarom er geen instelprijs is, waarbij de burgemeester vraagt vertrouwen te hebben
in het college bij de uitvoering van deze beslissing
⇒

goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, H.
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, B. Dalle), 3 onthoudingen (I.
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton ) en 1 tegen (J.M. Dewulf)

24. Goedkeuring overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw Inagro.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij er gevraagd werd aan de vzw om wat meer informatie te geven
over de proefvelden door middel van informatieborden die zichtbaar zijn voor de voorbijgangers
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

25. Goedkeuren akte kosteloze afstand wegbedding Veurnelaan door consoorten Vanaudenhove.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

26. Goedkeuren Zeedijk concessie strand niet gedekt door de strandconcessies jaargang 2010-2012 - verlenging
2013.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

27. Goedkeuren lastenboek concessie voor het houden van 16 avondmarkten te Koksijde voor de periode 2014,
2015 en 2016.
gehoord schepen Geersens die stelt dat de huidige voorwaarden behouden blijven
gehoord raadslid Gantois die vraagt om naar aanleiding van deze concessie dit op het einde opnieuw te evalueren, ze
verwijst daarbij bijv. naar Koksijde-dorp waar er amper kramen staan en er weinig volk naar toe komt en de straat
hiervoor volledig wordt afgesloten, beter is één goede markt te organiseren
gehoord raadslid Van Herck die vraagt waarom dit nu weer per drie jaar is, waarop schepen Geersens meldt dat dit
omwille van administratieve reden is
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

28. Goedkeuring tweede wijziging van de verbintenissen met verkavelaar - verkaveling Matexi - Houtsaegerlaan,
Polderstraat, Schepensstraat.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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29. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Blankenberge, de
stad Brugge en de gemeente Koksijde voor de opmaak van een studie rond ruimtelijke kwaliteit hinterland
Kust.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
gehoord raadslid Decorte die stelt dat er vanuit de provincie wat meer wil gewerkt worden rond beeldkwaliteit in de
provincie o.a. in het kader van een Europees project; de studie kan een aantal hefbomen aanreiken om de kwaliteit van
de omgeving in Wulpen te verhogen, bijv. groene aanplantingen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

30. Hervaststelling statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad.
gehoord schepen Delie in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

31. Goedkeuring overeenkomst met de Belgische Staat betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan
onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.
gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

32. Hervaststelling reglement voor de gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet beschermd erfgoed.
gehoord schepen Loones die de wijzigingen aan dit reglement toelicht, met name dat dubbele subsidies niet mogelijk
zijn, en een aantal kleinere wijzigingen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

33. Goedkeuren convenant met de Koninklijke Veloclub de Verenigde Vrienden Koksijde vzw naar aanleiding van
de organisatie van wielerwedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Veloclub Koksijde.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting, die wijst op de wederzijdse engagementen van de club en de gemeente
zoals opgenomen in de overeenkomst
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

34. Goedkeuren reglement Binnenschoolse Kinderopvang.
gehoord schepen Anseeuw die stelt dat dit een nieuw reglement is in het kader van de opvang van kinderen binnen de
gemeentescholen door de dienst BKO
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

35. Hervaststelling intern reglement Buitenschoolse Kinderopvang.
gehoord schepen Anseeuw die meldt dat dit een aanpassing is van het bestaande reglement met een aantal nieuwe
aandachtspunten, waaronder de leeftijdsbeperking
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

36. Goedkeuren overeenkomst schoolbestuur/schoolraad - Gemeentelijke basisschool Koksijde.
gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

37. Goedkeuren overeenkomst schoolbestuur/schoolraad - Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
38. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie.
gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het om een aantal aanpassingen aan de reële toestand gaat en één nieuwe
functie van expert verkeer en mobiliteit
gehoord raadslid Van Herck die vraagt of dit punt geen aanleiding zal zijn voor het schrappen van functies binnen de
gemeente, waar zijn fractie gevoelig voor is, waarop schepen Anseeuw meldt dat het om uitdovende functies gaat
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

39. Vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en voorwaarden voor interne
personeelsmobiliteit - aanpassing rechtspositieregeling.
gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt te schrappen gezien dit de bevoegdheid van het college is geworden
⇒

goedgekeurd met unanimiteit
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(40) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Verhaeghe – streekgerechtenmarkt Oostduinkerke-dorp
Raadslid Verhaeghe vraagt om het contract te verlengen van einde september naar einde dit jaar. Schepen Geersens
beaamt het feit dat deze markt kwalitatief goed is en ze zal voorstellen om dit te verlengen naar de winter.

2. vraag van raadslid Gantois – beleids- en beheerscyclus
Raadslid Gantois vraagt om de raadsleden te betrekken bij de beleids- en beheerscyclus, waarop de burgemeester meldt
dat de diensten met de voorbereiding bezig zijn, er is een gemeenteraadscommissie voorzien om hierover de nodige
informatie te geven.

3. vraag van raadslid Mouton – gemeenschapszaal Wulpen
Raadslid Mouton vraagt wat de stand van zaken en planning is m.b.t. de gemeenschapszaal; de gebruikers zitten nu in
een loods en vragen een definitief onderkomen dat daarom niet luxueus moet zijn; de burgemeester verwijst naar de
historiek van het dossier, waarbij een eerste vergunning werd geweigerd, waardoor het geweer van schouder is
veranderd en hij hoopt binnenkort met een voorstel te komen.

4. vraag van raadslid Vancayseele - zelfdoding
Raadslid Vancayseele verwijst naar de bevoegdheid van schepen Loones die in het begin van de legislatuur deze kreeg
en hij vraag na acht maanden naar een stand van zaken over deze bevoegdheden; schepen Loones meldt dat er reeds
een aantal vergaderingen plaats vonden met de stuurgroep, waarbij is vastgesteld dat er reeds heel wat initiatieven
bestaan; er is ook een tentoonstelling gepland in het gemeentehuis, ook een aantal andere initiatieven maar er is wel
enige bedachtzaamheid binnen de werkgroep om over deze delicate problematiek projecten uit te werken; er zal door de
gemeente niet actief moeten gewerkt worden, maar wel ondersteunend.

5. vraag van raadslid Dewulf – meerwerken aanleg golf
Raadslid Dewulf is verrast door de hoge cijfers aan meerwerken die door het AGB worden goedgekeurd voor de golf en
het clubhouse; hij vraagt een lange termijnvisie om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en verwijst o.a. naar
de werken aan het zwembad die ook binnen de perken zullen moeten kunnen blijven; de burgemeester verwijst dat de
afgelopen 18 jaar alles binnen de perken is gehouden wat meerwerken betreft en verwijst daarvoor o.a. naar de
werfleiders die dit voor de gemeente opvolgen; elke uitgave wordt goed besproken en steeds herbekeken en afgewogen.
Sommige meerwerken zijn onvermijdelijk en er wordt geprobeerd te blijven binnen de mogelijkheden die bestaan.

GEHEIME ZITTING
41. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 1 brandweerman.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u29
volgende raadszitting : maandag 23 september

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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De zitting vangt aan om 20u06

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 augustus 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

schepen Loones vervoegt de zitting, raadslid Ghyselen vervoegt de zitting tijdens de bespreking van het navolgende punt

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Hegerplein Noordstraat - Zeelaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichting in de raadscommissie Grondgebiedszaken; het gaat over de
valorisatie van het plein dat wordt afgesloten aan de kant van de Robert Vandammestraat; hij schetst vervolgens kort de
voornaamste inrichtingsprincipes en de gebruikte materialen; hij meent dat dit een opwaardering zal zijn van Koksijdedorp die het dorpsleven nieuwe stimulansen kan geven
gehoord raadslid Dewulf die vraagt of er ook een verklarende nota kan gemaakt worden voor de raadscommissies; hij
stelt vast dat er geen plannen zijn voor fietspaden in dit en de volgende twee projecten terwijl dit een programmapunt
was van alle fracties en er nu een accute vraag is naar fietspaden; in het huidige ontwerp stelt hij dat fietsers gemengd
worden tussen het andere verkeer en tegen het verkeer in zullen moeten rijden; hij stelt ook vragen bij het afsluiten van
de R. Vandammestraat en de mogelijke impact op de verkeersontwikkeling op het kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan; hij
dringt dan ook aan op een grondige mobiliteitsstudie alvorens tot herinrichting over te gaan;
de burgemeester meldt dat een fietspad op dit plein niet wenselijk is; raadslid Dewulf verduidelijkt nog eens dat het
fietspad uit de Vandammestraat door het ontwerp zal dood lopen, terwijl de fietsers door het verkeer op het Hegerplein
worden gestuurd, hij herhaalt zijn standpunt dat het ontwerp niet goed is, waarop de burgemeester antwoordt dat het
ontwerp is bekeken door de mobiliteitsdeskundigen en in de verkeerscommissie, waar daarover geen opmerkingen zijn
gemaakt
⇒

3.

goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke,
G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichten van de Zeelaan - fase
3 + Kursaallaan en Boulognestraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bespreking in de commissie grondgebiedszaken en de
verkeerscommissie en het concept van de herinrichting kort toelicht, vnl. de brede voetgangerszone valt in het ontwerp
op
gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat er ook hier geen fietspad is voorzien, hij vraagt waar de blauwe tegels vandaan
komen en vraagt of de communicatie met de handelaars is voorzien
de burgemeester vermeldt dat gemengd verkeer hier op zijn plaats is en de fietser zijn plaats kan opeisen,
gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel de rijweg nu verbreed is na de bespreking de raadscommissie, waarop
geantwoord wordt dat dit 20 centimeter bedraagt
⇒

4.

goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke,
G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken clubhouse
golfterrein "Hof ter Hille" - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
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gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
gehoord raadslid Dewulf die opnieuw vaststelt dat er geen fietspaden in het ontwerp voorzien zijn, waarop de
burgemeester meldt dat op een dergelijke smalle weg geen fietspaden worden aangelegd, het is onmogelijk om op alle
landbouwwegen fietspaden aan te leggen, er zijn bovendien andere mogelijkheden om met de fiets aan het clubhuis te
komen
gehoord schepen Loones die meldt dat de gemeente reeds veel heeft geïnvesteerd in fietspaden en er zelfs nominaties
voor gekregen heeft, hij beaamt het feit dat niet overal comfortabele fietspaden kunnen aangelegd worden, zeker niet in
de binnenstraatjes
gehoord raadslid Van Herck legt de nadruk op het feit dat fietspaden belangrijk zijn; hij vraagt ook of er groene energie
is voorzien op de golf waarop schepen Anseeuw meldt dat dit in de globale aanbesteding van de levering van electriciteit
is voorzien
⇒

5.

goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke,
G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Kennisname besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van
de gemeente Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

6.

goedgekeurd met unanimiteit

Kennisname besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2012 van het OCMW
Koksijde.
gehoord schepen Delie
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

7.

Goedkeuren akte kosteloze afstand wegbedding Timmermanslaan Dehaene-Dejonghe.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

8.

Goedkeuring vestiging erfpacht op de gronden Labeurhoek jegens de heer Johan Vandendriessche.
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de gemeente de paardenvissers ondersteunt en er nu de vraag is van een
paardenvisser die een educatief centrum voor boerenpaarden wil uitbaten in de nabijheid van de golf en de gemeente
hier graag wil op ingaan gelet op de toeristische meerwaarde van dit project, het nodige traject moet nog doorlopen
worden voor het verkrijgen van de nodige vergunningen;
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuring verlenging gebruiksovereenkomst v.z.w. surfclub Windekind voor de uitbating van de
windsurfclub en het gebruik van de infrastructuur.
gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de lopende overeenkomst op zijn einde loopt en hij voorstelt om dit te
verlengen tot het ogenblik dat de concessies voor de andere twee clubs aflopen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

10. Goedkeuring verlenging concessie v.z.w. surfclub Windekind voor het horeca-gedeelte Windekind.
gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het gebruik van lokalen door de IKWV en vraagt welke nieuwe bestemming
er wordt gegeven aan deze lokalen omdat dit ook zorgt voor inkomsten voor de gemeente;
gehoord schepen Dawyndt die meldt dat dit lokaal aan de surfclub zal worden gegeven, gelet op het huidige plaatstekort;
raadslid Van Herck stelt vast dat dit een vermindering van inkomsten zal zijn voor de gemeente, waarop schepen
Dawyndt meldt dat dit later zou kunnen verrekend worden bij een nieuwe overeenkomst binnen drie jaar
gehoord raadslid Mouton die vraagt of de ruimte van de IKWV in deze concessie zit, waarop wordt geantwoord dat dit
later zal verwerkt worden bij het aflopen van de huur door IKWV
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Goedkeuring lastvoorwaarden uitbating Gasterie Ten Duinen.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij meldt dat er opnieuw een kandidaat zal kunnen gevonden
worden om de Gasterie uit te baten
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

burgemeester verlaat de zitting

12. Vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor parkeerplaatsen en fietsenstallingen.
gehoord schepen Dawyndt die meldt dat deze verordening nodig is door een wijziging in de wetgeving, om het
belastingsreglement op ontbrekende parkeerplaatsen verder te kunnen toepassen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. Definitieve vaststelling Grup Pylyserlaan.

beknopt verslag gemeenteraad 23/09/2013

2

gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de besprekingen in diverse commissievergaderingen; hij licht kort de
bedoeling van het plan toe
⇒

goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L.
Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot,
H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4
onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

14. Opheffing en vaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde.
gehoord schepen Geersens in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

burgemeester vervoegt opnieuw de zitting

15. Goedkeuring participatieovereenkomst 2014-2019 - vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen.
gehoord schepen Loones die toelichting geeft over het opzet van deze overeenkomst
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring subsidieovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen in het kader van de regionale
erkenning van Navigo.
gehoord schepen Loones die verwijst naar de regionale erkenning van het museum en de overeenkomst die in dit kader
moet afgesloten worden
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

17. Hervaststellen statuten gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad).
gehoord schepen Serpieters die stelt dat, hoewel decretaal niet verplicht, de gemeente er toch voor opteert om de
milieuraad te behouden, met aantal verfijningen in de statuten tot gevolg
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
19. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
⇒ wordt aangeduid met 23 ja en 4 tegen: raadslid Henk Ghyselen (Hillewaere, plv)

(20) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Vandekeere – de Lijn/herstellingswerken
Raadslid Vandekeere stelt vast dat de signalisatie van de tram ter hoogte van de Zandzeggelaan defect is, ze vraagt
wanneer dit zal hersteld worden en of de gemeente kan tussenkomen; de burgemeester laat dit doorgeven aan De Lijn

2. vraag van raadslid Hancke – standpunt bestuur ivm privé windmolens
Raadslid Hancke vraagt hoe de gemeente staat tegenover het plaatsen van kleine windmolens op privaat domein;
schepen Serpieters meldt dat er tot nu toe nog geen enkele aanvraag is binnengekomen, het is zijn standpunt om er
eerder weigerachtig tegenover te staan, gezien het rendement van kleine windmolens eerder beperkt is en het een
zekere visuele hinder geeft.

3. vraag van raadslid Van Herck – belasting op tweede verblijven
Raadslid Van Herck stelt vast dat de gemeente tot tweemaal toe door het Hof van Beroep werd veroordeeld inzake
belasting op de tweede verblijven en vraagt wat het standpunt is van de gemeente hierin; de burgemeester stelt in
eerste instantie dat hij tegen de invoering is van aanvullende personenbelasting en dat de tweede verblijftaks belangrijk
is en geen uitvinding is van de gemeente Koksijde, hij stelt ook vast dat het gaat om een academische discussie, nl. over
de motivatie van de taks in twee concrete dossiers en het bovendien niet het reglement zelf is dat werd aangevochten;
hij stelt ook dat er geen discriminatie is tussen Koksijdenaars en niet-Koksijdenaars op het vlak van tweede verblijven;
hij verwijst ook naar de fiscale autonomie van de gemeente; hij vraagt unanimiteit van de gemeenteraad inzake het
heffen van de belasting op de tweede verblijven; schepen Loones sluit zich aan bij dit standpunt en verwijst ook naar een
omzendbrief van de Vlaamse regering waar de regels omtrent de heffing van tweede verblijftaks zijn in vervat en die
door de gemeente is gevolgd; beiden zijn het ook eens dat in Koksijde geen aanvullende personenbelasting zal worden
ingevoerd; schepen Dawyndt meldt bovendien dat er voorziening in Cassatie is ingesteld en er dus nog geen definitieve
beslissing is.

4. vraag van raadslid Van Herck – TV Koksijde
Raadslid Van Herck meldt dat er bij de streaming wel wat problemen zijn met het geluid en vraagt hier aandacht voor,
omdat de mensen ontmoedigd worden om de gemeenteraad te volgen; schepen Van Hove meldt dat hier aan gewerkt
wordt, maar dat het ook aan de raadsleden is om duidelijk in de micro’s te spreken.
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5. vraag van raadslid Dewulf – De Lijn – tramverbinding naar Veurne
Raadslid Dewulf verwijst naar de berichtgeving dat er verder gewerkt wordt aan de verbinding van de tram tussen
Koksijde en Veurne, er wordt verwezen naar het feit dat De Lijn meldt dat de gemeenten vooraf nauw betrokken zijn
geweest en dat de gemeenten een duidelijke voorkeur hadden voor het traject Koksijde-Veurne, hij verwijst ook naar het
verkiezingsprogramma van de Lijst van de Burgemeester waarin tegen de tramverlenging werd gepleit; hij verwijst naar
de diverse recente berichtgevingen hieromtrent en de tegenstrijdige standpunten van de burgemeester en De Lijn inzake
dit traject, ook voor wat betreft de timing van het project;
de burgemeester vindt dat raadslid Dewulf alles uit zijn context rukt en leugens verspreidt, hij verwijst naar de
standpunten die voor de verkiezingen door het gemeentebestuur zijn ingenomen, nl. dat toen al door de gemeente werd
geadviseerd om ter hoogte van het rondpunt het traject te ondertunnelen en dat er steeds is gezegd dat er betere
oplossingen zijn dan het doortrekken van de tram; bovendien stelt hij dat dit project een initiatief is van de Lijn en niet
van de gemeente; de burgemeester gelooft overigens nooit dat er centen zullen kunnen vrijgemaakt worden om dit
project te realiseren en dat het bovendien een moeilijk project gezien de nabijheid van natuurgebied; hij concludeert dat
hij in mening verschilt over het project met de burgemeester van Veurne, die voor is, terwijl hij tegen is. In die zin is zijn
standpunt niet veranderd ten aanzien van vroeger.
schepen Dawyndt vermeldt dat de gemeente destijds niet van in het begin betrokken is geweest in dit dossier, maar alles
met de voormalige burgemeester van Veurne werd besproken en pas nadien met de gemeente Koksijde; het standpunt
van het college is van in het begin duidelijk geweest in het dossier en daar is niets aan veranderd.
Raadslid Dewulf verwijst nog eens naar het standpunt dat de heer De Man verkondigt in een schrijven, nl. dat de
gemeenten van in het begin betrokken zijn geweest.
Raadslid Dewulf vraagt ten slotte wat de gemeente zal ondernemen om dit project tegen te houden, waarop schepen
Loones meldt dat zijn fractie bij hun ministers reeds hebben laten weten dat dit project voor hen niet prioritair is; de
burgemeester verwijst naar het feit dat het standpunt van de gemeente reeds eerder kenbaar is gemaakt aan de Lijn
Raadslid Van Herck is blij vast te stellen dat de meerderheid stelt dat het project er niet moet komen, waarna hij ook nog
eens verwijst naar de standpunten die werden ingenomen in het kopstukkendebat voor de verkiezingen; hij dringt ook
aan dat de gemeente nog eens het standpunt van de gemeente voor alle duidelijkheid zou overmaken aan de Lijn,
waarop de burgemeester verwijst naar het feit dat het hier gaat om een MER-studie en dat het standpunt vroeger al
officieel is meegedeeld, nl. tegen het traject vanuit Oostduinkerke en het feit dat er een ondertunneling moet komen aan
het rondpunt.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u24
volgende raadszitting : maandag 21 oktober 2013

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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De zitting vangt aan om 20u10
volgende raadsleden zijn verontschuldigd: raadsleden Decorte, Vandenbroucke en Vollon

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 september 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
de burgemeester vraagt de recent overleden ereburger Wilfried Martens in herinnering te brengen en verwijst naar het
rouwregister, waar hij een woordje in geplaatst heeft dat hij nu voorleest in de gemeenteraad, en wel als volgt:
Wilfried Martens zal als ereburger van onze gemeente Koksijde altijd in de harten van onze inwoners blijven
voortleven. Zijn keuze om in Oostduinkerke tijdens zijn drukke agenda op adem te komen en zijn batterijen op
te laden heeft anderen geïnspireerd om hetzelfde te doen. Hij had oog voor het mooie in onze streek die hij als
fervent wielerliefhebber goed kende. Hij stelde ook vertrouwen in onze plaatselijke handelaars; zijn fiets kocht
hij bij Vanneuville, zijn gebakjes liet hij op zijn verjaardag naar de Ministerraad komen van de Espero; hij at in
onze plaatselijke restaurants zoals bij Roger in het Beukenhof en in het Florishof bij Florizoone; Dat deze grote
staatsman één van de onzen was verdient bij ons blijvende eerbied en genegenheid
Hij vraagt een minuut stilte aan de raadsleden; vervolgens schetst hij kort dat Wilfried Martens ereburger is geworden,
sinds 1991.
schepen Geersens deelt mee dat de werken in de Zeelaan zullen uitgesteld worden tot het najaar 2015, met als
streefdatum voor het einde van de werken zomer 2016, om de hinder voor de handelaars te beperken tot een zo kort
mogelijke periode, ook het deel van de Kursaallaan en Boulognestraat zullen voorlopig niet meegenomen worden in deze
werken. Zij vermeldt ook de mogelijkheden dat handelaars een tussenkomst op die manier kunnen aanvragen.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - raamcontract keuringen voor de
gemeente Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vrachtwagen met
laadkraan voor de gemeentelijke groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rioleringswerken en
opschikkingswerken in de Leeuwerikstraat, Generaal Notermanlaan (vak Leeuwerikstraat - Vinkeweg),
Vinkeweg, Tortelduifstraat en de Zilvermeeuwstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester die de dringendheid van de werken toelicht en het probleem van de afvoer van afval- en
regenwater in deze wijk schetst, hij verwijst ook naar de tussenkomst van Aquafin in dit dossier
gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel in dit dossier gesubsidieerd wordt.
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

5.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parking Erfgoedhuis centrum
Oostduinkerke.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

6.

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

goedgekeurd met unanimiteit

7.

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

8.

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

9.

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

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Wandelhofstraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Nieuwstraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwstraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
14. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein - periode 2014-2016 vaststelling.
gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit een verderzetting is van het huidige reglement
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. Belasting op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte markten - periode 2014-2016 vaststelling.
gehoord schepen Geersens in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 (3) & (4) gemeentebudget 2013.
gehoord dhr. burgemeester die het woord doorgeeft aan de financieel beheerder
⇒

goedgekeurd met 20 ja en 4 onthoudingen

17. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 3de kwartaal 2013 - kennisname.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
18. Goedkeuren wijziging aan het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.
gehoord schepen Serpieters
gehoord raadslid Vancayseele die een gevoelige verhoging in de toelage vaststelt, waarna hij verwijst naar zijn
tussenkomst van 15 april jl. in verband met stand van zaken toekomstvisie kerken en vraagt hoever dit dossier nu staat
Schepen Serpieters meldt dat er momenteel volop onderhandelingen bezig zijn omtrent de budgetten 2014-2019 met het
centraal kerkbestuur, waar concrete afspraken zullen gemaakt worden, die zullen meegedeeld worden aan de raad
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

19. Kennisname van de budgetwijzigingen I en II van 2013 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
20. Kennisname van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek O.L.Vrouw-ter-Duinen.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
21. Goedkeuring lastenboek concessie voor het houden van negen avondmarkten voor de periode 2014, 2015 en
2016.
gehoord schepen Geersens die voorstelt het aantal avondmarkten te verlagen naar 9 in plaats van 16, nl. de
avondmarkten in de dorpen worden afgeschaft, wegens te weinig kwaliteit en te lage opkomst
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

22. Goedkeuren huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 2013-2018.
gehoord schepen Dawyndt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

23. Innemen officieel standpunt over de doortrekking van de kusttram naar Veurne (ikv Neptunusproject) naar
aanleiding van het participatief moment.
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gehoord dhr. burgemeester die meldt dat in het kader van het MER-rapport, het schepencollege wenst dat de
gemeenteraad uitdrukkelijk een standpunt in dit dossier inneemt, hij verwijst naar het standpunt van de gecoro in datum
van 2 oktober 2013, standpunt dat de gemeenteraad tot de hare maakt, met toevoeging van een aantal punten die hij
opsomt en terug te vinden zijn in het standpunt dat de gemeenteraad heden wil innemen; hij benadrukt dat de
gemeente wel tevreden is dat de bevoegde minister in Koksijde wil investeren, maar dat er beter geld gestopt wordt in
betere busverbindingen, o.a. de aansluiting op de trein; de burgemeester hoopt dat dit standpunt geen eindpunt zal zijn,
maar de Lijn de beschikbare middelen zal inzetten om een geldig alternatief te kunnen bieden
gehoord raadslid Dewulf die stelt dat zijn fractie verheugd is met dit standpunt en dat dit het standpunt van de Koksijdse
bevolking weerspiegelt; hij vindt echter dat er moet geïnvesteerd worden in een alternatief, nl. de Exquicity voor deze
verbinding en kondigt een infozitting aan in de theaterzaal hierover
gehoord raadslid Gantois die vraagt te onderzoeken om het stationsgebouw meer open te houden, er komen immers veel
klachten over het feit dat dit gebouw soms gesloten is waarop de burgemeester verwijst naar de concessievoorwaarden
en de concessionaris zal aangeschreven worden om hem op de verplichtingen terzake te wijzen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

24. Goedkeuring van de statuten en beheersovereenkomst van het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
gehoord raadslid Dewulf die vragen stelt bij het feit dat vier leden van het directiecomité ook lid zijn van de raad van
bestuur en die zichzelf aldus controleren op die manier
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

25. Goedkeuren sluiten intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de
vorm van een interlokale vereniging genaamd "Interlokale Vereniging Wonen Koksijde - Nieuwpoort".
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting bij dit en het volgende dagordepunt, waarbij hij meldt dat er geen
samenwerking mogelijk was met meer gemeenten, en dit nu beperkt wordt tot Koksijde en Nieuwpoort, er is gekozen
voor de meest eenvoudige vorm van interlokale vereniging, het gaat hier om de aanvraag, er is nog geen zekerheid over
de effectieve goedkeuring door de minister, maar het betreft een sterk dossier; het voordeel is dat er 60% van de
personeelskosten wordt gesubsidieerd, waardoor deze opzet voor Koksijde een break even zal zijn; hij vraagt een
unanieme goedkeuring van dit dossier
gehoord raadslid Mouton die stelt dat haar fractie dit punt steunt, maar zich wel vragen stelt bij wat het verschil met nu
zal zijn, gezien het OCMW ook reeds een huisvestingsambtenaar in dienst heeft, zal deze dienstverlening dan ook bij het
OCMW blijven ? wat met de overeenkomst indien de subsidie niet wordt goedgekeurd; ze vraagt ook hoe de kosten
tussen beide besturen zal verdeeld worden, gezien uit art. 20 niet zo duidelijk is dat Koksijde 2/3de betaalt en Nieuwpoort
1/3de; ze vraagt ook of het hier om één voltijds personeelslid gaat;
Schepen Serpieters meldt dat het om 2,5 VTE gaat, de locatie is momenteel nog niet gekozen, maar zal zeker in Koksijde
zijn; hij meldt ook dat de taken ruimer zijn dan de huidige opdrachten van de huisvestingsambtenaar; hij geeft toe dat in
de overeenkomst de kostenverdeling niet is opgenomen en stelt dan ook bij amendent voor om een art. 21 toe te voegen
die voorziet in de kostenverdeling, met name: 1/3 stad Nieuwpoort, 2/3de gemeente Koksijde
⇒

goedgekeurd met unanimiteit, mits toevoeging van een art. 21 dat de kosten tussen de stad
Nieuwpoort (1/3) en de gemeente Koksijde (2/3) regelt

26. Goedkeuren indienen van de subsidieaanvraag voor de IGS Wonen Westkust Koksijde-Nieuwpoort bij WonenVlaanderen en met het ten laste nemen van de kosten verbonden aan de oprichting van de IGS Wonen
Westkust Koksijde-Nieuwpoort zoals berekend in de subsidieaanvraag - aktename besluit college van
burgemeester en schepenen d.d. 28 september 2013.
gehoord dhr. voorzitter die meldt dat het hier wel degelijk gaat om een bekrachtiging ipv een aktename
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

27. Goedkeuren overeenkomst met KVC Panne Sportief vzw voor de organisatie "VDK-Driedaagse De PanneKoksijde" - 2014-2016.
gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

28. IWVA - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene
vergadering.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

29. Gaselwest - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone
algemene vergadering.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

30. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de algemene vergadering.
gehoord raadslid Van Herck die een afgevaardigde van de oppositie vraagt vanuit het democratisch gehalte en verwijst
naar de vorige legislatuur, waarop de burgemeester antwoordt dit te zullen bekijken
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⇒

worden aangeduid met 20 ja en 4 tegen, de raadsleden: Vandekeere, Ghyselen, Casselman, Bakeroot,
Dalle, Vollon, Gantois en Verhaeghe

(31) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Hillewaere – dienstverlening in het Nederlands balies gemeentehuis
Raadslid Hillewaere verwijst naar een artikel in het Nieuwsblad van 1 oktober over het initiatief A l’amitié op de Waalse
feestdag, hij verwijst naar een uitspraak van schepen Geersens die stelde dat ook in het gemeentehuis iedereen in de
eigen taal wordt tewoord gestaan, waarop de burgemeester in zijn antwoord verwijst naar een discussie in het Vlaams
parlement, waarbij hij meldt dat de taalwetgeving het uitganspunt is, maar waar ook het galant zijn tegenover de
bezoekers belangrijk is, en er geen onderrichtingen in die zin zijn naar het personeel, maar iedereen weet dat de
taalwetgeving moet toegepast worden.

2. vraag van raadslid Cavyn – bestemming kunstwerk de Zee verticaal gezien
Raadslid Cavyn meldt dat zijn fractie het spijtig vindt dat het kunstwerk van Paul Baeteman weg genomen is bij het
zwembad Oostduinkerke, en aandringt op een nieuwe bestemming en zelf een aantal suggesties van plaatsing heeft,
bijv. Windekind of de plaats waar de boot Moed en Vertrouwen nu ligt langsheen de Toekomstlaagn, of nog de Oude
Zeedijkstraat in Wulpen; de burgemeester meldt dat het werk nu opgeborgen is om eerst te herstellen en dan een
nieuwe locatie zal gezocht worden, bijv. door de bevolking mee te laten beslissen; schepen Loones is verheugd vast te
stellen dat er een nieuwe bestemming zal aan gegeven worden

3. vraag van raadslid Mouton – parkeerbeleid in Koksijde
Raadslid Mouton verwijst naar de intenties om het nieuwe parkeerbeleid te evalueren in het najaar en vraagt naar een
stand van zaken; de voorzitter verwijst naar een bespreking in het AGB op 25 november en achteraf in de
raadscommissie; de burgemeester nodigt raadslid Mouton uit om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn mocht ze dat
wensen.
BESLOTEN ZITTING
32. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 brandweerman tot korporaal.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

wordt bevorderd met unanimiteit: Terry Grzesiak

33. Brandweer - post Oostduinkerke - ontslag stagiair brandweerman Gryp Christophe.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

ontslag aanvaard met 23 ja en 1 tegen

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u28
volgende raadszitting : maandag 18 november 2013

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 18 november 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u05
volgende raadsleden zijn verontschuldigd: schepen Serpieters, raadsleden Hancke en Vandenbroucke

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 oktober 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
de burgemeester deelt mee dat de gemeente een bedrag van 1,3 miljoen euro zal ontvangen als subsidie voor de
kleuterschool van Oostduinkerke, of 38% van de eindafrekening van de bouw

2.

Autonoom gemeentebedrijf Koksijde - kapitaalinbreng.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein,
C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere) en 4 tegen (I. Vancayseele, E.
Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

raadslid Dalle vervoegt de zitting bij de bespreking van volgend punt

3.

Goedkeuren investeringssubsidie annex KYC - Semiramis.
gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de aankoop van de villa Semiramis, gelegen aan het uiteinde van SintIdesbald, die een meerwaarde voor de gemeente betekent en de werken die heden noodzakelijk zijn;
gehoord raadslid Mouton die vraagt van waar het bedrag juist komt, waarop de burgemeester de detail van de diverse
werken en de herinrichtingskosten aan het gebouw meedeelt
raadslid Mouton verwijst ook naar de gebruiksovereenkomst waarin staat dat de eigenaar de grote herstellingen doet en
de gebruiker de kleine werken, zodat ze meent dat de gemeente eigenlijk de werken zelf zou moeten uitvoeren, waarop
de burgemeester meldt dat de btw kan gerecupereerd worden door de club en daarom op die manier moet gewerkt
worden
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

OCMW - Exploitatiebudget 2013 : wijziging nr. 1 - vaststelling.
gehoord schepen Delie die de aanleiding voor de wijziging schetst en de diverse posten kort toelicht
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester verlaat de zitting

5.

Goedkeuren hervaststelling concessieovereenkomst voor de uitbating van een gastronomisch restaurant en de
verhuring van een gastenkamer en een conferentiezaal in de abdijhoeve Ten Bogaerde.
gehoord schepen Loones die toelichting geeft omtrent de bedoeling van dit punt
gehoord raadslid Dewulf die verwijst naar de bepaling in de overeenkomst waar in is bepaald dat de prijs aangepast
wordt, waarop schepen Loones meldt dat dit nu niet meer het geval is, maar dit wel zo was bij de uitgevoerde werken
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

de heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting
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6.

Bouwtoelating aan Politiezone Westkust voor de oprichting nieuw politiehuis Ter Duinenlaan.
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de aanvraag van bouw- en milieuvergunning;
gehoord raadslid Van Herck die vraagt of deze bouwtoelating nu reeds moet verleend worden en vraagt of dit nu reeds
past in een later wettelijk kader van gunningswijze nu het GRUP is vernietigd, waarop de burgemeester meldt dat dit
niets heeft te maken heeft met het GRS, en er overigens goedkeuring is gekomen van de provincie om de parking die
ervoor ligt, mee te integreren in het project. Het dossier is klaar om ingediend te worden en hij hoopt binnenkort de
bouwvergunning te kunnen bekomen
gehoord raadslid Dewulf die vraagt welke bestemmingsvoorschriften er zijn, waarop schepen Dawyndt meldt dat er geen
voorschriften zijn
⇒

7.

goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein,
C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, B. Dalle) en 4 tegen (I.
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Goedkeuring wijziging erfpachtovereenkomst gemeente Koksijde en AGB Koksijde betreffende Koksijde Golf
ter Hille.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
gehoord raadslid Mouton die vraagt of ook de toegangsweg is opgenomen, waarop de burgemeester meldt dat dit niet
het geval is
⇒

8.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren strandconcessie voor het jaar 2014 met het Vlaams Gewest Agentschap voor Maritieme
dienstverlening en kust.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van schepen,
voorzitter van de gemeenteraad en gemeenteraadslid.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

10. Goedkeuren BNIP WB Cyclocross.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
12. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ worden aangesteld met 20 ja en 4 tegen : Luc Deltombe (plv. Hillewaere)
14. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

worden aangesteld met 18 ja, 2 niet gestemd en 4 tegen: raadsleden Bakeroot & Ghyselen (plv)

16. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

17. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering.
⇒ worden aangesteld met 20 ja en 4 tegen: Ghyselen (plv. Hillewaere)
18. Bekken van de IJzer - aanduiden gemeentelijke mandataris voor algemene bekkenvergadering en voordracht
afgevaardigde voor bekkenbureau.
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gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

worden aangesteld met 19 ja en 4 tegen, 1 niet gestemd: raadslid Ghyselen (en plv. Hillewaere); en
raadslid Hillewaere wordt voorgedragen voor het bekkenbureau

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

Gaselwest – aanduiden vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2013.
⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

19. Gaselwest – aanduiden vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2013.
⇒ worden aangesteld met 20 ja en 4 tegen: raadslid Dalle en Gantois (plv)

(19) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Van Herck –Carrefour op het Marktplein
Raadslid Van Herck verwijst naar een artikel in de pers waarbij wordt vermeld dat de Carrefour een tijdelijk onderdak
vraagt op het Marktplein en vraagt of er naar alternatieven is gezocht, heeft Carrefour dit zelf gevraagd en vraagt of het
niet wat ongelukkig is om dit eerst in de pers te communiceren in plaats van eerst de inwoners te informeren
De heer burgemeester bevestigt dat Carrefour zeer noodzakelijke ingrepen moet doen aan de huidige locatie, waarbij ze
de keuze hebben om 100 mensen op straat te zetten of om op een andere plaats de activiteit te kunnen verderzetten; de
locatie aan het Marktplein bleek na onderzoek de enige mogelijke locatie te zijn. Het gemeentebestuur heeft geoordeeld
dat de tewerkstelling van 100 mensen daarbij primeert en er is ook overleg geweest met de politiezone, de tijdelijke
locatie zal ook maar zeer beperkt worden gebruikt, namelijk een periode van één jaar. De burgemeester meent dat het
Marktplein een goede locatie is. Schepen Dawyndt meldt dat er nog geen officiële aanvraag binnen is, er is enkel een
overleg geweest met het college, Carrefour is zelf vragende partij om hun bestaand cliënteel niet te verliezen, hij meldt
dat de administratieve en vergunningenprocedure nog moet opgestart worden, het zal een tijdelijke constructie zijn en
men zal er al het mogelijke voor doen om de hinder tot een minimum te beperken; hij stelt ook dat het algemeen belang
primeert in dit dossier.
Raadslid Van Herck vraagt nog of er geen andere opties zijn bekeken, bijv. buiten de woonzone, op het militair domein
bijv., waar er minder overlast voor de buren zou zijn en of er geen vergunning moet worden gevraagd voor een vaste
constructie, waarop de burgemeester meldt dat dit niet op de militaire basis zou kunnen en ook de parking van de Brico
zelf niet geschikt is. De burgemeester bevestigt nog eens dat alle mogelijke voorwaarden zullen voldaan worden om de
overlast tot een minimum te beperken, o.a. wat betreft levering van de goederen.
Vervolgens wordt door de burgemeester overgegaan tot de huldiging tot Ere-Deken en Laureaat van de Arbeid van
mevr. Jenny Depeser die het gouden ereteken in de sector Horeca krijgt en van Laureaat van de Arbeid van
mevr. Sofie Vandamme en mevr. Hannelore Vandamme die het zilveren ereteken in de sector Horeca krijgen. Allen zijn
werkzaam in het hotel Soll-Cress.
Dhr. Gabriel Van Hauwermeiren wordt bijzonder verwelkomd die vervolgens het woord richt tot de Laureaten en hen feliciteert
met de inspanningen die ze in hun vak leveren; hij schetst ook kort de totstandkoming van dit ereteken.
BESLOTEN ZITTING
20. Toekennen eretitel van schepen van de gemeente Koksijde aan Laurent De Coninck.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

21. Brandweer - post Koksijde - verlenen eervol ontslag aan sergeant-majoor Persyn Philip.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u15
volgende raadszitting : donderdag 19 december 2013

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

donderdag 19 december 2013

gemeente
Koksijde
Aanwezig:

L. DELTOMBE, voorzitter
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;
J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen
G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid
G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I.
VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A.
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden
J. STEKELORUM, gemeentesecretaris

De zitting vangt aan om 20u12
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Dalle, Vandenbroucke, Mouton
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: schepen Jan Loones, raadslid Vollon

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 november 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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 van het motiveringsverslag, de nieuwe statuten en de omvorming van de gemeentelijke
vereniging voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke (VVV) vzw in een EVAP
Overwegende dat een dringende goedkeuring noodzakelijk is omwille van de decretaal omschreven termijn om een
gemeentelijke vzw om te vormen tot een EVAP
⇒

1.

De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Mededelingen.
De burgemeester deelt mee dat het Abdijmuseum de Erfgoedprijs van de provincie West-Vlaanderen heeft mogen
ontvangen voor het wetenschappelijk onderzoek dat het museum voert; schepen Dawyndt deelt daarna mee dat de
gemeente de titel van Sportelgemeente heeft ontvangen en dit voor de initiatieven die worden genomen voor senioren,
bovendien is de gemeente als derde genomineerde naar voor gekomen, dit is een bekroning voor het personeel van de
sportdienst;
de burgemeester deelt vervolgens nog eens mee dat de garnaalvisserij te paard door UNESCO werd erkend als cultureel
immaterieel erfgoed van de Mensheid op 4 december;
schepen Serpieters ten slotte deelt mee dat de minister bevoegd voor wonen Freya Van den Bossche de aanvraag voor
het intergemeentelijk huisvestingsproject heeft goedgekeurd

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging ziekenwagen
brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat de huidige ziekenwagen moet vervangen worden om verder operationeel te
kunnen blijven
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van nutsmaatschappijen aanleg van kabels ten behoeve van de multifunctionele paal fase 3 - Zeelaan-Kursaallaan-Boulognestraat.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - werken van nutsmaatschappijen aanleg van kabels voor multifunctionele palen + vernieuwen MS en OV in de Strandlaan.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Omslag brandweerkosten - dienstjaar 2011 - gemeenterekening 2010 - voorlopige bijdrage.
gehoord dhr. burgemeester
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⇒
6.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren overdracht van beheer van gemeentelijke percelen aansluitend op Noordduinen aan Agentschap
voor Natuur en Bos.
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
⇒

7.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren van de kosteloze afstand en de akte van een perceel grond Strandlaan/Robert Vandammestraat
jegens het Vlaamse Gewest Agentschap Wegen en Verkeer.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

8.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren Zeedijk concessie strand niet gedekt door de strandconcessies jaargang 2010-2013 - verlenging
2014.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

9.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw West-Vlaams Rood-Rund.
gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om dit punt uit te stellen
⇒

punt uitgesteld met unanimiteit

schepen Loones en raadslid Vollon vervoegen de zitting om 20u23
10. Goedkeuren overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw Inagro.
gehoord dhr. burgemeester die de opportuniteiten van deze overeenkomst kort toelicht
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

11. Vaststellen van het modelformulier met betrekking tot het onderzoek van de reële hoofdverblijfplaats.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de bedoeling van dit modelformulier, dat tot stand gekomen is in
overleg met de politiezone
gehoord raadslid Van Herck die het initiatief positief vindt, en die vraagt of er intenties zijn om de uniformiteit in wijze
van aanpak te stroomlijnen, waarop de burgemeester meldt dat de aanpak in de drie gemeenten dezelfde zijn onder
controle van de politie
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Concessie betalend parkeren openbare weg - overdracht aan AGB Koksijde - concessieprijs - intrekking besluit
10 september 2012.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting bij dit en het volgende punt
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

13. Concessie betalend parkeren openbare weg - overdracht aan AGB Koksijde - concessieprijs - intrekking besluit
13 november 2003.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

14. Voorlopige aanvaarding nieuwe straatnaam "Nelson Mandelastraat".
gehoord dhr. burgemeester die voorstelt een straat te noemen naar Nelson Mandela om alle eer te betuigen aan een van
de grootste vrijheidstrijders van de vorige eeuw
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

15. Hervaststellen statuten en huishoudelijk reglement van de projectvereniging 5-art.
gehoord schepen Loones die de verlenging van de projectvereniging voorstelt, waarbij hij vermeldt dat de werking wordt
uitgebreid naar de gemeenten Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge; er zullen op die manier meer middelen ter
beschikking komen en zal de kans op erkenning van een erfgoedconvenant groter worden
gehoord raadslid Van Herck die vraagt of naar aanleiding van de uitbreiding de naam wordt gewijzigd naar 8-Art en
vraagt of de rotatie van voorzitter ook niet moet worden opengetrokken naar de acht gemeenten, waarop schepen
Loones meldt dat dit in het eerste werkingsjaar zal moeten bekeken worden
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuren verlenging projectvereniging 5-art en vaststelling van de gemeentelijke toelage.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
17. Goedkeuren verkoop gemeentelijk kunstpatrimonium via veiling t.v.v. Actie Haiyan 2121.
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gehoord schepen Loones die meldt dat de gemeente niet beschikt over een fonds voor hulp bij noodtoestanden en
daarom een initiatief op poten wordt gezet naar aanleiding van de natuurramp in de Filippijnen, waaronder de verkoop
van een aantal kunstwerken uit de gemeentelijke collectie, die momenteel ongebruikt opgestapeld liggen; er zal op
toegezien worden dat er niet onder de prijs zal verkocht worden; het is ook de bedoeling om eventueel niet de volledige
opbrengst van deze veiling voor deze Actie te bestemmen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuren detailhandelsvisie in kader oproep kernversterkende maatregelen.
gehoord schepen Geersens die meldt dat er op deze wijze wordt ingetekend op mogelijke subsidiëring door de Vlaamse
Overheid; er wordt ingezet op de leegstand van handelspanden door middel van o.a. bestickering; het project behelst
het vertellen van een verhaal bij het winkel- en horecagebeuren in Koksijde en dit in samenwerking met de
handelaarsbonden
gehoord raadslid Dewulf die vraagt aan schepen Geersens wat precies wordt bedoeld met een detailhandelsvisie, waarop
schepen Geersens meldt dat dit om een toekomstvisie gaat over hoe het handelsgebeuren in Koksijde kan versterkt
worden waarop raadslid Dewulf nogmaals aandringt op wat de visie is; schepen Geersens meldt dat het o.a. gaat over
het concentreren van handelszaken in bepaalde zones van Koksijde, omdat er minder rendement is bij een verspreid
aanbod en ze geeft nog een aantal andere elementen van de visie mee
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

19. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Trefpunt Koksijde: 2014-2015-2016.
gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

20. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Koksijde en EVA-P JOC de PIT.
gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de goedkeuring door de raad en de voogdijoverheid, waarbij dit punt de
volgende stap in de procedure is.
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuren BNIP kerstparade.
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

22. Vaststellen samenstelling gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad).
gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

⇒

worden aangeduid namens Lijst Burgemeester: Hylke Castelain (plv. Henk Ghyselen); namens N-VA:
Paul Declerck (plv. Frank Geerts), namens Impuls: Jean-Marie Dewulf (plv. Rosaline Mouton)

23. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

24. Goedkeuren aanpassing rechtspositieregeling.
gehoord schepen Anseeuw die meldt dat het gaat om de wijziging in het aantal verlofdagen en een aantal kleinere
aanpassingen
gehoord raadslid Van Herck die de stemming vraagt omdat zijn fractie vindt dat er niet moet bespaard worden op de kap
van het personeel
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

25. Goedkeuren verhoogde bijdragen voor contractuele medewerkers VIA-diensten in kader van Tweede
pensioenpijler.
gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

26. Goedkeuren aanpassing organiek reglement brandweer Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

27. Vacant verklaren plaats sergeant majoor - brandweer - post Koksijde.
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⇒

goedgekeurd met unanimiteit

28. Goedkeuren OCMW - Exploitatiebudget 2013 : wijziging nr. 2.
gehoord schepen Delie die meldt dat deze wijziging past in de invoering van de bbc en dit omwille van financieeltechnische redenen en afspraken tussen gemeente en OCMW
gehoord raadslid Van Herck die de stemming vraagt
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

29. Goedkeuren budgetwijziging nr. 3 (5) & (6) gemeentebudget 2013.
gehoord dhr. burgemeester die bij de aanvang van dit punt de start geeft voor de bespreking van alles wat met het
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 te maken heeft;
de burgemeester gaat vervolgens over tot een korte duiding van de nieuwe manier van werken binnen de beleids- en
beheerscyclus en dankt de financieel beheerder, de secretaris en alle andere medewerkers bij het realiseren van de
implementatie binnen het bestuur; hij stelt dat het meerjarenplan en het budget de weergave is van de visie van de
meerderheid voor de komende zes jaar. Hij somt de diverse uitgangspunten op die aan de basis liggen van dit
meerjarenplan, met name het niet verhogen van de hoofdbelastingen, het houden van de APB op 0%, besparen op
werkings- en personeelskosten en het op niveau houden van toelagen aan OCMW, politiezone en kerkfabrieken;
vervolgens verleent de burgemeester het woord aan de gemeentesecretaris die een toelichting geeft bij de vijf
strategische doelstellingen van het meerjarenplan; de burgemeester rondt zijn toelichting af door te benadrukken dat de
gemeente de komende jaren blijft investeren en hij somt daarbij de concrete projecten op; hij onderstreept ook het
belang van de belasting op de tweede verblijven en stelt dat deze worden geheven conform met de richtlijnen die door
de bevoegde minister Bourgeois in zijn omzendbrief omtrent de gemeentebelastingen zijn opgenomen; de burgemeester
is er ook van overtuigd dat de vele investeringen die de gemeente doet de waarde van het vastgoed doen stijgen, dus
ook van de tweede verblijven; de gemeente kent ook vele voordelen toe aan de eigenaars van een tweede verblijf, bijv.
vermindering in tarieven voor de golf, toegang tot cyclocross en musea, en in 2014 wordt gestart met een K-pas voor
tweede verblijvers die hiermee voordelen zullen kunnen genieten
gehoord raadslid Vancayseele die tot de conclusie komt dat het zeer moeilijk zal zijn om alle geplande investeringen te
realiseren gelet op de beperkte positieve autofinancieringsmarge die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld in het
jaar 2019 en op de beperkte investeringen, meestal vervangingsinvesteringen, die voorzien zijn in de laatste jaren van
het meerjarenplan; hij vreest dat een aantal geplande investeringen zullen moeten geschrapt worden; hij vindt het wel
positief dat er aan schuldafbouw wordt gedaan, maar stelt vast er zeker zal moeten bespaard worden op
werkingsmiddelen, op investeringen en vraagt zich af of er niet teveel van het personeel zal verwacht worden met
toename van de werkdruk tot gevolg
de burgemeester repliceert hierop dat het evenwicht decretaal verplicht is opgelegd en stelt dat de komende jaren er
inderdaad zal moeten bezuinigd worden en dat het meerjarenplan strikt zal moeten gevolgd worden, hij is niet akkoord
met de stelling dat de werkdruk op het personeel zal toenemen
gehoord raadslid Dewulf die toejuicht dat er inspanningen worden gedaan om de leegstand in de handelscentra tegen te
gaan, maar hij vindt in het plan weinig middelen terug die daarvoor bestemd worden, zo zal bestickering geen oplossing
zijn en hij stelt meer financiële stimuli voor; de openbare werken zijn daar een uitstekend middel voor en er moet een
goede planning en communicatie gebeuren met de handelaars; vervolgens betreurt hij dat er geen premies zijn voorzien
voor de jonge gezinnen, waar dit wel het geval is voor het waardevolle onroerende erfgoed; hij betreurt ook dat de
verhaalbelasting op aanleg van riolen nog steeds berekend wordt per lopende meter; een laatste punt van kritiek is de
voorstelling van de cijfers van de bevolking per deelgemeente; de burgemeester meldt dat er wel degelijk geld is
voorzien voor de strijd tegen de leegstand en dat de bestickering-actie zeker zinvol is, hij verwijst ook naar de acties die
door de bevoegde schepen op touw worden gezet; wat de jonge gezinnen betreft meent de burgemeester dat zij
gesteund worden door het feit dat er geen aanvullende personenbelasting wordt geheven; schepen Loones meldt ook dat
er op vlak van cultuur en sport grote aandacht is voor jongeren en jonge gezinnen en dat de vergelijking met de
subsidies voor onroerend erfgoed niet opgaat; raadslid Dewulf verwijst naar de gemeente waar wel subsidies voorzien
zijn voor jonge gezinnen, er moeten actieve maatregelen genomen worden om jonge gezinnen aan te trekken of hier te
houden
gehoord raadslid Van Herck voegt hier nog aan toe dat er een zeer rooskleurige voorstelling wordt gegeven van de
financiële toestand gelet op de hoge schuld; de grootste bezorgdheid van zijn fractie is dat er in de toekomst verkapte
belastingen zullen ingevoerd zijn en dat er fors zal moeten bespaard worden; hij verwijst naar het Grardmuseum dat
ongetwijfeld niet zal kunnen doorgaan en het feit dat de Koksijdenaar de tol zal moeten betalen; de burgemeester
antwoord dat er inderdaad op projecten bespaard wordt maar dat ze toch nog zullen doorgaan, ook in het geval van het
project Grardmuseum; verkapte belastingen bestaan niet, gezien ze alle duidelijk zullen gestemd worden in deze raad
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

30. Hervaststellen verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
31. Hervaststellen verhaalbelasting op de aansluitingswerken zowel voor afvalwaters als hemelwater - periode
2014-2019.
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⇒

goedgekeurd met unanimiteit

32. Hervaststellen verhaalbelasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
33. Hervaststellen belastingreglement op de ambulante handel - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
34. Hervaststellen belastingreglement op de automatische drankverdeelapparaten - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
35. Hervaststellen belastingreglement op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren, het overnemen of
veranderen van hinderlijke inrichtingen - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
36. Hervaststellen belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort op nietreglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
37. Hervaststellen belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden - periode
2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
38. Hervaststellen belastingreglement op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
39. Hervaststellen belastingreglement plaatsen bouwmaterialen op de voetpaden, straten, openbare pleinen en
wegen - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
40. Hervaststellen belastingreglement op het bouwen en verbouwen - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
41. Hervaststellen belastingreglement op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
42. Hervaststellen belastingreglement op het verstrekken van restafvalzakken – periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
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43. Hervaststellen belastingreglement op kampeerterreinen - periode 2014-2019.
gehoord raadslid Vancayseele die stelt de verhoging met 150% niet te zullen goedkeuren omdat er wordt
geargumenteerd dat ze moeten gelijkgesteld worden met tweedeverblijven en deels de investeringen mee moeten
financieren, hij stelt vast dat dat hotelkamers niet worden belast, terwijl ook deze bezoekers ook genieten van de
investeringen in het openbaar domein; dit schept aldus een ongelijkheid en het sociaal toerisme komt door deze
belasting weer meer onder druk te staan en de kampeerverblijven zijn ook maar beperkt in tijd open, zodat er van
tweede verblijf geen sprake kan zijn
De burgemeester antwoordt dat de verhoging eigenlijk een indexering is, omdat de laatste jaren er geen aanpassingen
zijn gebeurd; met de tarieven zitten we op een gemiddelde van de andere kustgemeenten
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

44. Vaststellen belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
45. Hervaststellen retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 20142019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
46. Hervaststellen retributiereglement op de afgifte van vergunningen voor het gebruik van openbaar domein
voor het brengen van straatanimaties - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
47. Hervaststellen retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelspublicitaire
activiteiten, optreden van circussen en acrobatiegroepen - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
48. Hervaststellen retributiereglement op prestaties van de technische dienst op verzoek van en aan derden periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
49. Vaststellen van het retributiereglement op levering en plaatsing van een grafkelder, columbariumnis of
urnenkelder - periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
50. Opheffen subsidiereglement verhardingswerken aan private toegangswegen tot de landbouwbedrijven.
⇒ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke), 1 onthouding
(H. Ghyselen) en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
51. Wijziging en goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor straat-, buurt- en wijkfeesten - 2014.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
52. Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal - 2014.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
53. Vaststellen strategische en financiële nota - Meerjarenplan 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
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54. Vaststellen beleidsnota en financiële nota - Budget 2014.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
55. Bepaling van de beschikbare kredieten voor toelagen toegekend op basis van gemeentelijke
subsidiereglementen - budget 2014.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
56. Goedkeuren subsidiereglement impulssubsidie sport – periode 2014-2019.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
57. Goedkeuren gemeentelijke bijdrage 2014 - Politiezone Westkust.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
58. Goedkeuren OCMW meerjarenplan 2014-2019.
gehoord schepen Delie die de uitgangspunten en de hoofdlijnen van het OCMW meerjarenplan 2014-2019 toelicht
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

59. Kennisname OCMW budget 2014.
⇒ kennisname
60. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de toelichting van de burgemeester bij het meerjarenplan van de gemeente
gehoord raadslid Vancayseele die de schepen feliciteert met de gedane inspanningen, maar vraagt waar de visie blijft
van de gemeente, gezien ook in het meerjarenplan hierover niets is terug te vinden; schepen Serpieters verwijst naar de
standpunten van het bisdom terzake en de opvolging die dit vergt; de burgemeester wijst er op dat in de gemeente zich
slechts vijf kerken bevinden die ook nu reeds voor culturele evenementen wordt gebruikt
⇒

goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)

61. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
62. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
63. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Idesbaldus.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
64. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter.
⇒ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D.
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A.
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke)
en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J. Dewulf)
65. Kennisname van het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
⇒ kennisname
66. Kennisname van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Niklaas.
⇒ kennisname

beknopt verslag gemeenteraad 19/12/2013

7

67. Kennisname van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.
⇒ kennisname
68. Kennisname van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Idesbald.
⇒ kennisname
69. Kennisname van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Pieter.
⇒ kennisname
69a. Goedkeuren van het motiveringsverslag, de nieuwe statuten en de omvorming van de gemeentelijke
vereniging voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke (VVV) vzw in een EVAP
gehoord raadslid Castelein die verwijst naar de bespreking in de VVV en de historiek van dit dossier
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

De burgemeester bedankt nog eens de financieel beheerder, diensthoofd Financiele Dienst, de gemeentesecretaris en zijn
diensten voor de opmaak van het meerjarenplan en het budget.

(70) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Vandekeere –tegemoetkoming De Lijn voor senioren
Raadslid Vandekeere verwijst naar de tussenkomst die de gemeente geeft voor 60-65 jarigen; heeft de gemeente
rekening gehouden met het feit dat de 65-plussers nu vijf euro moeten betalen; schepen Anseeuw meldt dat de
gemeente blijft tussenkomen, maar dat de vijf euro voor aanmaak van de kaart ook zal moeten betaald worden door de
gebruiker.

2. vraag van raadslid Vancayseele – Tij-dingen
Raadslid Vancayseele stelt vast dat in de december editie een aankondiging staat voor een activiteit van de Lijst van
Burgemeester voor eenzamen op de vooravond van kerstmis; hij verwijst dat dit de neutraliteit van het informatieblad in
het gedrang brengt en hij verwijst daarvoor naar een standpunt van voormalig minister Marino Keulen; schepen Van
Hove verwijst naar het feit dat dit in de redactieraad is besproken, de burgemeester meldt hiermee in de toekomst
rekening te houden, maar dit initiatief goed bedoeld is.

3. vraag van raadslid Dewulf – zand van Koksijde
Raadslid Dewulf heeft vernomen dat het college heeft beslist om 300 ton zand te geven aan de cyclocross wedstrijd in
Waregem en vraagt wat hiervan de bedoeling is; schepen Dawyndt meldt dat dit reeds een keer is gebeurd in Zolder en
dat dit kadert in de pr voor de eigen duinencross en de gemeente hiervoor publiciteit in return krijgen, wat op zich al een
grotere waarde heeft. Raadslid Dewulf stelde vast dat het om twee banners gaat en een VIP-tafel. Schepen Dawyndt
meldt dat een banner op het parcours een grote publiciteit met zich meebrengt.

GEHEIME ZITTING
71. Aanstellen van 1 brandweerman - brandweer - post Koksijde.
gehoord dhr. burgemeester
⇒

aangesteld met 21 ja en 2 niet gestemd

72. Verlenen ontslag aan stagiair-brandweerman Jacques Steve - brandweer - post Koksijde.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u40
volgende raadszitting : maandag 20 januari 2014

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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