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besluit van 21 oktober 2020

GEZONDHEID - TREFFEN VAN DRINGENDE MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE 
VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS - TIJDELIJKE SLUITING VAN GEMEENTELIJKE 
BASISSCHOOL KOKSIJDE (GKOK) TE 8670 KOKSIJDE, ABDIJSTRAAT 101

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester die naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, 
politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de 
gemeente en voor dringende politieverordeningen eveneens bevoegd is voor de uitvoering van de wetten, de decreten 
en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid 
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2 betreffende de bevoegdheid van de gemeenten om 
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het 
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester om 
de politiewetten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten uit te voeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op de goedkeuring van de nationale veiligheidsraad van 23 juli 2020 van het ‘Draaiboek lokale uitbraak Covid-
19;

Gelet op het draaiboek 2020-2021: gewoon en buitengewoon basisonderwijs zoals laatst gewijzigd op 19 oktober 
2020;

Gelet op de bespreking van 21 oktober 2020 tussen de burgemeester, de bevoegde schepen, de algemeen directeur, 
het CLB, de beleidsmedewerker onderwijs en de directie van de gemeentelijke basisschool Koksijde (GKOK) te 
Koksijde, Abdijstraat 101;

Overwegende de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan;

Overwegende dat om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterst 
ernstige gevaren voor de volksgezondheid reeds diverse maatregelen werden genomen door de federale overheid; dat 
het voor zich spreekt dat deze maatregelen strikt dienen te worden opgevolgd; dat lokale besturen hierin een 
belangrijke rol spelen;

Overwegende de verantwoordelijkheid om als gemeente de nodige maatregelen te nemen in geval van (een cluster 
van) besmettingen;

Overwegende dat een lokaal bestuur de specifieke opdracht heeft om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in 
een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en 
plaatsen en in openbare gebouwen; dat het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeenten en van de 
burgemeester in het bijzonder tot het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die 
het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen;

Overwegende dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19 
virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid;

Overwegende dat de verantwoordelijkheid om zelf de nodige maatregelen te nemen in het geval van (een cluster) van 
besmettingen, middels voormeld draaiboek aan de burgemeester wordt gegeven;

Overwegende dat het gezien de heropflakkering van het virus het aangewezen is om bepaalde maatregelen te nemen;

Overwegende de tweede besmettingsgolf van het virus in België en Europa, waardoor maatregelen zich verder 
opdringen om de overdracht ervan tegen te gaan, door onder meer de intensiteit en duur van het contact tussen 
personen in besloten ruimtes te beperken;

Overwegende dat een groot aantal inwoners van de gemeente Koksijde tot de meest kwetsbare groep behoort en 
bijzondere maatregelen zich opdringen ter bescherming van de gezondheid van deze bevolkingsgroep;

Overwegende de mogelijk problematische situatie voor het referentieziekenhuis te Veurne in het geval van een 
effectieve grootschalige uitbraak in de gemeente;

Overwegende dat op 15 oktober 2020 een besmetting werd vastgesteld bij een leerkracht werkzaam in de 
gemeentelijke basisschool Koksijde (GKOK) te Koksijde, Abdijstraat 101;

Overwegende dat de leerkracht werkzaam in de gemeentelijke basisschool tevens samen met collega's instond voor de 
bediening van de maaltijden aan de leerlingen tijdens de middagpauze; dat de leerkracht aldus contact heeft gehad 
met verschillende leerkrachten en leerlingen, zowel van de kleuterafdeling als van het lager onderwijs;

Overwegende dat de leerkracht tevens de maaltijd nuttigt in de refter waar ook andere leerkrachten en leerlingen de 
maaltijd nuttigen; dat tijdens het nuttigen van een maaltijd een mondmasker niet kan worden aangehouden; dat 
bijgevolg het risico op overdracht van het virus groter moet ingeschat worden;

Overwegende dat aldus wordt vastgesteld dat er contact is geweest tussen leerlingen, andere leerkrachten en de 
positief geteste leerkracht;
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Overwegende dat de leerkracht hoogrisco-contact heeft gehad met collega-leerkrachten; dat de collega-leerkrachten 
met hoogrisico-contact in quarantaine gaan;

Overwegende dat de gemeentelijke basisschool Koksijde een onderwijs-instelling betreft met 358 leerlingen en 45 
leerkrachten, secretariaat en verzorgend personeel;

Overwegende dat alle nodige maatregelen dienen te worden genomen om een verdere verspreiding tegen te gaan;

Overwegende dat de testing van de leerkrachten eerstdaags zal gebeuren volgens de geldende regels en in overleg 
met de medisch verantwoordelijken;

Overwegende dat uit voorzorg er een onmiddellijke sluiting dient bevolen te worden van de gemeentelijke basisschool 
Koksijde; dat de positieve testing werd vastgesteld op 15 oktober 2020 en dat de school aldus terug veilig kan 
opengaan op maandag 26 oktober 2020; dat de school alsdan opnieuw kan openen op voorwaarde dat de richtlijnen 
inzake code oranje zoals bepaald in het draaiboek 2020-2021: gewoon en buitengewoon basisonderwijs zoals laatst 
gewijzigd op 19 oktober 2020 worden nageleefd;

Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en 
deze steeds kunnen worden herzien;

BESLUIT

Art. 1,

§ 1: Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist om over te 
gaan tot een tijdelijke sluiting van de gemeentelijke basisschool Koksijde (GKOK) te 8670 Koksijde, Abdijstraat 101, 
met onmiddellijke ingang en dit tot maandag 26 oktober om 7.45 uur.

§ 2: De opening van de gemeentelijke basisschool Koksijde (GKOK) zoals vermeld in Art. 1, § 1 wordt alsdan slechts 
toegestaan op voorwaarde dat de voorschriften en richtlijnen inzake code oranje zoals bepaald in het draaiboek 2020-
2021: gewoon en buitengewoon basisonderwijs zoals laatst gewijzigd op 19 oktober 2020 worden nageleefd.

Art. 2: Het besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het 
licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s en de resultaten van de tests.

Koksijde, 21 oktober 2020

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


