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Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, 

binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen 

welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, 
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ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij 

optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als 

toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de 

economische groei en de veiligheid.  

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, 

doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de 

burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een 

financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na. 
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Doelstellingennota
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid

Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar
inwoners, tweede residenten en toeristen toe.
De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen)
als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.
Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het
uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.
Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit
te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding
maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte
infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.
Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt
van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest
voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering
en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.
Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.
Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk
de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide
dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met
pensioen.
Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst
worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.
De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de
dienstverlening te beperken.
Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.
De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te
veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het
openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het
privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting
op inkomen uit arbeid.
Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies
bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.
Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.
Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue
bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol
vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de
planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De
gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal
haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het
kader opgelegd door de decreten BBC.

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid
Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern
beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en
processen uitgeschreven worden.
Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impact
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hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie
De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief schuld- en thesauriebeheer is
het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 3.479.418,94 25.264,94 -3.454.154,00

Andere 11.089.140,77 21.557.440,77 10.468.300,00

Totalen 14.568.559,71 21.582.705,71 7.014.146,00

Actie: ACT-188: Schulden

De bedoeling van deze actie is een goed zicht te krijgen op de periodieke leningslasten van de gemeente Koksijde. Onder de
periodieke leningslasten verstaan we zowel de kapitaalaflossingen als de intrestbetalingen.
De thesaurie wordt maximaal ingezet voor de financiering. Om thesaurietekorten (door de prefinanciering van investeringen) op te
vangen, worden bijkomende leningen aangegaan.
Om de impact van toekomstige rentestijgingen te beperken wordt maximaal ingezet op vaste rentevoeten. De maximumduur van
leningen wordt beperkt tot 20 jaar, ook al is de afschrijvingsduur van sommige activa langer.
Een dalende trend in de periodieke leningslasten is een goede indicator voor het afbouwen van de schuldenlast.

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Het programma Finance Active is een hulpmiddel om de schuld actief op te volgen. Er worden binnen dit programma verschillende
tools ter beschikking gesteld om het actief opvolgen van de schuld mogelijk te maken.
Hierin worden de marges van bestaande leningen bijgehouden en kunnen simulaties gemaakt worden van verschillende
financieringstechnieken zodat met kennis van zaken enerzijds risico's kunnen ingeschat worden en anderzijds keuzes kunnen
gemaakt worden.

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende
dienst, een belangrijke rol is weggelegd.
De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer van
de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde
kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat
binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar
een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de
totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van
zaken behandeld worden. De medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun
verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die
we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering
kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 144.670,00 7.500,00 -137.170,00

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening

De financiële dienst zorgt zowel intern als extern voor een optimale dienstverlening.

Actie: ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding

De gemeentelijke financiën is een voortdurend veranderende materie. Om steeds up-to-date te blijven met de nieuwe
ontwikkelingen dient er voldoende relevante opleiding en vorming te worden voorzien voor het personeel van de financiële dienst.
Deze opleiding moet inspelen op de inhoudelijke materie van de gemeentelijke financiën en op de eventueel nieuwe
softwarepakketten die geïmplementeerd worden.

Overig Beleid

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
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Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod
voor de diverse doelgroepen

De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er
vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en
uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de
gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim
passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,
tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds
bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge
samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd
het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige
aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal
dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd
blijft.
De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden
a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende
ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om
hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op
sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van
inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het
recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de
cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en
cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.
Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de
musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich
op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde
en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van
kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het
noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren
moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en
noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan)
voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten
elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij
samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een
vrijetijdsaanbod
Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.
Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren
tot participatie.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 1.826.217,81 318.030,80 -1.508.187,01

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Tijdens de paas-en zomervakantie organiseert de gemeente een speelpleinwerking voor lagereschoolkinderen en biedt een sociaal
tarief aan voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente een tienerwerking voor jongeren tussen 11 en 15 jaar.

Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

De gemeenteraad heeft een afsprakennota afgesloten met de jeugdraad waarin staat hoe de gemeente de jeugdraad zal
ondersteunen: zowel financieel als logistiek.

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Met deze actie wil de gemeente jaarlijks één of meer activiteiten gericht op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het
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bereiken van kansengroepen organiseren.
Bij de uitwerking van de gemeenschapsvormende initiatieven zal er op zoek gegaan worden naar een evenwichtige mix van
cultuurconsumptie en actieve participatie waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. Hierbij zal een zeer divers aanbod worden
gezocht met  aandacht voor verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen (zowel gezinnen, tweede verblijvers, inwoners, toeristen,
kansarmen, ‘cultuurminded ‘mensen, maar ook mensen die normaal gesproken niet deelnemen aan cultuur,…). Het accent zal
liggen op een optimale toegankelijkheid voor iedereen. Het gaat hier over activiteiten waarbij tevens ‘toevallige passanten’ actief
verleid worden tot een betrokken deelname, dit door zoveel mogelijk drempels weg te werken en tussen de mensen te gaan staan.
Daarnaast wil de gemeente met  het aanbieden van cultuur-educatieve projecten de mensen van jongs af aan stimuleren tot
cultuurparticipatie met de bedoeling hen de nodige culturele competenties ‘aan te leren’ om levenslang de nodige bagage te
hebben om van culturele activiteiten te willen en kunnen genieten. Dit zal ze o.a. doen door het aanbieden van een cultuurkamp
voor kinderen gedurende de zomervakantie, het aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote, een brochure en
bijhorende nieuwsbrieven met het culturele aanbod voor scholen en vakantiekolonies, het aanbieden van educatieve pakketten bij
diverse culturele evenementen, erfgoedwandelingen,… Ook hier zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het bereiken van
kansengroepen.

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Met deze actie wil de gemeente blijvend inzetten op de aansturing van, de afstemming van en de coördinatie tussen de diverse
vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele partners zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de Cultuurdienst,
de cel Erfgoed, de twee gemeentelijke musea (Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo), en de Archiefdienst en dit met de bedoeling
om één integraal, geïntegreerd en duurzaam cultuur- en vrijetijdsbeleid binnen de gemeente te ontwikkelen. Zo zal het
afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator er ook in het bijzonder op toezien dat er vanuit de cultuur- en vrijetijdsinstellingen in de
komende jaren ingezet wordt op duurzaamheid. M.a.w. ecologisch en verantwoord omgaan met energie en materialen door de
toepassing van ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van de cultuurhuizen, fair trade-principes toepassen en
de ondersteuning van de lokale handel, evenals aandacht hebben voor het publiek dat we (niet) bereiken.
Dit afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator is tevens het aanspreekpunt voor het lokale culturele veld (stakeholders) en
onderhoudt hiermee de nodige contacten. Zij staat in voor de uitvoering, opvolging en evaluatie van het lokale cultuurbeleid.

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

De Cultuurraad ontvangt jaarlijks een subsidie van het Koksijdse gemeentebestuur met de bedoeling om een lokale werking te
ontplooien.
De Cultuurdienst staat in voor de administratieve ondersteuning van de Cultuurraad.
Via de Cultuurraad probeert de gemeente Koksijde de lokale stakeholders bij het lokale cultuurbeleid te betrekken.

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art omvat de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem
en werd uitgebreid met Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst en vormt zo Achthoek.
Met deze actie wil Koksijde de structurele afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie binnen deze regio blijven
ondersteunen.
Zij doet dit aan de hand van een toelage waarmee de projectvereniging Achthoek concreet :
- het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in de regio op elkaar afstemt;
- culturele ontwikkelingen stimuleert die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiertoe culturele
projecten op schaal van de regio gaat ontwikkelen;
- het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maakt bij een ruim publiek door een aangepaste cultuurcommunicatie.
Hiermee probeert 5-art een cultureel imago op te bouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en werkt ze zo
aan de uitstraling van de streek.

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten in het kader van ‘sport voor allen’ en de ‘anders georganiseerde sport’.
Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen.
Het betreft jaarlijkse ééndaagse succesvolle evenementen gericht op een bovenlokaal publiek zoals o.a. de mountainbiketoertocht,
de Beach Run, het Open petanquetornooi, enz...
Met bovenlokaal publiek wordt bedoeld: schoolgaande jeugd, actieve adolescenten en 50-plussers uit de provincie.

Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd

Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd en met inbegrip van extra stimulansen voor
kansarmen.
Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren
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van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).
Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van sportkampen tijdens de vakantieperiodes, naschoolse sporttornooien voor
de verschillende graden uit het basisonderwijs, de scholenveldlopen voor leerlingen uit het basisonderwijs en middelbaar en de
coördinatie van de week van de sportclub in navolging van de jaarlijkse Bloso-actie,...

Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën

Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën met extra stimulansen voor
kansarmen.
Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren
van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).
Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van activiteiten in het kader van de Bloso sportelactie (o.a. sport overdag, BBB
initiaties, tai chi, yoga lessenreeks,enz...) alsook de jeugdsportacademie.

Actie: ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen

Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor personen met fysieke, verstandelijke of emotionele problemen.
De organisatie van activiteiten zal in samenwerking met gespecialiseerde centra en/of verenigingen van andersvalide personen
worden uitgewerkt.
Stimuleren van participatie van andersvaliden bij o.a. de scholenveldloop, schoolsportdagen, minivoetbaltornooi,
mountainbiketoertocht.

Actie: ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod

Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling.
Met deze actie wenst het cultuurcentrum zich te onderscheiden in de brede regio door het uitbouwen van een eigen gevarieerd,
kwalitatief en divers cultuuraanbod (podium, film en schoolprogramma) met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op
vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen.
Deze actie houdt in dat er op basis van prospectie een programma samengesteld wordt op vlak van podium-, film- en
schoolprogrammatie. Hierbij willen we specifieke aandacht besteden aan spreiding van minder evidente genres: jazz, hedendaagse
dans, klassieke muziek, niet-commerciële film in samenwerking met De Andere Film ,…

Actie: ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de Achthoek-regio

Met deze actie wenst het cultuurcentrum haar aanbod bekend te maken in de brede regio, nl. bij de gemeenten en steden
Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. Met deze actie hoopt het cc de
participatie van de lokale inwoner te verhogen. Deze actie behelst o.a. volgende deelacties: bus-aan-bus bedeling van het
seizoensaanbod in elke gemeente van de Achthoek-regio, versturen van het tweemaandelijks aanbod onder alle klanten van de
afgelopen twee jaar, maandelijkse bijdrage in regionale vrijetijdsmagazines, enz.

Actie: ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen

Met deze actie wenst het cultuurcentrum haar eigen aanbod aan te vullen met exclusieve, grote producties.
Programmatorische samenwerking met SS Kortrijk, SS Brugge, Concertgebouw Brugge, C.C. Duinkerke, … door afname van tickets
voor voorstellingen aldaar en vice versa.
Voorzien van transport voor verplaatsing naar collega-cultuurhuizen.

Actie: ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur

Met deze actie wil het cultuurcentrum in het kader van diversiteit en toegankelijkheid specifieke doelgroepen financiële voordelen
geven en hen op deze manier stimuleren tot cultuurdeelname. Het cultuurcentrum wil dit doen door o.a. volgende deelacties: niet-
verkochte tickets worden aan verminderd tarief ter beschikking gesteld bv. last-minute tarief voor -26-jarigen, verminderd tarief
voor kansarmen via samenwerking met het Sociaal Huis.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren
van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Actie: ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Onder moeilijk bereikbare personen en kansengroepen wordt ondermeer verstaan : minder mobielen, kansarmen, leerlingen van
onderwijsinstellingen (vb. leerlingen van de Hotelschool Ter Duinen, leerlingen basisscholen, ...), de bewoners van
verzorgingsinstellingen (vb. serviceflats Maartenoom, Dunecluze, ...), verenigingen, ...
Met deze actie wil de bibliotheek, enerzijds, kansengroepen rechtstreeks kennis laten maken met het bibliotheekaanbod, en
anderzijds, haar dienstverlening promoten en communiceren, en dit met de bedoeling om haar doelgroepenwerking uit te bouwen.
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Concreet wil ze dit doen aan de hand van de organisatie van een boekendienst aan huis en het opzetten van een aangepaste
bibliotheekdienstverlening.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren
van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Actie: ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten

Met deze actie wil de bibliotheek, alleen of in samenwerking, drempelverlagende activiteiten organiseren die kunnen leiden tot het
bereiken van een breder publiek en de verhoging van het bibliotheekgebruik.
Zij doet dit aan de hand van de organisatie van leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten en promotievoering.
Concreet houdt dit ondermeer in: deelname aan de Jeugdboekenweek, voorleesweek, Bibliotheekweek, boekbaby-project, ...; de
organisatie van auteurslezingen, voorlees- en vertelsessies, workshops, tentoonstellingen, ...; het samenstellen van thematafels; de
organisatie van bibliotheekintroducties- en instructies; het maken van aanwinstenlijsten; het bieden van ondersteuning aan
leesclubs en leeskringen; het voeren van acties om afhakers te stimuleren; ...

Actie: ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement

De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement i.f.v. haar doelgroepen en maatschappelijke ontwikkelingen.
Met deze actie wil de bibliotheek haar aankoopbeleid inzake collectie afstemmen op, enerzijds, doelgroepen i.f.v. o.m. de
informatie, lees-, muziek- en filmbehoeften van de gebruikers, en anderzijds, maatschappelijke ontwikkelingen.
Concreet zal zij dit doen aan de hand van het aankopen van een fysieke en digitale collectie die ter beschikking van de gebruiker
gesteld wordt evenals de collectie op te nemen in het West-Vlaams provinciaal bibliotheeksysteem en het achtergrond bestand
VLACC; door de collectie te verzorgen, te presenteren en up to date te houden in functie van verschillende doelgroepen zoals
volwassenen, jeugd, mensen met een leesbeperking en moeilijk bereikbare doelgroepen.

Actie: ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek

De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek op klantvriendelijke uren.
Met deze actie wil de bibliotheek haar dienstverlening bestendigen.
Ze wil dit doen door een bibliotheekbeleid uit te werken dat kwalitatief van een hoog niveau is.
Concreet houdt dit ondermeer in: het fysisch openstellen van de bibliotheek op diverse, flexibele momenten (dag/avond), het
faciliteren van de digitale bereikbaarheid van de bibliotheek (o.a. telefonische reservaties en verlengingen, verlengingen via
internet, ...), het ter beschikking stellen van bibliotheekpersoneel dat kan beschikken over kantoormateriaal, klein bureelmateriaal,
telefoon, frankeringskosten, enz.

Actie: ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening

De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en een klantvriendelijke dienstverlening.
Met deze actie wil de bibliotheek haar bibliotheekpersoneel blijvend opleiden en informeren met de bedoeling hen te stimuleren
tot een beter inzicht in de vraagontwikkeling van de gebruiker, evenals hun kennis over de collectie te verhogen en dit met het oog
op het aanbieden van een efficiëntere dienstverlening ten aanzien van de gebruiker.
Concreet houdt dit ondermeer in : deelname aan het Delphi-traject, deelname aan infomomenten en overlegmomenten (LOCUS,
Bibnet, SBB, afdelingsoverleg, diensthoofdenoverleg), werkgroepen, vorming en bijscholing.

Actie: ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019

Met deze actie wil de gemeente in samenwerking met diverse partners (cfr. lokaal netwerk) de 'Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie
2014-2019 gemeente Koksijde' die de toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede dient te vergemakkelijken en
stimuleren, implementeren.

Actie: ACT-412: Ontvangen van subsidies voor de bibliotheek

De subsidies voor de bibliotheek worden sinds 2017 vast voorzien als een bijkomende betoelaging bij het gemeentefonds. Ze
worden niet langer geïndexeerd.

Actie: ACT-673: Blijvend aandacht besteden aan de K-ambassadeurs

Actieplan: AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en
particulier sectorwerk
Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en
particulier sectorwerk.
Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, sport- en cultuurwerk
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ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 529.397,45 30.902,52 -498.494,93

Actie: ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer

De jeugdverenigingen vragen vervoer aan bij een externe firma. Die firma factureert aan de gemeente.

Actie: ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen

De gemeente geeft jaarlijks een basissubsidie aan de erkende jeugdverenigingen zoals opgenomen in het budget; voor Tandemwest
is dit volgens de lopende overeenkomst bepaald op 0,08 euro per inwoner. Tandem West is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten
organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder beperking.

Actie: ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren

De gemeente verdeelt subsidies op basis van het subsidiereglement aan jeugdverenigingen en animatoren. Een puntensysteem
zorgt voor de verdeling.

Actie: ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen

Met deze actie wil de gemeente particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen via een toelage ondersteunen.
Zij doet dit aan de hand van het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen dat via verschillende kanalen (website, brief,
gemeentekrant, ...) bekend wordt gemaakt.
[link: https://www.koksijde.be/subsidiereglement-socio-culturele-verenigingen]

Actie: ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen

Geven van financiële ondersteuning voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen d.m.v.
beleidssubsidiereglement [Link: https://www.koksijde.be/impulssubsidie-en-beleidssubsidie-sportverenigingen].
Via een financiële ondersteuning de clubs stimuleren om hun werking te optimaliseren.
Tevens wil het subsidiereglement de clubs belonen die voordelen aanbieden aan kansarmen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren
van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Actie: ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging a.d.h.v. een
impulssubsidiereglement.
Met deze actie willen we aanzetten tot professionalisering van de sportverenigingen, enerzijds, en dit aan de hand van
samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de competitieclubs en, anderzijds, de kwaliteitsverhoging van de
jeugdsportcoördinatoren aanmoedigen door officiële verloningen en dit via een lokaal impulssubsidiereglement [link: https://www.
koksijde.be/impulssubsidie-en-beleidssubsidie-sportverenigingen]. We willen dus de sportverenigingen aanzetten om samen te
werken en in te zetten op een kwaliteitsvolle jeugdsportopleiding.
In het reglement van de lokale impulssubsidie worden extra punten gegeven aan clubs die een samenwerking kunnen aantonen op
basis van een intern reglement of een convenant.
Tevens worden er extra punten gegeven aan clubs die kunnen bewijzen dat ze hun jeugdsportcoördinator officieel verlonen.

Actie: ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen

Met deze actie wil het cultuurcentrum een platform en een podium bieden voor Koksijdse verenigingen en hen via speciale
voorwaarden stimuleren tot creatie van een eigen cultureel product. Het cultuurcentrum wil hen ondersteunen door o.a. een
gunsttarief toe te kennen voor zaalverhuur, hen te assisteren met gekwalificeerd personeel, hen promotionele ondersteuning te
bieden in diverse communicatiekanalen van het cultuurcentrum.
[link: https://www.casinokoksijde.be/huishoudelijk-en-retributiereglement-cc-casinokoksijde]

Actieplan: AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering
culturele competentie
Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en bevordering van culturele
competentie.
Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang leren, op
mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse doelgroepen en dit in samenwerking met de
relevante actoren.
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Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 252.926,91 22.436,98 -230.489,93

Actie: ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT

De gemeente ondersteunt de muziekwerking van de PIT door het geven van subsidies, promotionele ondersteuning en door het
boeken van muziekgroepen. Voor de muzieklessen kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben sociaal tarief aanvragen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft (cfr. Sociaal Tarief), betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader
van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Actie: ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid

Subsidiëring van professionele stewards volgens het reglement, uitreiken van gratis taxicheques aan jongeren tussen 16 en 20 jaar,
logistieke ondersteuning van fuiforganisatoren, organisatie van busvervoer op oudejaarsavond, betaling billijke vergoeding van zaal
JOC de PIT, uitlenen van audiovisueel materiaal door de jeugddienst.

Actie: ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen

De Jeugddienst voert een doelgerichte communicatie naar maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.
Het aanbod van de Jeugddienst wordt beter bekend gemaakt bij een aantal specifieke doelgroepen, de mogelijkheden om sociaal
tarief te krijgen, worden beter gepromoot.
Wat initiatieven voor kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de
afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Actie: ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen

Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport voor elke leerling die in klasverband intekent op de schoolvoorstellingen.
Met deze actie willen we de toeleiding naar cultuureducatie vergemakkelijken (traject school-cultureelcentrum).
Dit behelst o.a. de huur van transport voor schoolgaande jeugd in de brede regio die intekenen voor de schoolvoorstellingen in het
cultureel centrum.
Inzetten van personeel voor opvolging van transport teneinde deelname aan het schoolprogramma te stimuleren.

Actie: ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior

Het cultuurcentrum werkt in samenwerking met diverse educatieve aanbieders een educatief aanbod uit voor de actieve en
leergierige senior.
Met deze actie willen we aan senioren de kans geven om zich via het cultuurcentrum levenslang te vormen en bij te scholen door
samen te werken met o.a Universiteit Vrije Tijd/Davidsfonds, Vermeylenfonds, Actueel Denken, Universiteit Gent, Vormingsplus,....
Deze actie omhelst ondermeer volgende deelacties: toelage aan UGent voor het uitwerken van wetenschappelijke nascholing
UGent in Koksijde, promoten van het educatief aanbod, inzetten van personeel voor opvolging van de inschrijving en
onderhandelen met UGent, het gratis ter beschikking stellen van zalen aan educatieve aanbieders.

Actie: ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering

Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering in samenwerking met de schoolgemeenschappen.
Deze actie omhelst ondermeer volgende deelacties:
- Het cultuurcentrum biedt alle scholen die intekenen voor het schoolprogramma de mogelijkheid om in te tekenen voor een gratis
verdiepende en omkaderende workshop bovenop de podium- of filmvoorstelling i.k.v. het project aWAKe van de gemeentelijke
Westhoekacademie
- inzetten van personeel die voorstellingen programmeert en prospecteert
- inzetten van personeel die inschrijvingen opvolgt
- opmaak (door personeel cultuurcentrum) en druk van schoolbrochure

Actie: ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media

Met deze actie wil de bibliotheek de gebruikers de mogelijkheid geven om kennis te maken met nieuwe informatietechnologieën
en interactieve media.
Concreet zal zij dit ondermeer doen door haar aanbod uit te breiden met o.a. tablets en aanraakschermen.

Actie: ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen

Met deze actie wil de bibliotheek zowel laagdrempelige cursussen voor kansengroepen organiseren als de samenwerking met
onderwijsinstellingen optimaliseren.
Concreet houdt dit in: acties ondernemen die de informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bevorderen zoals het organiseren
van cursussen in de bibliotheek, ...; structureel overleg met onderwijsinstellingen; ...
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Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren
van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Actieplan: AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport
als ontmoetingsplaats
Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als laagdrempelige en hedendaagse
ontmoetingsplaatsen.
Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse doelgroepen tot de gemeentelijke
vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder onderhouden te worden en nieuwe  infrastructuur dient volgens
de behoeften te worden op- of ingericht.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 182.954,23 2.786,99 -180.167,24

Investeringen 2.432.000,00 306.000,00 -2.126.000,00

Totalen 2.614.954,23 308.786,99 -2.306.167,24

Actie: ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen

De vier jeugdbewegingen beschikken over eigen, door de gemeente ter beschikking gestelde, lokalen waarvan de gemeente de
onderhoudskosten voor haar rekening neemt.

Actie: ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties

Met deze actie wil de bibliotheek meegaan met haar tijd door haar inrichting af te stemmen op hedendaagse behoeften en
evoluties.
Concreet kan dit ondermeer het volgende inhouden: weghalen van de balie op de boekafdeling, herplaatsen van de
zelfbedieningsbalies, inrichten van een informatiebalie, herschikken van de rekken, meubilair en collecties met de mogelijkheid om
in de toekomst wijzigingen aan te brengen, inrichten van een leescafé; voorzien in multimedia, enz.

Actie: ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen

De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen, ook aan de tweede verblijvers, die een belangrijk aandeel
uitmaken van het bibliotheekpubliek.
Met deze actie wil de bibliotheek de toegang voor gebruikers (incl. tweede verblijvers) laagdrempelig houden en vergemakkelijken,
evenals de service naar haar gebruikers uitbreiden.
Concreet houdt dit in: de realisatie van een inname-muur wat het binnenbrengen van materialen buiten de openingsuren mogelijk
moet maken.

Actie: ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw

Met deze actie wil de bibliotheek blijvend acties ondernemen om haar gebouw in een optimale staat te bewaren en dit met de
bedoeling om de aantrekkelijkheid van de bibliotheek voor derden en in het bijzonder voor haar gebruikers te behouden wat de
participatie ten goede moet komen.

Actie: ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking

De bibliotheek onderhoudt en stelt een performant multimediaal computerpark met internetaansluiting ter beschikking van haar
gebruikers.
Met deze actie wil de bibliotheek haar gebruikers maximale kansen geven om deel te nemen aan de digitale samenleving.
Concreet houdt dit ondermeer in : het ter beschikking stellen en onderhouden van een computerpark dat voorzien is van actuele
besturingssystemen, softwaretoepassingen en WIFI-aansluiting.

Actie: ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke

Bij de opmaak van het GRUP Sportpark Oostduinkerke  werd voorzien in de onteigening van een aantal gronden voor de uitbreiding
van het sportpark. Een eerste gedeelte van de gronden werd reeds verworven.

Actie: ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving)

De waardevolle gebouwen en sites in onze gemeente dienen behouden te blijven en kwalitatief ingevuld te worden zodat ze een
toeristische en culturele valorisatie krijgen. Met de verdere uitbouw van Ten Bogaerde tot kunstencentrum is het de bedoeling om
deze site een nieuwe belevingswaarde te geven zodat ze zich in de toekomst verder kan ontplooien tot een modern en hedendaags
kunstgerelateerde attractie. De lopende gesprekken met de provincie West-Vlaanderen in het kader van Beaufort05 in 2015 en de
samenwerking met het Frac in Duinkerke bieden hiertoe op korte en middellange termijn diverse mogelijkheden.
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Met deze actie willen we de grote schuur op de site Ten Bogaerde consolideren en restaureren. Door de creatie van een open
ruimte met sanitair- en keukenvoorzieningen op het gelijkvloers en een betonnen platteau op de eerste verdieping biedt de ruimte
heel wat mogelijkheden naar een socio-culturele invulling zoals tentoonstellingen, banketten, e.a. en dit steeds in relatie tot de
andere gebouwen op het domein (restaurant, kapel, varkensstallen).

Actie: ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen

De gemeente onderhoudt jaarlijks de speelpleinen.

Actie: ACT-599: Tentoonstellingsvisie

In uitvoering van de tentoonstellingsvisie worden tentoonstellingen georganiseerd in Navigo, Abdij ten Duinen en in de culturele
centra van de gemeente.
In 2018 neemt de gemeente Koksijde deel aan de nieuwe editie van Beaufort en koopt het kunstwerk van Gartner. De
investeringsbijdrage aan Westtoer wordt hier voorzien.

Actie: ACT-611: Het plaatsen van klimtorens op het strand

Klimtorens op het strand worden vernieuwd. Zij bieden een bijkomende beleving voor de jongeren.

Actie: ACT-613: Vervangen ondergrond Voorduinen

Actie: ACT-752: Extra tuinhuisjes op sportpark Oostduinkerke (atletiek)

Actie: ACT-762: Aanleg van een hockeyveld

Actie: ACT-820: verlichting outdoor petanque Bolledroom

Actie: ACT-821: Verlichting sporthal Oostduinkerke: LED

Actie: ACT-823: Beregeningsinstallatie sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-834: Vervangen van bewegend licht naar nieuwe LED lampen in het CC CASINO

Actie: ACT-835: Vervangen lichttafel CC CASINO

Actieplan: AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente
De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het onroerende erfgoed
binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-
toeristisch aanbod van de gemeente.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 1.102,00 0,00 -1.102,00

Actie: ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten

De cel Erfgoed staat in voor de verdere implementatie van het bestaande Koksijdse erfgoedbeleid waarbij door middel van de
deelname aan en/of het zelf ontwikkelen van erfgoedactiviteiten en -projecten het lokale erfgoed in de kijker gezet wordt en dit
met het oog op de verdere sensibilisering van inwoners en bezoekers over de waarde en het belang van het Koksijdse erfgoed.
Concreet betekent dit ondermeer : blijven deelnemen aan Vlaamse erfgoedactiviteiten (Open Monumentendag, Erfgoeddag, ...),
het verder ontwikkelen van educatieve erfgoedprojecten (o.a. Huisje Nys), het verder inzetten op erfgoededucatie (o.a. de
brochure 'Met je klas naar Koksijde' en trimestriële nieuwsbrief, ...), realisatie van publicaties die het erfgoedaanbod in de kijker
zetten en/of bekend maken (brochures erfgoedwandelingen, folders, brochure Sint-Pieterskerk, ...), verdere ondersteuning en
ontwikkeling van de bestaande gidsenwerking (opleidingen, gegidste erfgoedwandelingen, ...), het plaatsen van erfgoedborden bij
waardevol erfgoed, ...

Actieplan: AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele stakeholders aanbieden onder
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de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van publicaties die het cultureel aanbod
bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst (atelierwandeling), Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren van
diverse culturele projecten, ...

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 174.175,51 1.540,36 -172.635,15

Investeringen 25.000,00 0,00 -25.000,00

Totalen 199.175,51 1.540,36 -197.635,15

Actie: ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1217

Actie: ACT-414: Ontvangen van subsidies voor het cultuurbeleid

De subsidies voor cultuurbeleid worden sinds 2017 vast voorzien als een bijkomende betoelaging bij het gemeentefonds. Ze
worden niet langer geïndexeerd.

Actie: ACT-628: aankopen kunstwerken

Een jaarlijks budget voor aankoop kunstwerken wordt voorzien.
De aankoop gebeurt na advies van de cultuurraad.

Actieplan: AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm
van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het faciliteren van diverse
sportprojecten, ...

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 108.510,00 17.625,00 -90.885,00

Actie: ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1218

Actie: ACT-411: Ontvangen van subsidies voor sport

De subsidies voor sportbeleid worden sinds 2017 vast voorzien als een bijkomende betoelaging bij het gemeentefonds. Ze worden
niet langer geïndexeerd.

Actieplan: AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten en hun
vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven,
het aanbieden van vorming, logistieke ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 13.978,00 1.500,00 -12.478,00

Actie: ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1219

Actie: ACT-410: Ontvangen van subsidies voor jeugd

De subsidies voor jeugdbeleid worden sinds 2017 vast voorzien als een bijkomende betoelaging bij het gemeentefonds. Ze worden
niet langer geïndexeerd.

Actieplan: AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm van
promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van bezoekende
theatergezelschappen, onthaal van de klant...
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Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 95.658,32 9.500,00 -86.158,32

Actie: ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1220

Actie: ACT-413: Ontvangen van subsidies voor het cultureel centrum

De subsidies voor het cultureel centrum worden sinds 2017 vast voorzien als een bijkomende betoelaging bij het gemeentefonds.
Ze worden niet langer geïndexeerd.

Actieplan: AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee
musea-entiteiten
Het bewaren, verzamelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee unieke en complementaire
musea-entiteiten.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 310.044,61 448.000,00 137.955,39

Investeringen 323.720,00 0,00 -323.720,00

Totalen 633.764,61 448.000,00 -185.764,61

Actie: ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo

Met deze actie wil de gemeente verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo-museum met de
bedoeling om het museum als kruispunt bij uitstek voor erfgoed, natuur en cultuur van de Noordzee te profileren.
Ze wil dit doen aan de hand van de implementatie van een beleidsplan waarin het accent gelegd wordt op 3 pijlers, nl. het
uitvoeren van de museale basisfuncties, visserij als relatie tussen mens en zee, en een participatief museum.
Dit beleidsplan is tevens een noodzakelijke voorwaarde om het aan haar toegekende museumkwaliteitslabel en de regionale
erkenning te behouden.
Concreet houdt dit ondermeer in : een dynamisch klimaat scheppen voor maritiem erfgoed in Vlaanderen; proberen eigentijdse
banden te tonen en te verdiepen tussen mens en zee aan de hand van een interactieve opstelling, gevarieerde tijdelijke
tentoonstellingen met aandacht voor de geschiedenis, heden en toekomst van de visserij in de Noordzee (o.a. een tijdelijke
tentoonstelling met  jaarlijks wisselende doelgroep en een reizende expositie); het verder beheren en onderzoeken van een
collectie (o.a. opmaak collectiebeleidsplan, het meewerken aan het opmaken van thesaurus in samenwerking met andere
maritieme musea, ...); de profilering als een kenniscentrum (o.a. door doctoraatsonderzoek van wetenschappelijke medewerker
naar de geschiedenis van het Belgisch visserijonderwijs); documenteren van het (immaterieel) erfgoed en in het bijzonder van het
ambacht van de garnaalvisserij te paard (o.a. door een actief verzamelbeleid en participatie in het internationaal erfgoedveld); het
uitbouwen van een publiekscentrum voor duurzame visserij; fungeren als gastvrije ontmoetingsruimte voor jong en oud met de
nadruk op participatieve projecten in het brede cultureel-erfgoedveld (o.a. zoals het tweejaarlijks Groot Visserijdebat); expertise-
uitwisseling met andere erfgoedactoren (o.a. Abdijmuseum Ten Duinen, MAS) ...

Actie: ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen

Met deze actie wil de gemeente verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138
met inbegrip van de ruïnes en de Zuidabdijmolen en dit met de bedoeling om het rijke verleden en de uitstraling van de
middeleeuwse cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen in de regio, Vlaanderen en West-Europa te doen herleven. Door het
dagelijkse leven in de Duinenabdij te laten beleven, draagt het museum bij tot de verrijking van het historisch inzicht.
Ze wil dit doen aan de hand van de implementatie van een beleidsplan waarin het accent ligt op de rol van de abdij voor en binnen
haar maatschappelijke ruimte, het uitvoeren van de museale basisfuncties (collectievorming, behoud en beheer, onderzoek van de
museale collectie en ontsluiting) en een participatief museum.
Dit beleidsplan is tevens een noodzakelijke voorwaarde om het aan haar toegekende museumkwaliteitslabel en de regionale
erkenning te behouden.
Concreet houdt dit ondermeer in : een dynamisch klimaat scheppen voor Cisterciënzer-erfgoed in Vlaanderen; de inhoudelijke en
vormelijke herwerking van de museale opstelling; gevarieerde tentoonstellingen en aandacht voor de geschiedenis en de reflectie
daarvan op het heden vanuit de collectie; de profilering als kenniscentrum en de stimulering van onderzoeksprojecten (o.a. de
organisatie van colloquia en samenwerking met onderzoeksinstellingen); het verder beheren, onderzoeken en visualiseren van de
site, de collectie (o.a. opmaak collectiebeleidsplan) en het roerend en onroerend patrimonium van de abdij in ruime zin; fungeren
als gastvrije ontmoetingsruimte voor jong en oud; expertise-uitwisseling en participatieve projecten in het brede erfgoedveld en
met andere erfgoedactoren (o.a. Navigo-museum, Villers-la-Ville) ...

Actie: ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea
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Met deze actie wil de gemeente via de cel ‘Interpretatie, educatie en publiekswerking’ Musea en de cel ‘Onthaal, Ticketing en Shop’
Musea de gemeentelijke musea als kwaliteitsmerk in het culturele erfgoedlandschap poneren. Deze cellen dienen garant te staan
voor een integrale en complementaire klantgerichte dienstverlening, waarbij respectvol wordt omgegaan met de eigenheid van de
individuele instellingen. Hierbij is het de bedoeling opdat zij een brug vormen tussen de musea en hen stimuleert tot wederzijdse
expertiseuitwisseling, waarbij zij proactief zelf hun expertise proberen te delen met diverse actoren.
Doelgroepgerichte informatie, een jaarlijkse aantrekkelijke programmatie en creatieve marketingacties moeten een zo ruim
mogelijk publiek aan de gemeentelijke musea trachten te binden.
Dankzij een duidelijke profilering en positieve naambekendheid wordt gepoogd om de verschillende gemeenschappen tot actieve
participatie te stimuleren en hen te laten uitgroeien tot ambassadeurs van de gemeentelijke musea.
Concreet houdt dit ondermeer in : opzetten publieksonderzoek (erfgoedprofielen) met oog op accurate omschrijving van de
doelgroepen; correcte informatie over de collectie en de organisatie aanpassen aan de doelgroepen en langs zoveel mogelijk
kanalen verspreiden (o.m. zaalteksten, bijschriften, audiogidsen, rondleidingen, lezingen, studiedagen, educatieve pakketten,
folders, catalogi, publicaties allerhande, pers, internet, nieuwsbrief, toeristische diensten, signalisatie,…); een gevarieerd
activiteitenprogramma per museum dat aansluit bij het museale verhaal (o.m. Paardenvissers in het museum, Middeleeuws
theaterfestival en winterevenement,…) alsook deelname aan Vlaamse (overheids)initiatieven (o.m. Erfgoeddag, Open
Monumentendag, Week van de Zee, Dag van de Wetenschap,..) en gemeenschappelijke publieksacties (o.m. Open Museumdag,
rondleidingen en workshops tijdens schoolvakanties, jaarlijkse nocturne, museumquiz…); afstemmen van de werking van de
onthaaldesks (gelijklopende dienstregeling, potentiële inzetbaarheid in beide musea); ontwikkeling van custommade verkoopsitems
voor de museumshops (gericht op individuele collecties en gadgets met gemeenschappelijk campagnebeeld);  implementatie van
een nieuw en uniform kassaticketingsysteem; opzetten extra murosactiviteiten (o.m. mobiel museum); promotie museumbezoek
als all-weather activiteit; …

Actie: ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn

Actie: ACT-649: Vervanging van de houten afsluiting naar de Zuidabdijmolen vanaf de Van Buggenhoutlaan

Actie: ACT-653: Touchscreen bij maquettes scheepsmodellen NAVIGO

Actie: ACT-753: Diverse werken NAVIGO (upgrade airco aquaria, vernieuwen GBS-regelsysteem, aanpassen technisch lokaal)

Actieplan: AP-1236: Koksijde voert als onroerenderfgoedgemeente een beleid complementair aan het
Vlaams beleid

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 77.181,00 0,00 -77.181,00

Actie: ACT-602: De gemeente dient een aanvraag in tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente.

In het strategisch meerjarenplan geeft de gemeente aan hoe ze uitwerking geeft aan de gestelde Vlaamse beleidsprioriteiten
omtrent onroerend erfgoed, waaraan zij verplicht moet voldoen indien ze erkend wilt worden als onroerenderfgoed-gemeente. De
gemeente geeft in het SMJP een overzicht van de geplande acties met hieraan gekoppeld de gewensten effecten en indicatoren.
Wanneer de gemeente de erkenning ontvangt, is deze geldig voor onbepaalde duur, zolang er blijvend wordt ingespeeld op de
Vlaamse beleidsprioriteiten inzake onroerenderfgoedbeleid.

Actie: ACT-603: Er is een onroerenderfgoedsbeleidsplan die het actief behoud van het onroerend erfgoed voorop stelt.

De gemeente wilt het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleidsplan bestendigen, verfijnen en verder uitvoeren. Deze beleidsvisie is
integraal en omvat dus de visie op de zorg voor het archeologisch erfgoed, voor monumenten en voor cultuurhistorische
landschappen. De visie is geïntegreerd en is dus afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de
onroerenderfgoedzorg (vb. de gemeentelijke dienst stedenbouw en patrimoniumbeheer, de gemeentelijke musea,…). Er wordt
eveneens rekening gehouden met de noden van de aanwezige erfgoedactoren.
Ze wilt dit doen door onder andere: In functie van de geïntegreerde interne afstemming, communicatie en expertise-uitwisseling
zal de werking van de interne cel Onroerend Erfgoed verder verfijnd worden. Op geregelde tijdstippen zullen de leden van deze cel
vergaderen.Ook de bestaande gemeentelijke inventarissen (onroerend en funerair erfgoed) zullen up-to-date gehouden worden en
verder geïmplementeerd worden in het beleid. De gemeentelijke erfgoedconsulent blijft op de hoogte van de wetgeving omtrent
onroerend erfgoed en woont daartoe de nodige opleidingen, info- en netwerkmomenten bij.

Actie: ACT-604: De gemeente ondersteunt de lokale vrijwilligerswerking die zich inzet voor het onroerend erfgoed.

De gemeente onderneemt o.m. het volgende om het lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te ondersteunen: Het
bestendigen van de kwaliteitsbewaking van de gidsenwerking: regelmatige bijscholing voorzien voor de gidsen, het verplichte
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opleidingstraject voor alle nieuwe gidsen (de “K-ambassadeurs”) consequent blijven uitvoeren; het blijven voorzien van logistieke
en financiële ondersteuning aan onroerend erfgoedverenigingen; het blijven inzetten van vrijwilligers tijdens erfgoedinitiatieven
zoals vb Erfgoeddag en Open Monumentendag; de kwaliteit van de dienstverlening van de dienst Cultuur & Erfgoed op een hoog
niveau houden door vormingsmomenten te voorzien.

Actie: ACT-605: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam behoud & beheer van onroerend erfgoed.

Het bestaande Koksijdse erfgoedbeleid wordt verder geïmplementeerd, waarbij door middel van de deelname aan en/of het zelf
ontwikkelen van erfgoedactiviteiten en -projecten het lokale erfgoed in de kijker gezet wordt. Dit gebeurt met het oog op de
verdere sensibilisering van inwoners en bezoekers over de waarde en het belang van het Koksijdse erfgoed. Concreet zal dit o.m.
gebeuren door de volgende initiatieven: het blijven deelnemen aan Vlaamse erfgoedactiviteiten (Open Monumentendag,
Erfgoeddag, ...), het verder ontwikkelen van educatieve erfgoedprojecten (o.a. Huisje Nys), het verder inzetten op erfgoededucatie,
realisatie van publicaties die het erfgoedaanbod in de kijker zetten en/of bekend maken (brochures erfgoedwandelingen,
folders,...), het finetunen van de bestaande en het ontwikkelen van nieuwe gegidste erfgoedwandelingen , het plaatsen van
erfgoedborden bij waardevol erfgoed, ... De gemeente zal eveneens de eigenaars van beschermde monumenten, inwoners van het
beschermd dorpsgezicht en iedere andere geïnteresseerde op een adequate manier inlichten over de huidige regelgeving omtrent
het aanvragen en verlenen van erfgoedpremies, toelatingen en adviezen. Dit zal o.a. bereikt worden door het organiseren van een
jaarlijkse informatieavond. Ook zal er binnen de tweejaarlijkse gemeentelijke Architectuurprijs een categorie ontwikkeld worden
specifiek voor restauratieprojecten. Om het behoud van dit patrimonium te stimuleren, staat de gemeente in voor de financiële
ondersteuning van particulieren bij restauratiewerken aan deze zgn. ‘4-sterren’-gebouwen. Hiertoe werd het reglement
'Gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed' ontwikkeld. (https://www.koksijde.
be/onroerenderfgoedgemeente)

Actie: ACT-606: De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit.

Met het oog op expertiseverwerving bouwt de gemeente een consultatienetwerk uit met de diensten en organisaties die betrokken
zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed. Enerzijds zal zij dit doen via de werking van de interne cel onroerend erfgoed, die een
geïntegreerde en integrale afstemming van het beleid bewerkstelligt. Anderzijds zal dit gebeuren door de gemeenteraad
bestendigde gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed, waarin de aanwezige lokale onroerenderfgoedactoren
vertegenwoordigd zijn, die betrokken wordt bij de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid.

Actie: ACT-607: De gemeente houdt een digitaal register bij van de afgeleverde toelatingen, meldingen en adviezen.

Dit digitaal register is te raadplegen via https://adviezen.onroerenderfgoed.be . Tien dagen na de datum van de beslissing (cfr.
onroerenderfgoedbesluit art. 6.3.6) moet dit register aangevuld worden. De reden hiervan is dat het agentschap Onroerend
Erfgoed op de hoogte moet zijn van de beslissingen van de gemeente zodat zij, indien nodig, in beroep kan gaan.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de
aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen

Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- leef en
werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zee
en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de
omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer
duur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze
bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het
streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actief
grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologie
van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee,
sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal een actief woonbeleid gevoerd worden.

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame badplaatsen van Europa.
Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de
kustgemeente. Mensen worden meer en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke
initiatieven zijn daarom van cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moeten
beschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het intact houden van haar
omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan ook om de
leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met
aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzet
op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken.
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De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de aantrekkelijkheid
van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is een
strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke
ruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal
daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid.

Een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een
geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en
beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar
moet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het
lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de
politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal
belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn.

Actieplan: AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen
Doel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk hierdoor de kernen te versterken.
Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het Markplein van Koksijde, komt de site van het voormalige
gemeentehuis en politiekantoor in Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een masterplan kan opgesteld worden om deze site
opnieuw in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en met het achterliggend sportpark.
In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van het sportpark (oksel
Toekomstlaan – Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele panden verworven. Het ligt in de bedoeling om hier een
strategisch project uit te werken, waarin o.a. een (sport)hotel met een rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kan
betekenen voor de gemeente Koksijde, o.a. door de nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en golf).

Actieplan: AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod
Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze uit te voeren tijdens deze
planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaar
wonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196).

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 135.931,31 83.745,30 -52.186,01

Actie: ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat

De sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee startte met de bouw van een aantal huurappartementen in de Kerkstraat. Om de
problematiek van het gebrek aan parkeerplaatsen te kunnen opvangen zou de gemeente een perceeltje achtergrond aankopen
zodoende het sociale huisvestingsproject over voldoende parkeerplaatsen kan beschikken.

Actie: ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen

Het IGS NIEKO (Nieuwpoort-Koksijde) is eerste aanspreekpunt voor de burger met vragen rond wonen, huren en verhuren.
Het neemt ook de taak op zich als leegstandsbeheerder voor de gemeente Koksijde en de stad Nieuwpoort.

Actie: ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde

De gemeente neemt de openbare infrastructuurlast (wegen, riolering) van de sociale bouwprojecten op zich.

Actieplan: AP-1196: Reconversie van de militaire basis
De Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van de gronden die vrij komen op de
militaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe bestemming uit te werken als een strategisch project, en dit in nauw
overleg met de gemeente. Momenteel worden aan de hand van SWOT-analyse mogelijke bouwstenen en scenario’s uitgewerkt
Doel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de visie voor de verdere toekomst
van deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële haalbaarheid en fasering gekoppeld. Afhankelijk van de inhoud van
dit plan, zullen ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten opgesteld worden (cfr. subsidiariteitsprincipe). Binnen dit
projectgebied zal ook gezocht worden naar bijkomende ruimte voor o.a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- en
ontspanningsaccomodatie.

Actieplan: AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden)
De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die de aantrekkelijkheid van de
gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen we deze verder kwalitatief aanleggen en
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onderhouden.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 261.356,64 55.000,00 -206.356,64

Actie: ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Het doel van deze actie is om de werking van de dienst verder te optimaliseren, gelet op de grote uitdagingen waarmee deze dienst
te maken heeft. Zo kan er vanaf 2015 geen gebruik meer gemaakt worden van pesticiden op het openbaar domein. Dit zal zowel
een effect hebben op de manier van werken, noodzakelijk materieel als op de ganse organisatie van de dienst. Strikte opvolging en
efficiënte inzet van personeel zal meer dan ooit noodzakelijk zijn.
Ook bij de aanleg van nieuwe groene ruimte dient maximaal rekening gehouden te worden zodat onderhoud zo minimaal en
optimaal mogelijk kan verlopen.

Actieplan: AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen
De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een praatje te maken met de
buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak
van toeristische aantrekkelijkheid is een kwalitatief openbaar domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verder
investeren in het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers.

Uitgave Ontvangst Saldo

Investeringen 3.821.000,00 233.933,24 -3.587.066,76

Actie: ACT-76: Herinrichting Zeelaan (Koksijde-Dorp) Kerkstraat, Noordstraat en Louise Hegerplein

Deze werken omvatte het verfraaien van een deel van de Noordstraat waar de voetpaden in slechte staat zijn. Het Louise
Hegerplein, dat thans een asfaltvlakte is, wordt eveneens kwalitatief ingericht en de aansluiting met de Robert Vandammestraat
wordt afgesloten om het sluipverkeer een halt toe te roepen en de verkeersveiligheid te verhogen. Op die manier wordt Hegerplein
meer een plein, met parkeervoorzieningen en groene ruimten (zowel tegenaan het monument aan de Vandammestraat  als
aansluitend op bestaande zithoek t.h.v. de Noordstraat). Van deze wegenwerken wordt ook gebruik gemaakt om problemen met
wateroverlast in de Vandammestraat aan te pakken door aanleggen van nieuwe een riolering t.h.v. Hegerplein.

Actie: ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396

Dit zijn uitgestelde werken in kader van aanpassen van de schoolomgevingen in het kader van het mobiliteitsconvenant. Aangezien
de afbraak van het hoekgebouw heel wat voeten in de aarde had, kon de herinrichting van dit kruispunt niet uitgevoerd worden
samen met de andere werken. Bovendien moest ook eerst voormalige jeugdherberg afgebroken worden.
Door deze werken wordt de aansluiting van de Dorpsstraat (kant Nieuwpoort) op de Toekomstlaan wat ruimer. In de Toekomstlaan
wordt een voorsorteerstrook voorzien om vanuit richting Wulpen gemakkelijker te kunnen afslaan richting Nieuwpoort (ook
toegangsweg tot de golf).

Actie: ACT-755: Heraanleg Zavelplein

Actie: ACT-756: Heraanleg Albertplein, Middelkerkestraat, Sint-idesbaldusstraat

Actie: ACT-757: Wegenis Dijk Wulpen

Actie: ACT-758: Aanpassingswerken in Christaenslaan

Actie: ACT-759: Vernieuwen terras Zouavenplein

Actie: ACT-760: Keermuur Zeemeeuwenstraat

Actie: ACT-765: Dossier Pylyserlaan - erelonen

Actie: ACT-774: Herinrichting Strandlaan tussen N34 en Zeedijk: erelonen

Actie: ACT-801: Heraanleg Astridplein
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Actie: ACT-803: Duinbergenstraat

Actie: ACT-804: Heraanleg Duinparklaan: erelonen

Actie: ACT-805: Heraanleg Zeedijk Oostduinkerke: erelonen

Actie: ACT-806: Herstel Brug Langeleed

Actie: ACT-807: Herstel kopmuren duikers

Actie: ACT-808: Plein Wulpen aanleg

Actie: ACT-809: Heraanleg Japans Paviljoenstraat, Bichottestraat, Artanpad: erelonen

Actie: ACT-810: Heraanleg Kerkplein Koksijde: rotatieparking

Actie: ACT-811: Rotatieparking Rozenkrans

Actie: ACT-812: Heraanleg Konzplein: erelonen

Actie: ACT-813: Heraanleg Fezantestraat

Actie: ACT-822: Verlichting fontein cinema

Actie: ACT-828: Heraanleg asfalt Mariapark

Actie: ACT-829: Heraanleg Maagdenpalmstraat

Actie: ACT-830: Ventweg N34 aan Groenendijk

Actie: ACT-831: Aanleg voetpad thv visserijmuseum

Actie: ACT-832: Seaking installeren op domein BKOKS

Actie: ACT-836: Aanleg parking politiehuis

Actieplan: AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte
Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers van het openbaar domein.

Uitgave Ontvangst Saldo

Investeringen 6.554.330,00 663.726,44 -5.890.603,56

Actie: ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet

Dit betreft een jaarlijks budget om wegen zoveel mogelijk preventief en zo weinig mogelijk curatief te onderhouden. Het betreft
zowel herstel van voetpaden als vernieuwing van de wegbedekking (al dan niet met onderfundering). Gebrek aan onderhoud van
wegen zou er op langere termijn voor zorgen dat investeringskosten voor onderhoud zwaarder zijn.

Actie: ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten
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Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds)

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-252: schuilhuisjes openbaar vervoer

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-351: Herstel rioolbreuken

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen.

Actie: ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen.

Actie: ACT-369: Aankoop van perkplanten

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen.

Actie: ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen

Actie: ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke

Paal in Leopold II laan ipv aan het openluchtzwembad Oostduinkerke

Actie: ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderenstraat

Het betreft de heraanleg van de weg en de openbare verlichting.

Actie: ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat

Actie: ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes

Actie: ACT-420: Heraanleg van de Van Buggenhoutlaan

Het betreft de erelonen en de transacties geraamd in het budgetjaar voor de heraanleg van de Van Buggenhoutlaan.

Actie: ACT-421: Uitbreiding RWA in de J Ensorlaan en Steile weg

Actie: ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein

Actie: ACT-428: Veurnelaan: vernieuwen rioleringen

Actie: ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis
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Actie: ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg

Actie: ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein

Actie: ACT-452: Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen

Actie: ACT-482: Hernieuwen Zeedijk

Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

Actie: ACT-487: Ondergronds brengen nutsleidingen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg

Actie: ACT-490: Aanleg parkeerplaatsen, bushalte en RWA in Middenlaan

Actie: ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot

Actie: ACT-500: Heraanleg Strandlaan tussen rotonde Zeepanne en Hermesstraat/Dageraadstraat

Actie: ACT-521: Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen

Actie: ACT-540: Restauratie van de fontein op het Konzplein

Actie: ACT-543: Afbraak boot Moed & Vertrouwen

Actie: ACT-579: openbare verlichting Gezelleplein

Actie: ACT-581: openbare verlichting Hegerplein en Zeelaan in Koksijde-Dorp

De herinrichting van dit wegvak gaat gepaard met aanpassing van de openbare verlichting

Actie: ACT-582: Openbare verlichting Albertplein en zijstraten

Actie: ACT-583: Heraanleg Resedaslaan

Actie: ACT-584: Heraanleg Hortensiastraat en Dumareystraat

Actie: ACT-585: Aanleg Tamarixstraat

De Tamarixstraat is momenteel nog een onverharde weg.

Actie: ACT-588: Nieuwe zitbanken over de ganse Zeedijk

Actie: ACT-589: openbare verlichting: aanstralen Ten Bogaerde

Actie: ACT-609: Plaatsen van fitnesstoestellen op de Zeedijk

Teneinde de aantrekkelijkheid en het multifunctionele gebruik van de Zeedijk te verhogen.

Actie: ACT-610: Bouwen van een uitkijktoren Hoge Blekker

Met subsidie van APB Westtoer

Actie: ACT-616: Armklepelmaaier opbouwonderdeel van tractor 26

Actie: ACT-617: Vervanging tractor 26 groendienst
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Actie: ACT-618: Machines voor de uitvoering van het alternatief onkruidbeheer

Actie: ACT-633: Dunning abdij ten Duinen

Actie: ACT-638: Herinrichting Leopold-II laan

erelonen

Actie: ACT-645: Bouw nieuwe fontein rotonde Zeelaan

Bestaande bovengrondse constructie in cortenstaal is in slechte staat.
Ondergrondse constructie met pompen en spuitkoppen is in goede staat en kan herbruikt worden.
Krediet wordt voorzien voor de bouw van een nieuwe fontein op deze rotonde.

Actie: ACT-668: Openbare verlichting Tamarixstraat

Samen met de aanleg van deze straat dient de openbare verlichting te worden vernieuwd

Actie: ACT-694: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Karthuizerstraat

Actie: ACT-695: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Nieuwpoortsesteenweg

Actie: ACT-699: Openbare verlichting Hagedoornstraat, Bichottestraat inclusief slopen net

Actie: ACT-701: Openbare verlichting aanstralen uitkijktoren

Actie: ACT-702: Heraanleg zeedijk Groenendijk en Debognieplein

Actie: ACT-703: Herinrichten Kinderlaan tussen Zeedijk en Albert I-laan

Actie: ACT-704: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Spreeuwenberg

Actie: ACT-705: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Nieuwpoortsesteenweg inclusief kruispunt

Actie: ACT-707: Heraanleg Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat

Actie: ACT-710: Heraanleg Schoonzichtstraat

erelonen

Actie: ACT-711: Heraanleg Leopoldine Lejeunestraat tussen Fafchampstraat en Koninklijke baan

erelonen

Actie: ACT-724: afbraak oud gemeentehuis (Zeelaan - politie)

Actie: ACT-726: Heraanleg Teniersparking

erelonen

Actie: ACT-732: Leveren van recipiënten voor het deponeren van hondenpoepzakjes (hondenpoepbuizen)

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-766: Slopen gebouwen Zeelaan (oud gemeentehuis, woonhuis NieKo)

Actie: ACT-767: Heraanleg Albertplein, Middelkerkestraat en Sint-Idesbaldusstraat
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Actie: ACT-775: Aanstralen Sint-Niklaaskerk

Actie: ACT-777: OV Teniersplein

Actie: ACT-778: OV Prof Blanchardlaan

Actie: ACT-779: OV Grardplein

Actie: ACT-780: OV Zavelplein

Actie: ACT-781: OV Van Buggenhoutlaan deel 1

Actie: ACT-782: OV Dumontlaan

Actie: ACT-783: OV Zeelaan parking basket

Actie: ACT-784: OV Zeelaan na afbraak politie: plein

Actie: ACT-785: OV Duinbergenstraat

Actie: ACT-786: OV H. Christiaenslaan

Actie: ACT-787: OV Zeelaan, vernieuwen sierverichting evenementenplein

Actie: ACT-788: aanleg nuts en OV voor verkaveling Vanneckestraat (Doornhofstraat)

Actie: ACT-794: Vernieuwen elektrische kasten

Actie: ACT-795: OV diverse landelijke wegen

Actie: ACT-796: ondergronds brengen net Fazantenstraat

Actie: ACT-797: OV schoonzichtstraat

Actie: ACT-798: Renoveren kroonhouders sextanten zeedijk

Actie: ACT-799: Aanpassen kasseien in de Oostendelaan, Koninginnelaan, Vanhouttelaan: erelonen

Actie: ACT-800: Aanpassen bermen Dewittelaan

Actieplan: AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar
vervoersaanbod
Het gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van een duurzaam
mobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is daarbij ook een evenwichtig en toegankelijk
openbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd op de noden van inwoners en bezoekers.
Naast infrastructurele maatregelen zoals aanleg/vernieuwing van fietspaden, plaatsen van fietsenstallingen, wordt ook gedacht aan
de uitbouw van fietsverhuurpunten op strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde,…
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Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 208.150,00 221.832,50 13.682,50

Investeringen 141.360,00 0,00 -141.360,00

Totalen 349.510,00 221.832,50 -127.677,50

Actie: ACT-84: De gemeente komt tussen in kosten gebruik openbaar vervoer door scholieren.

Via een tussenkomst (50%) in de buzzy-pas (De Lijn) en de campus-kaarten (NMBS) wordt  het gebruik van het openbaar vervoer
voor woon-schoolverkeer door scholieren, extra gestimuleerd.

Actie: ACT-685: Organisatie fietspunt

Aan het station van Koksijde wordt een fietspunt georganiseerd in het kader van een gesubsidieerd Europees project waar ook de
stad Veurne en de gemeente De Panne in deelnemen. Dit vergt enkele infrastructurele werken en de aankoop van fietsen.

Actieplan: AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken
Als fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor fietsers nog aangenamer en
veiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel functionele als recreatieve verplaatsingen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Investeringen 200.000,00 0,00 -200.000,00

Actie: ACT-345: Fietspaden Nieuwpoortsesteenweg N396

Actie: ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke

Actie: ACT-486: Fietspaden Nieuwpoortsesteenweg

Actieplan: AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval
Koksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een nette gemeente. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het voorkomen van restafval met een doorgedreven sensibilisatie, een
optimaal afgestemd aanbod om afval (selectief) in te zamelen en een gedifferentieerde tarifering.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 1.345.552,00 145.000,00 -1.200.552,00

Investeringen 645.000,00 0,00 -645.000,00

Totalen 1.990.552,00 145.000,00 -1.845.552,00

Actie: ACT-145: Beperken van afval

De selectieve inzameling van afvalfracties, zowel via het containterpark als de huis-aan-huis-ophaling, zal verder geoptimaliseerd
worden volgens het principer van "de vervuiler betaalt". We willen ook inzetten op extra inzamelingen van selectieve fracties in de
toeristische zones en het net houden van het openbaar domein door bijvoorbeeld de inzameling van huishoudelijk restafval met
rolcontainers.

Actie: ACT-205: Reorganisatie van het containerpark

Optimaliseren containerpark o.a. identiteitscontrole en diftarisering conform Vlarema.

Actie: ACT-518: Optimaliseren selectieve inzameling afval door ondergrondse containers in concept afvalstraat

Actie: ACT-733: Mooimakers - strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Het team ondersteunt
lokale besturen die nieuwe projecten willen uitwerken en extra inspanningen willen leveren om hun zwerfvuilbeleid verder uit te
bouwen in ‘coaching-trajecten’. De kandidatuur van de gemeente Koksijde voor dergelijk coaching-traject werd weerhouden
waardoor de gemeente kan rekenen op een subsidie. Bedoeling is om deze extra middelen in te zetten voor o.a. het opmaken van
een straatvuilnisbakkenplan, het voeren van een opvallende communicatiecampagne, het aanpakken van de belangrijkste hotspots,
het verbeteren van de uitrusting van het team Openbare netheid en het versterken van de sensibilisatie op evenementen en in de
toeristische zone.
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Actieplan: AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad
te verhogen
Koksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om centraal gebied
(overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied hetzij te voorzien van (druk)riolering of IBA’s.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 219.130,00 2.500.000,00 2.280.870,00

Investeringen 2.315.000,00 200.000,00 -2.115.000,00

Totalen 2.534.130,00 2.700.000,00 165.870,00

Actie: ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat

Dit betreft het saneren door aanleg van riolering van de volgende fase van de wijk Groenendijk ten noorden van de Albert I-laan. Dit
gebied wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand, waardoor bezink- en septische putten er amper werken (is bovendien
niet milieuvriendelijk). Deze werken worden gesubsidieerd in het kader van de gewestbijdrage van de VMM. Samen met de
rioleringswerken zal Aquafin, op hun kosten, ook de bestaande persleiding vernieuwen.

Actie: ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen

Structureel onderhoud van riolering is noodzakelijk om de levensduur en kwaliteit van de riolering op peil te houden, zoniet worden
we binnen afzienbare tijd geconfronteerd met hogere vervangingsinvesteringen.
Dit gaat ondermeer over het reinigen van de straatkolken, het ruimen van de riolen en het herstellen van eventuele rioolbreuken.

Actie: ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein

Actie: ACT-485: Rioleringswerken Nieuwpoortsesteenweg/Karthuizerstraat

Actie: ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde

Actie: ACT-498: Riolering Steile weg en J.Ensorlaan

Actie: ACT-627: vervangen van pompen en sturingskasten

aankoop en installatie van de software Aquaview op alle pompstations met oog op een efficiënt beheer ervan.

Actie: ACT-708: Rioleringswerken Parnassiusstraat en verharden deel Lusthuisjesstraat

Actie: ACT-709: Rioleringswerken Abdijstraat en Oudstrijderstraat

erelonen

Actie: ACT-754: Rioleringswerken Kinderlaan

Actie: ACT-770: Aanleg wegenis en riolering Karel Vanneckestraat

Actie: ACT-771: Riolering Smallestraat

Actie: ACT-772: Aanpassen riolering Wandelhofstraat

Actieplan: AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid
De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht is volkomen terecht. Studie na
studie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de aarde in hun omvang en reikwijdte steeds dramatischere
gevolgen hebben. Koksijde wil onder de noemer ‘EnergieK2020’ vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak en
implementatie van een weldoordacht masterplan om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een planmatige aanpak toe
en biedt tevens een antwoord aan de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minder
energieverbruik. Hierbij zal een masterplan Energiek2020 worden opgemaakt en ingezet worden op groene stroom.
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Uitgave Ontvangst Saldo

Investeringen 200.000,00 0,00 -200.000,00

Actie: ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan

Er is steeds meer aandacht om ook te saneren op openbare verlichting. In het verdere verleden werden nog veel
energieverslindende armaturen gebruikt. Op vandaag zijn er veel milieuvriendelijkere en energiearmere armaturen op de markt.
Aan de hand van de door Eandis uitgevoerde Quickscan kan er met gerichte vervangingsinvesteringen relatief vlug energiewinsten
geboekt worden.

Actie: ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd

Met deze actie wil de gemeente bijzondere aandacht besteden aan het duurzaam beheren van haar vrijetijdspatrimonium zoals het
cultureel centrum, de bibliotheek, de twee gemeentelijke musea zijnde het Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo, de Sport- en
Jeugdaccomodaties, onroerend erfgoed, etc.  Heel wat vrijetijdsorganisaties zijn immers op zoek naar manieren om hun voetafdruk
te verkleinen en een duurzame en rechtvaardige samenleving te creëren.
Naast initiatieven en concrete acties binnen de cultuur- en vrijetijdshuizen (zie ACT-29) wil de gemeente ecologisch en verantwoord
omgaan met energie en materialen door de toepassing van ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van de
cultuur-, erfgoed- en vrijetijdshuizen. Concreet houdt dit o.m. in : opmaak van een beleidsplan met jaarlijkse actieplannen,
uitvoeren van energiescans, gebruik van duurzame materialen in de vrijetijdshuizen, acties ondernemen i.f.v. energiezuinige
gebouwen ...

Actieplan: AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken
Educatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes worden immers mee bepaald door
de kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het ecologisch bewustzijn herstellen is misschien wel dé factor in elke
fundamentele transitie naar een duurzamer wereld.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 46.571,84 16.000,00 -30.571,84

Actie: ACT-148: Werking Duinenhuis

Het Duinenhuis plaatst het actief omgaan met natuureducatie centraal en beschikt inmiddels over een stevig basisaanbod waarop
kan worden verder gebouwd om op termijn tot 10.000 deelnemers per jaar te kunnen verwelkomen. De versterking van de werking
van het Duinenhuis speelt op drie vlakken:
- Opwaarderen van de omgeving: essentieel daarbij wordt o.a. het aanbrengen van educatieve bebording en het verbeteren van de
toegankelijkheid voor wandelaars vanaf de parking aan het Elisabethplein. Het vooropgestelde beheerplan van het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt tevens een belangrijke opportuniteit om een aantal buitenactiviteiten te verankeren,
- Versterken van de onthaalfunctie: door bv. kwalitatieve tentoonstellingen,
- Opwaarderen van het huidig aanbod: volop uitspelen van de sterktes (dakterras, unieke ligging bij zee en duinen, sterrenkijkpunt,
educatieve keuken) in het activiteiten – en vormingsaanbod en professioneel inkleden van de doe-stations)

Actieplan: AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid
Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 36.135,00 0,00 -36.135,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

Totalen 46.135,00 0,00 -46.135,00

Actie: ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid

Via het ruimtelijk ordeningsbeleid wenst de gemeente duurzaam en doordacht om te gaan met de (beschikbare) ruimte zonder
hierbij de ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit van een gebied in het gedrang te brengen voor huidige én toekomstige
generaties. Dit gebeurt zowel via structuurplanning, opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere ordeningsplannen (zoals
bijv. masterplan, beeldkwaliteitsplannen,…) en verordeningen. Maar ook bij het vergunningenbeleid moet duurzaamheid het
uitgangspunt zijn (gericht op flexibiliteit, levensduur, gebruikte materialen,…). In het begin van de planperiode zal het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan worden bijgestuurd in functie van de diverse ruimtelijke beleidsopties en voor het oplossen van diverse
ruimtelijke knelpunten (waaronder een plan die duidelijk en ondubbelzinnig aangeeft waar appartementsvilla’
s/meergezinswoningen mogelijk zijn, ook aan de zuidelijke kant van de Koninklijke Baan, en de opmaak van een hoogbouwplan over
het ganse grondgebied met aanduiding van strategische zones waar verdichting in de hoogte mogelijk moet zijn).

Actie: ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening

De dienst stedenbouw wenst naar de burger de bestaande dienstverlening verder kwalitatief uit te bouwen door het geven van
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correcte en vlotte informatie via diverse kanalen (hierbij beroep doende op geëinde informaticatools, opleiding,…), vlotte
afhandeling van dossiers als ontvoogde gemeente, geïntegreerd samenwerken met de dienst milieu en duurzame ontwikkeling ikv
de komst van de omgevingsvergunning, verdere uitbouw van netwerk van relaties met andere diensten, overheden, collega’s,..

Actieplan: AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid
Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.
Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, … Het is een grote
bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen van
overlast aanpakken door het voeren van een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid.
Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren uit de verschillende sectoren en
beleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het sociaal huis, de brandweer… kunnen onveiligheid efficiënter
aanpakken als ze de handen in elkaar slaan en hun beleid op elkaar af te stemmen.
Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening gehouden wordt met de
prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan. Het preventieluik wordt verder uitgewerkt
in het gemeentelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.
De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime, vernieuwende kijk. We willen niet
enkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de onveiligheidsgevoelens van de inwoners, tweede verblijvers en toeristen
van de gemeente reduceren tot een minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en preventieve
maatregelen en het sanctionerend luik.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 5.625.708,00 70.000,00 -5.555.708,00

Actie: ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde)

De nood en interventieambtenaar werd vast benoemd in de politiezone en wordt voortaan via de reguliere toelage gefinancierd.
Er wordt geen extra betoelaging meer voorzien vanaf 2018.

Actie: ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Koksijde streeft naar een veilige en leefbare gemeente voor de inwoners, tweede verblijvers en toeristen. Hiervoor legt de dienst
veiligheid en preventie de nadruk op het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel door het voeren van acties om
inbraak, fietsdiefstal, diefstal van en in voertuigen en diefstal met list te voorkomen, aan het licht te brengen en te verminderen.
Daarnaast wil ze aandacht blijven schenken aan de verkeersveiligheid door bijvoorbeeld fietstochten in goede banen te leiden.
Bijzondere aandacht gaat naar de schoolgaande kinderen in Koksijde door in te staan voor een veilige schoolomgeving en door mee
te werken aan de preventieve fietscontroles van de lokale politie.
De dienst veiligheid en preventie wil bovendien sociale overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast
aanpakken. Dit gebeurt enerzijds door de preventieve aanwezigheid van de gemeenschapswachten in het straatbeeld. Ze
controleren het openbaar domein en ondersteunen in het kader van het GAS-beleid. Ze worden ook ingezet om erosievandalisme
en recreatievandalisme te voorkomen en zijn lid van het BIN-A. De sociale cohesie in de wijken en buurten wordt verhoogd door het
toekennen van subsidies voor straat-, buurt- en wijkfeesten.

Actie: ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie

De gemeente voert, via een werkgroep, op gemeentelijk niveau een aantal acties uit gericht op de bevordering van de algemene
geestelijke gezondheidszorg  bij de bevolking. Op vlak van suïcidepreventie  willen ons volledig inschrijven in en complementair
werken met de doelstellingen van het Vlaams actieplan voor suïcidepreventie. Zo geven we ook een antwoord op de oproep van de
bevoegde Vlaams minister voor “vermaatschappelijking” van de problematiek. We willen de bevolking sensibiliseren en de thema’s
onder de aandacht brengen, uit de taboesfeer halen. Dit willen we doen op een doordachte, voorzichtige manier, rekening
houdend met de kans op een trigger-effect (d.w.z. erover spreken zou kunnen leiden tot het uitvoeren ervan).  De acties kunnen
dus van vrij algemeen (vb. een tentoonstelling) naar zeer specifiek gaan (een voordracht, een lezing, eventueel een gespreksavond,
...).
De gemeente wil ook inzetten op bestaande projecten en subsidieert daarbij enkele vzw’s en projecten.

Actieplan: AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte
dienstverlening
De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van bewuste keuzes met een positieve invloed op ons
leefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de gebruikelijke milieuthema’s uit maar moet ook het thema duurzame ontwikkeling op de
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lokale beleidsagenda verankeren, mensen vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en helpen bij de opbouw van
technische knowhow. Een duurzame gemeente streeft immers naar een economische en bestuurlijke ontwikkeling waarbij - naast
ecologische kwaliteit - ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Rationeel energieverbruik, natuurbeleving en –
educatie en het voorkomen van afval staan centraal. Maar ook het voorkomen en beperken van milieuhinder
(omgevingsvergunning, toezicht, …), interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade, … zijn thema’s die behoren tot de uitgebreide
waaier van diensten.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 59.286,00 137.750,00 78.464,00

Actie: ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1222.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het
verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid

Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de toeristische en
commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van toerisme voor de economie en de
tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat het dagtoerisme een belangrijke economische
impact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping
en terras, tearoom, café en snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro.
Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal groeien. Het is met andere
woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale economie.
Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige jaren duidelijk is
toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Meer dan 11% van de
handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere
leegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. De
looproutes van winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en dit
negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en faciliteren
van handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheid
van de gemeente verhogen.
Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan intensifiëren. We willen de
troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming en
overleg met alle actoren op het vlak van lokale economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke
diensten (stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de handelaars
wordt als uitgangspunt van het beleid gezien.
Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, garnaalvissers te paard). Toch
dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is
een belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel
inwoner als toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. De verdere
kwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als op het vlak van
evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar het toerisme de
voornaamste economische activiteit is.
Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om de concurrentiepositie
van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’ optimaal op de kaart te zetten, dient de USP (Unique Selling
Proposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te
worden. Een gerichte promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan Koksijde
een sterk merk blijven.

Actieplan: AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen
Acties om de leegstand te beperken of leegstaande panden een nieuwe invulling te geven dragen bij tot de versterking van het
commercieel apparaat in de handelskernen. Op die manier kan ook de concurrentiepositie van Koksijde als kustgemeente waar het
toerisme de belangrijkste motor is van de lokale economie, verstevigd worden.
Positieve acties van de handelaars ondersteunen om het shoppen in de handelskernen te dynamiseren.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 2.500,00 0,00 -2.500,00

Actie: ACT-153: Handelskernen versterken
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Uitvoering geven aan het actieplan voor de versterking van de handelskernen door gerichte acties.

Actieplan: AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere
stakeholders
Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking met de lokale handelaars(verenigingen). Door op
regelmatige basis met de sector samen te komen en een tweerichtingscommunicatie op te bouwen kunnen de krachten gebundeld
worden. Ook communicatie met andere overheidsdiensten is belangrijk om zo te kunnen inspelen op de mogelijkheden om het
gemeentelijk beleid als stimulator voor economische groei aan te wenden.

Actie: ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden

Een correcte, actuele en volledige communicatie naar lokale handelaars, handelaarsverenigingen en eventuele andere stakeholders
is zeer belangrijk. Handelaars willen betrokken worden bij het beleid en tijdig geïnformeerd worden ingeval van bv. wegenwerken
voor hun deur en mogelijke steunmaatregelen. Ook wensen zij bepaalde  mate van inspraak bij bepaalde beslissingen en dossiers.
Dit kan via de adviesraad (Raad voor lokale economie, Gecoro, landbouwraad,…), of door ad hoc overleg van verantwoordelijke
schepen, burgemeester en dienst.
Handelaars en startende ondernemers moeten correct geïnformeerd worden en hun weg gemakkelijk vinden in de gemeentelijke
dienstverlening . Het ontwikkelen van een algemene ondernemersgids of infopakket aan ondernemers komt hieraan tegemoet.
Onze gebruikelijke communicatiemiddelen zoals infoblad Tij-dingen, de elektronische nieuwsbrief en de gemeentelijke website
moeten blijvend onderhouden worden.

Actieplan: AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak
van lokale economie
Door de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden ondernemers en andere actoren
aangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen bieden. Het opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking met
de plaatselijke handelaars creëren een win-win situatie voor alle partijen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 3.133,00 1.000,00 -2.133,00

Actie: ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie

De diverse actoren zoals de lokale handelaarsverenigingen of een ondernemersorganisatie moeten betrokken worden bij de
evenementen die het gemeentebestuur organiseert. Door samen te werken kan er een meerwaarde gecreëerd worden voor beide
partijen. Bij evenementen moeten handelaars zo veel mogelijk economisch profiteren. Evenementen moeten het koopgedrag
bevorderen en hiervoor is een link met de lokale economie nodig. Er wordt een financiële inbreng van de handelaarsverenigingen
verwacht.

Actie: ACT-558: POM innovatieve businessmodellen

Actieplan: AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid
Koksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen van dit aanbod wordt zoveel als
mogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze gemeente. Daarnaast dient de toeristische productontwikkeling
afgestemd te zijn op de verschillende potentiële doelgroepen van onze badplaats.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 1.395.746,00 0,00 -1.395.746,00

Actie: ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid

De V.V.V. staat in voor de uitvoering van het toeristisch beleid in de gemeente. Dit omvat naast de toeristische productontwikkeling
(dagarrangementen, wandel- en fietsroutes, …) ook de uitwerking van een kwalitatief evenementenbeleid. Daarnaast worden met
deze toelage gerichte marketing en promotie-acties gevoerd en persbewerking gestimuleerd. Via de toelage aan de VVV wordt ook
de samenwerking met andere actoren, zoals Westtoer, bestendigd via de deelname in de kustpromotiepool en het KiTS-
informatiesysteem (toeristische statistieken).

Actie: ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde

Actieplan: AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden
De bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht voor toeristische informatie. De
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digitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een professionele en kwalitatieve dienstverlening.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 55.528,00 0,00 -55.528,00

Actie: ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De dienst Toerisme staat verder in voor de uitwerking van het toeristisch aanbod in de gemeente en het onthaal van de bezoekers
in de badplaatsen. Naast het nastreven van een kwalitatief evenementenbeleid, behoort de ontwikkeling van toeristische
producten zoals bv. wandel- en fietsroutes en groepsarrangementen eveneens tot de taken van de dienst. Er wordt een gerichte
promotiestrategie uitgewerkt in functie van verschillende doelgroepen (dag- en verblijftoerisme, MICE), al dan niet in
samenwerking met andere toeristische actoren. De opmaak van toeristische brochures en de uitwerking van de toeristische website
is essentieel. Er wordt nauw samengewerkt met de VVV vzw.

Actieplan: AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte
marketing- en promotiestrategie
Volgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het commercieel logies en tweede
verblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te behouden door het verder uitbouwen van een gerichte
marketing- en promotiestrategie, afgestemd op de diverse doelgroepen binnen het toeristisch beleid.
Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social mediabeleid in de gemeente wordt
ingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt het bereik vergroot en wordt de positionering van Koksijde als
dynamische en fascinerende kustgemeente versterkt.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 6.863,00 2.000,00 -4.863,00

Actie: ACT-93: K-pas

In eerste instantie wordt met de K-pas een voordelenkaart ontwikkeld voor de tweede verblijvers in Koksijde. In een later stadium
kan deze pas ook uitgebreid worden naar andere doelgroepen.

Actieplan: AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid
Binnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die bijdragen tot het stimuleren van het
dag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 16.395,69 1.000,00 -15.395,69

Actie: ACT-193: Organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018

Op 13 en 14 januari 2018 organiseert de gemeente Koksijde opnieuw het Belgisch Kampioenschap cyclocross.
Hiervoor moeten de nodige kredieten voorzien worden om het evenement te organiseren. Kaarten voor toegang en VIP zijn al te
koop in 2017.
De uitgaven worden voornamelijk voorzien in 2018.

Actie: ACT-409: Organisatie van diverse evenementen

o.a. herdenkingsplechtigheden,...

Beleidsdoelstelling: BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en
effectieve dienstverlening

Dienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers kiezen een woonplaats in
functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit metingen blijkt dat de dienstverlening niet steeds
gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op de
dagdagelijkse werking. Met deze beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele
dienstverlening met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente.

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne communicatie die er op dit
moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallel
en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen.
Niet alleen de communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaal
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en effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie en dragen er actief
toe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere organisatie. Dit betekent
dat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van de
organisatie.
Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het om een belangrijk
veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. De personeelsleden staan immers in voor
een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers
motiveren en gemotiveerd houden. Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien in
een veilige, lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden
van onze medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifieke
vormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten op
verschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder uitwerken, het ontwikkelen van
een middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….
Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling m.b.t. het houden van
evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de ontwikkeling van competenties bij medewerkers
en als het instrument voor het waarderen van onze medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking
van een HRM beleid wordt als één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine te
maken, waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen en anderzijds de
baten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het welzijn van de personeelsleden, door
het voeren van een integraal preventiebeleid.
Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te optimaliseren. De lijn
blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een mix van verschillende communicatiekanalen.
Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal volop ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voeren
van doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichte
communicatie slechts mogelijk is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externe
communicatiedoorstroming. Door middel van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven
van wat leeft bij onze klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale
klachtenbehandeling, zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van de
dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking van het interne
beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger garanties heeft over de rechtmatigheid van
de verkregen informatie.
Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds kunstonderwijs, verschillende
opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals
zwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze
beleidsdoelstelling willen we alle gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide
dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk
patrimonium.
ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel evolueert. De laatste jaren heeft
er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor de
toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze
dienstverlening kwalitatief hoog te houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers
dat digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als bestuur laten
verblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan onze
visie.
De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede komt en die ervoor zorgt
dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. Binnen deze beleidsdoelstelling willen we als
gemeente als regisseur optreden en onze samenwerkingsverbanden verder professionaliseren.

Actieplan: AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid
Communicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven van een "communicatieve"
overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles ondergaat) naar een "converserende" overheid. Door de
nieuwe communicatietools (vnl. sociale media) bepaalt de burger mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers en
toeristen zijn ook mediakanalen geworden en horen graag nieuws en opinies van andere mensen. Daarom moet ons
gemeentebestuur zich aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De dienst communicatie, onthaal en protocol (ComOP) zal
zich de komende jaren op vlak van externe communicatie vooral inzetten op klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan naar
professioneel onthaal en naar het laagdrempelig en consequent communiceren en dichtbij de burger staan. Er zal aandacht gaan
naar de inhoud, omdat dit de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content stimuleert bovendien de conversatie en dit is iets
wat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl. ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen "doorvertellen". Hiervoor zal
het nodig zijn te weten wie onze klanten zijn, als we weten tot wie we spreken. Met moeten oog hebben voor de juiste
communicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet worden op de mogelijkheden van digitale communicatie (facebook, twitter,

Doelstellingennota  - Budget 2019 2019

Gemeente Koksijde 28/11/2018 13:35 29 / 54

36



foursquare, pinterest, ...), maar ook de traditionele kanalen moeten blijvend gebruikt worden. Daarbij is het belevingsaspect in al
onze communicatie belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl verder als leidraad zal gebruikt worden. Het zal ook belangrijk zijn om
de campagnes te evalueren: meten is weten.
Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal daarbij, als stafdienst, een blijvende
adviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is immers van iedereen. Alle medewerkers van de organisatie dienen
ondersteund en "getraind" te worden. Alle personeelsleden worden op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur.
Daarom zal veel aandacht gaan naar interne communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd worden en digitaal ondersteund
door middel van een uit te bouwen, efficiënt intranet.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 267.640,00 4.000,00 -263.640,00

Actie: ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening

De dienst communicatie, onthaal & protocol staat in voor een geruisloze en vlotte interne communicatie, voor een doel(groep)
gerichte en creatieve communicatie naar de bevolking en de tweede residenten via diverse communicatiekanalen (website,
infoblad, persberichten, brochures, …) door middel van een professioneel onthaal en stijlvolle ontvangsten. De dienst bewaakt het
postieve imago en profiel van de gemeente en bouwt dit verder uit.

Actieplan: AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie
De afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de hardware inzake ICT (serverpark,
glasvezelnetwerk, ...), teneinde in de toekomst over een performant netwerk te kunnen beschikken. Dit netwerk dient nu verder
ingezet te worden om een doorgedreven gebruik van ICT-toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht op
efficiëntere werkprocessen. Prioritair zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college, gemeenteraad) en personeelsbeheer
en de uitwerking van een mid-office (van waaruit andere toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-government.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 155.975,00 0,00 -155.975,00

Investeringen 467.128,65 0,00 -467.128,65

Totalen 623.103,65 0,00 -623.103,65

Actie: ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening

Het is de allereerste prioriteit van de dienst ICT om alle informatica apparatuur die nodig is voor de goede werking van de
administratie van het gemeentebestuur in optimale staat te houden. De bedoeling is om de ‘downtime’ en de niet-productieve tijd
zo laag mogelijk te houden.
De dienst ICT probeert dit steeds te realiseren met de laatste technische ontwikkelingen. We houden er aan om dit nauw op te
volgen en mogelijke opportuniteiten op het vlak van efficiëntie aan te kaarten bij het beleid.

Actie: ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem

Een CRM systeem zal ervoor zorgen dat alle informatie die nu verspreid is over verschillende toepassingen centraal toegankelijk zal
zijn. Bovendien is er een dagelijkse update met authentieke bronnen zoals Crab, VKBO en het rijksregister.
Dit biedt een oplossing voor processen waarbij nog steeds veel manueel werk dient te gebeuren, gezien er veel informatie dubbel
wordt bewaard en bijgevolg niet altijd consistent is.
Niet alleen is het dan mogelijk om meer te doen met hetzelfde aantal mensen, maar door de automatisering van de werkprocessen
verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking van het bestuur.
Op termijn kunnen we de burgers zelf via een e-Loket toegang geven tot hun dossier om de stand van zaken te kunnen raadplegen.
Ze zullen hun melding of aanvraag ook kunnen aanvullen/verbeteren.

Actie: ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen

Het betreft de  vervanging van bestaande toestellen of aankoop ervan voor nieuwe diensten/medewerkers.

Actie: ACT-384: Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen

Het betreft de vervanging van de smartborden in de klassen door nieuwe toestellen.

Actie: ACT-385: Aankoop PC-systeem lighthouse voor de kleuters

Actie: ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak

Actie: ACT-541: Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden
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Actie: ACT-560: Vervangen van de smartphones

Het betreft de  vervanging van bestaande toestellen of aankoop ervan voor nieuwe diensten/medewerkers.

Actie: ACT-656: Vervangen serverhardware en/of verhuis naar de cloud

Na onderzoek over efficiënte zal worden gekozen voor vernieuwing van de eigen servers of het plaatsen in de cloud van onze data.

Actie: ACT-657: Vervangen van de core switch en switchen computers

Actie: ACT-729: Bijkomend scherm zebrix WAK

voor aankondiging activiteiten en bewegwijzering Westhoekacademie

Actie: ACT-730: Nieuwe ICT-projecten (nieuwe firewall, DMS)

Actie: ACT-761: Voorzien software pompstations

Actie: ACT-769: Herbekabeling serverlokaal en bibliotheek

Actie: ACT-802: Inrichten vergaderzalen gemeentehuis met groot scherm en computer

Actieplan: AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management
In de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid. Van een personeelsbeheer zijn
we stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human resources. Een recent uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk de
prioriteiten op dat vlak nog duidelijker te formuleren. Hier zal in de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet. Bovendien
zal een integratie van diverse instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een doelgericht personeelsbeleid...

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 21.965.338,09 127.531,97 -21.837.806,12

Investeringen 5.000,00 0,00 -5.000,00

Totalen 21.970.338,09 127.531,97 -21.842.806,12

Actie: ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening

Met deze actie wil de dienst personeel en HR een personeelsbeleid voeren dat ruimer gaat dan een kwalitatieve loonadministratie
en personeelsbeheer.  We willen een HR-geïnspireerd personeelsbeleid voeren die gericht is op een geïntegreerde aanpak met een
lange termijn visie.  De maximale  inzet van de verschillende personeelsinstrumenten die op elkaar afgestemd zijn, zijn hierbij van
cruciaal belang.
De interne processen zullen verder gedigitaliseerd worden, met als doel een verdere efficiënte werking na te streven. We willen ook
de betrokkenheid en inspraak stimuleren van de personeelsleden bij zowel nieuwe als bestaande projecten, zodat we een maximaal
draagvlak creëren. De projecten dienen ook opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd te worden.
We willen daarnaast ook blijven inzetten op  een’ lerende organisatie’-cultuur. Het ROCK-verhaal zal hierbij verder uitgebouwd en
ingezet worden. Het is belangrijk dat personeelsleden hun talenten kunnen inzetten en zichzelf kunnen ontplooien in een veilige,
lerende, respectvolle en veranderende context. Dat komt de organisatie ten goede en zorgt voor een optimalisatie van de
prestaties.
De dienst personeel en HR wil zeker ook een ondersteunende rol vervullen in de organisatie. Ze wil iedere actor ondersteunen bij
het zoeken naar oplossingen voor hun personeelsvraagstukken.  Het doel is gemotiveerde en geëngageerde  personeelsleden, die
voldoende geïnformeerd zijn.
Kortom we willen een dienstverlening aanbieden die een optimale afstemming is tussen de noden van het  individu en de noden
van de organisatie. Het dient een evenwicht te zoeken tussen enerzijds het kostenplaatje en anderzijds de baten van het werken
met mensen. De personeelsleden blijven  immers de motor van de organisatie.

Actie: ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten

Binnen de strikte budgettaire doelstellingen van dit meerjarenplan zal een efficiënte inzet van het personeel nodig zijn en zal het
beheersen van de personeelskredieten een prioritaire opdracht blijven. In deze actie zitten alle niet aan specifieke Vlaamse
beleidsprioriteiten toegewezen personeelsleden en dit voor de hele gemeentelijke organisatie.

Actie: ACT-206: Teambuilding
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Actieplan: AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie
De secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de gemeentelijke organisatie verder
uitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat de werking van het college van burgemeester
en schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces kan, mits inzet van de juist informaticools, verder geoptimaliseerd worden.
Ook postregistratie en documentenbeheer kan verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 840.165,86 0,00 -840.165,86

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

Totalen 850.165,86 0,00 -850.165,86

Actie: ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening

De dienst secretarie ondersteunt de gemeentesecretaris bij de uitoefening van zijn decretale en andere bevoegdheden. De dienst
vormt het aanspreekpunt voor de mandatarissen en coördineert en bewaakt de kwaliteit bij de voorbereiding, vaststelling,
uitvoering en opvolging van de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De secretarie
stuurt de diensten aan op gebied van een kwaliteitsvolle en uniforme geïnformatiseerde interne en externe dienstverlening met
respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur. Verder vormt de secretarie voor de briefwisseling en het dossierbeheer de spil
van de administratie.

Actie: ACT-662: Beheren van de gemeentelijke administratieve sancties

De uitbreiding naar GAS4 (kleine parkeerovertredingen) brengt een verhoging van de werklast mee. Om efficiënt te kunnen werken
is een maximaal geautomatiseerde workflow noodzakelijk om tijdig en correct deze dossiers te kunnen verwerken.

Actie: ACT-734: Organisatiedoorlichting en -ondersteuning

Er is nood aan externe expertise in veranderingsprocessen (o.a. in kader van de uitvoering van het ontwerp decreet lokaal bestuur:
integratie van OCMW en Gemeente naar één lokaal bestuur Koksijde)
Doel is onze medewerkers de nodige tools en expertise aan te reiken.

Actie: ACT-735: Organisatiedoorlichting en -ondersteuning

Er is nood aan externe expertise in veranderingsprocessen (o.a. in kader van de uitvoering ontwerp decreet lokaal bestuur,
integratie OCMW en Gemeente,...)
Doel is onze medewerkers de nodige tools, begeleiding en expertise aan te reiken, waarmee we zelf aan de slag kunnen gaan.

Actieplan: AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk
De gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk, die het
beleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en die alle werknemers ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven
uitoefenen, teneinde te zorgen voor het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van de
arbeidsomstandigheden.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 93.260,00 0,00 -93.260,00

Investeringen 6.000,00 0,00 -6.000,00

Totalen 99.260,00 0,00 -99.260,00

Actie: ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening

De Interne Dienst preventie en bescherming op het werk staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en alle werknemers
bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk en dit op het vlak van de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de
psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en de
maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu die invloed hebben op de voorgaande punten.

Actie: ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij

Actie: ACT-655: kantooruitrusting voor diverse diensten (bureaustoelen/statafels/...)

Actieplan: AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen
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De gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en ondersteuningsinitiatieven voor
kinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend door Kind & Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang
(BKO). Voor werkende ouders is het immers belangrijk om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 553.019,00 946.181,59 393.162,59

Actie: ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening

De gemeente Koksijde wenst de maximale en flexibele arbeidsparticipatie van haar jonge gezinnen te bevorderen door de verdere
uitbouw van een kwalitatief en sterk gedifferentieerd opvang- en zorgaanbod voor schoolgaande kinderen, rekening houdend met
de specifieke noden in een kustgemeente.
De dienst Buitenschoolse Kinderopvang wil actief meewerken in de realisatie van een lokaal en dienstoverschrijdend netwerk
opvang, scholen en vrije tijd onder regie van de gemeente Koksijde. Zo worden de beschikbare opvangplaatsen optimaal ingevuld
met voorrang voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar en wordt  een aantrekkelijk, divers en uitdagend aanbod uitgewerkt
op maat en volgens de leeftijdsbehoefte van de lagere schoolkinderen.
De inzet van vrijwilligers en de optimalisatie van een gedifferentieerd spelaanbod in de speelotheek stimuleren de informele sociale
netwerken van de aangesloten gezinnen van zowel de speelotheek als de kinderopvang en creëren laagdrempelige en
opvoedingsondersteunende ontmoetingskansen.
Verdere investering in een veilige infrastructuur van de opvanglocaties, de gedifferentieerde personeelsinzet, een efficiënt en veilig
busvervoer en een kwalitatief spelaanbod, staan garant voor een gedegen pedagogische aanpak in een comfortabele omgeving, die
het alle kinderen mogelijk maakt een fijne en spannende vrije tijd te beleven, vrij te kunnen spelen, talenten te ontdekken en
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, tot rust te komen in een veilige opvangomgeving waar ze ongedwongen samen kunnen
spelen.
Om een maximale participatie van kinderen en hun gezin en een vlotte samenwerking in het netwerk opvang, scholen en vrije tijd
te waarborgen, krijgt de adviesraad lokaal overleg kinderopvang een sterkere gezinsondersteunende functie.

Actie: ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening

Kinderopvang binnen een gemeente is belangrijk omdat dit de tewerkstelling bevordert, kwetsbare gezinnen meer mogelijkheden
biedt en kinderarmoede tegen gaat. Kinderopvang is ook een instrument om de gemeente aantrekkelijk te maken én te houden
voor jonge gezinnen. Onze dienst streeft ernaar om voldoende opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar binnen onze
gemeente te voorzien. Aangezien de wachtlijst en de vraag naar kinderopvang alsmaar groter worden, blijft het aantrekken van
nieuwe onthaalouders belangrijk. Het opstarten van nieuwe samenwerkende initiatieven (of een gemeentelijke crèche) is
onvermijdelijk om aan de grote vraag aan kinderopvang te voldoen en de wachtlijsten te verminderen.
Aangezien Koksijde een kustgemeente is met een specifieke tewerkstelling, is er ook vraag naar specifieke kinderopvang. Het
zorgaanbod binnen Koksijde voor jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar wordt versterkt door in die zin bestaande
initiatieven uit te breiden of nieuwe op te starten zodat er mogelijkheid is tot weekend-, crisis-, vroeg-, laat- en ziekteopvang.
Ook de Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is.
De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector.
Maximale gezondheids- en welzijnswinsten worden gerealiseerd door een neutraal en laagdrempelig informatie- en
ondersteuningspunt binnen Koksijde op te richten voor gezinnen met kinderen. Een Huis van het Kind verenigt verschillende
actoren: preventieve gezinsondersteuning, gezinsbond, consultatiebureau, opvoedingsondersteuning en kinderopvang. Binnen het
project wordt het lokaal loket kinderopvang geplaatst: het centraal meldpunt voor kinderopvang binnen de gemeente.

Actie: ACT-427: Huizen van het kind

Actieplan: AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium
De gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium waarbij duurzaamheid een belangrijk
uitgangspunt is (zowel naar ontwerp,  energieverbruik, materiaalgebruik en onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit van
gebruik).
Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en komt de hele gemeente ten goede.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 2.003.699,34 16.000,00 -1.987.699,34

Investeringen 5.049.200,00 2.000,00 -5.047.200,00

Totalen 7.052.899,34 18.000,00 -7.034.899,34

Actie: ACT-96: Vervanging rollend materieel

Dit betreft een globaal budget voor het vervangen van bestaande voertuigen en machines allerhande, die niet nominatief zijn
opgenomen in het budget.
Hiervoor wordt een rollend driejarenprogramma opgesteld.
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Actie: ACT-97: Vervanging roerende goederen

Dit betreft een globaal budget voor vervanging van bestaande roerende goederen zoals werkmaterieel, straatmeubilair,
afvalrecipiënten, … Hiervoor wordt een rollend driejarenprogramma opgesteld.

Actie: ACT-98: Onderhoud onroerende goederen

De gemeente Koksijde beschikt over tal van gebouwen die ook op structurele wijze moeten onderhouden worden. Zoniet zullen op
termijn investeringen noodzakelijk zijn om verval van patrimonium te vermijden. Hierbij wordt prioritair aandacht besteed aan de
buitenschil en technieken van het gebouw. Duurzaamheid is ook hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Actie: ACT-99: Studies en plannen

Dit betreft een budget voor het uitbesteden van bepaalde gespecialiseerde ontwerpopdrachten aan externe ontwerpers.

Actie: ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein

De Dienst Technieken-gebouwenbeheer zorgt samen met de dienst technisch onderhoud voor het beheer van het patrimonium en
het openbaar domein.
Beide diensten hebben als doelstelling om al het gemeentelijk patrimonium op een doeltreffende, duurzame, efficiënte en
klantvriendelijke wijze te onderhouden teneinde de levensduur ervan te optimaliseren.

Actie: ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark

De gemeente heeft een uitgebreid wagen- en machinepark die op een efficiënte en duurzame wijze moet worden ingezet, beheerd
en onderhouden. Zodoende wordt de levensduur en bijgevolg ook de inzetbaarheid ervan gemaximaliseerd, zonder de veiligheid
van de gebruikers in het gedrang te brengen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van tal van tools zoals fleetloggers,…

Actie: ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De dienst Technisch Bureau zal zowel naar interne en externe klanten de bestaande dienstverlening verder kwalitatief uitbouwen
door geven van correcte en vlotte informatie via diverse kanalen (hierbij beroep doende op geëinde informaticatools, opleiding,…),
vlotte afhandeling van dossiers, opvolging van klachten en meldingen, doordachte communicatie op gepaste momenten bij
openbare werken, door geïntegreerd samen te werken met andere diensten en  verdere uitbouw van netwerk van relaties met
andere overheden en collega’s,..

Actie: ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang

Actie: ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen

o.a. Strandlaan

Actie: ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken

Actie: ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie

Actie: ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren

uitvoering van plan Energiek2020

Actie: ACT-273: Vervanging vloerbekleding in het hoofdgebouw van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-275: Herinrichten van de toiletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg

Actie: ACT-292: Beleidsplannen stedenbouw
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Actie: ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone

Actie: ACT-294: Planologische documenten

Actie: ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis

Actie: ACT-300: Herstel dak van de Kerkepannezaal

Actie: ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1)

Actie: ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-310: Vervanging van afvalkarren

Het betreft een jaarlijks krediet om bestaande infrastructuur te vervangen of uit te breiden.

Actie: ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes

Actie: ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten

Actie: ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding

Actie: ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines

Actie: ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst

Actie: ACT-397: Masterplan Oostduinkerke

Actie: ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachines

Actie: ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming

Actie: ACT-433: inrichting Duinenabdij

Actie: ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40

Actie: ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje

Actie: ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden

Actie: ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis

Actie: ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum

Actie: ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO

Actie: ACT-444: Elektrische fietsen
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Actie: ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63)

Actie: ACT-447: Vervangen koepel gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-448: Schilderen kapelletjes

Actie: ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo

Actie: ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst

Actie: ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst

Actie: ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek

Actie: ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk

Actie: ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk

Actie: ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek

Actie: ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek

Actie: ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek

Actie: ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld

Actie: ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde

Actie: ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst

Actie: ACT-475: Vernieuwen dakbedekking  en gevel Keunekapel

Actie: ACT-480: aanpassingswerken kapel Rozenkrans

Het betreft de aanleg van nutsvoorzieningen (afsluiten van de leidingen naar andere gebouwen), de centrale verwarming, een
sanitair blok en verbeteren verlichting en akoestiek van de kapel.

Actie: ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen

Actie: ACT-542: Herstel plat dak sportzaal Oostduinkerke

Actie: ACT-547: Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW en containerpark)
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Actie: ACT-565: Vervangen HAKO machine

Actie: ACT-574: Casino 2020

Actie: ACT-575: Inrichten varkensstallen Ten Bogaerde tot brouwerij

Actie: ACT-591: Masterplan Koksijde

Actie: ACT-598: Vervangen wagen nr. 28 - groendienst

vervangen wagen nodig voor de dienst rattenbestrijding (bouwjaar 2005)

Actie: ACT-600: Diverse herstellingen daken

Actie: ACT-601: Vervanging technisch materiaal in het CC casino

Actie: ACT-646:  Basis Koksijde (erelonen)

Actie: ACT-675: Renovatie Vanneuvillehuis

Revalorisatie van de beschermde visserswoning in de Noordduinen (met subsidies)

Actie: ACT-714: Plaatsen zelfreinigend toilet Nieuwstraat - Hazebeekstraat

In functie van de fietsers langs deze straat en de gebruikers van het golfterrein.

Actie: ACT-715: Afbraak en nieuwbouw pastorie Navigo

erelonen voor de opwaardering van deze site

Actie: ACT-716: Erelonen diverse dossiers gebouwen

Actie: ACT-717: Nieuwbouw Kerkepannezaal: erelonen

Actie: ACT-723: Restyling surfclub Windekind

Actie: ACT-751: plaatsen nieuwe loodsen (demonteerbaar - werf en depot)

Actie: ACT-789: Ketel witte Burg

Actie: ACT-790: Ketel Westhoekacademie

Actie: ACT-792: Schrijnwerk D'Oede Pastorie

Actie: ACT-793: Restauratie Sint-Niklaaskerk: erelonen

Actie: ACT-814: Herstel betonrot overkapping koer sportzaal GBSK

Actie: ACT-816: Vernieuwen automatische schuifdeur toerismekantoor Oostduinkerke

Actie: ACT-817: Aanhangwagen voor transport minigraver

Actie: ACT-818: Buffervat warmwaterinstallatie TCK
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Actie: ACT-819: Diverse werken Annex gemeentehuis

Actie: ACT-824: Asbestverwijdering in diverse gebouwen

Actie: ACT-825: Begraafplaats Oostduinkerke: open bezinningsruimte en sanitair

Actie: ACT-826: Tafels oud schooltje

Actie: ACT-827: Zeteltjes en geluidspanelen bibliotheek

Actie: ACT-833: Sorteergrijper en sloophamer voor wagen nr. 57

Actieplan: AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs
De gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente infrastructuurwerken in de twee gebouwen
bestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit onderwijs verder aantrekkelijk houden. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd
in extra, niet gesubsidieerd personeel. Om het gemeentelijke onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, mag de financiële
drempel niet te hoog liggen en dus betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus toegezien op de prijzenpolitiek van ons gemeentelijk
onderwijs. Daarnaast is er ook samenwerking met de financiële dienst en het sociaal huis bij problematische schoolrekeningen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 3.689.608,67 3.804.203,00 114.594,33

Actie: ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening

De gemeenteschool van Oostduinkerke wil verder eigentijds onderwijs aanbieden vanuit een ervaringsgericht perspectief. We
volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet en investeren, na grondige studie, in nieuwe methodes en leermiddelen. Om het
ervaringsgerichte te borgen zetten we in op extra-murosactiviteiten en samenwerking met externe partners (WAK, musea,
bibliotheek, enz.). We bieden kinderen kansen om hun talenten te ontwikkelen (cultureel, sportief, technisch, enz.).
We realiseren een performante ICT-infrastructuur die het mogelijk maakt om alle kinderen te laten kennis maken en ervaring op te
doen met alle mogelijke ICT-middelen, die leerkrachten in staat stelt om op een professionele en hedendaagse manier te werken en
les te geven en de doelen van het ICT-ontwikkelingsplan na te streven. Er wordt bovendien geïnvesteerd in een digitaal
leerlingvolgsysteem om alle gegevens in kaart te brengen en de gebruiksvriendelijkheid van de leerlingendossiers te verhogen.
De school schreef in 2013 een nieuwe zorgvisie uit, gekaderd in prodiagnostiek en handelingsgericht werken. Leerlingen met
zorgnoden dienen op een adequate manier ondersteund te worden. Bovendien moeten we in de nabije toekomst rekening houden
met het BNM-decreet (belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften- ratificatie van
het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) waarbij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen
instromen in het gewoon basisonderwijs. De zorgwerking wordt verder ondersteund. De school blijft ook opteren voor kleine
klasgroepen.

Actie: ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De gemeentelijke basisschool Koksijde wil verder een beleid voeren dat kwalitatief hoogstaand en steeds vernieuwend is.
De investering in veilige en kindgerichte infrastructuur van de school / schoolomgeving en het kwalitatieve aanbod, samen met
actieve en gemotiveerde personeelsformatie moeten garant staan voor een goeie pedagogische werking die op maat van “elk” kind
functioneert.
Om alle leerlingen individueel te kunnen begeleiden, blijft de school opteren voor kleine klasgroepen en de verdere uitwerking van
de zorgvisie, waarbij er oog is voor de specifieke noden van elk kind. Hierin past eveneens de begeleiding van anderstalige
leerlingen, zodat hun integratie vlotter verloopt. Dit kan worden bestendigd dankzij de ondersteuning van het schoolbestuur.
Ook de blijvende investering in de toekomst en vernieuwingen bieden de schoolgaande kinderen de kans om zich in een
hedendaagse cultuur te ontwikkelen. Oa het in stand houden en aanpassen van de ICT-werking biedt “alle” leerlingen de kans om
kennis te maken met de leermiddelen van de toekomst.
Daarnaast wil de school de samenwerking met externe partners (WAK, musea, bibliotheek, lokale kunstenaars, sportverenigingen,
…) verder uitbouwen zodat de school een hechte schakel is in de totale samenleving. Op deze manier kunnen “alle” leerlingen
uitgroeien tot sociaal vaardige, ruimdenkende burgers.
Tenslotte wil de school werken aan een veilig en gezond leefklimaat. Dit door onder meer een groene school te creëren, waardoor
het welbevinden van de kinderen sterk wordt bevorderd (bv zorgboerderij, beplanting speelplaats en klassen,…).

Actie: ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren
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De gemeente voorziet verder in het gemeenschappelijk busvervoer voor alle lagere scholen in de gemeente. Op het einde van het
schooljaar krijgt elke leerling van het zesde leerjaar een boek in het kader van het Fonds Noterman. Er is ook een tussenkomst
voorzien voor elke Koksijdse leerling voor gebruik van het gemeentelijke zwembad.

Actieplan: AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs
De Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende met de wijzigende regelgeving zal
het nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een Kunstacademie, waar alle kunstdisciplines samen worden aangeboden:
beeld, muziek, dans, woord en media. In de toekomst zal een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap zijn.
Bij de geplande renovatiewerken in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening gehouden met de toekomstige
kunstacademie: een centraal secretariaat, de herinrichting van de zolderruimte tot multimediale ruimte, een polyvalente zaal en
een auditorium. Voor het beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor een andere locatie in de gemeente, waardoor
hout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de renovatie van de derde verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimte
beschikbaar komen voor de podiumkunsten. De kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externe
partners uit de regio: regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 943.339,15 813.102,00 -130.237,15

Actie: ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening

zie actieplan AP-1176

Actie: ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening

Het filiaal Koksijde van de Veurnse Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK) blijft de artistieke opleiding verzorgen in alle
aspecten van muziek, woordkunst en dans. Het is gevestigd in het gemeentelijke gebouw Noordduinen.

Actie: ACT-440: Aanwenden van het legaat Louwaege

Actieplan: AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening
Koksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren voor een snelle en gepaste
brandbestrijding en technische hulpverlening volgens een beschikbaarheidssysteem van personeel en materieel dat werkt in een
netwerk van posten.
De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het adviseren en opvolgen van de binnen
het wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de verdere uitbouw van het door het nationaal brandpreventieplan
voorziene maatschappelijk project brandveilig wonen.
De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het grondgebied van de gemeente Koksijde
en ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de oproepen van het hulpcentrum 100/112.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 12.666,00 3.000,00 -9.666,00

Actie: ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1177.

Actieplan: AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van
gemeente en OCMW
Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het OCMW verder kunnen
samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naar
doelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide
besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer,
overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan een werkgroep worden opgestart, die wordt belast met
het onderzoeken van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten.
De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden.

Actieplan: AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden
De gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw zijnde) gerenoveerd
openluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt voor  recreatie- als sportmogelijkheden voor zowel
eigen inwoners, bezoekers en tweede verblijvers.
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Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 102.965,00 70.000,00 -32.965,00

Actie: ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening

De dienst Zwembaden beoogt zowel op korte als lange termijn het badenaanbod blijvend ter beschikking te stellen volgens de
opgelegde normen qua veiligheid, hygiëne, gezondheid.  Doordachte innovaties zoals het project openluchtbad 2014 bieden extra
troeven om het “zwemmen” in een aantrekkelijk kader te plaatsen. Het implementeren en optimaliseren van de best beschikbare
technieken houden de vereiste techniciteit up-to-date.
Door de metamorfose in de vrijetijdsbesteding inspireert de hoge openingsgraad het publiek om intuïtief te kiezen voor een
frequent bezoek aan de Koksijdse zwembaden.

Actieplan: AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief
De gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk kader verder verzamelen,
beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het gemeentearchief als de verzameling van de heemkundige kring
Bachten de Kupe.
In ons aanbod van ‘producten’ en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als externe klanten voorop staan.
We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van zowel onze analoge documenten als digitale dragers. Om
tegemoet te komen aan de huidige normen van archiveren blijven we verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren en
digitaal ontsluiten van onze documentaire collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het Erfgoedhuis Bachten de Kupe.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 10.729,00 0,00 -10.729,00

Actie: ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1183.

Actieplan: AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
De diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het gemeentelijk
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de ontwikkelingssamenwerking. De
gemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich inzetten voor projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking.
De gemeente Koksijde zet de werking van de adviesraad ontwikkelingssamenwerking verder.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 64.104,25 62,13 -64.042,12

Actie: ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde

Koksijdse handhaaft haar subsidiebeleid t.o.v. de lokale verenigingen werkzaam in het domein van internationale samenwerking. en
die meestal deel uitmaken van de GRIS. Het gaat hier voornamelijk om 4de pijler organisaties, werkzaam over zowat de ganse
wereld.
Koksijde handhaaft bovendien haar subsidie “rugzakverhalen”. Deze subsidie geeft jonge mensen een steuntje bij hun eerste
kennismaking met de actieve ontwikkelingssamenwerking.

Actie: ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

Bevestiging van het partnership tussen de Gemeente en onze adviesraad in zijn sensibiliserende rol en werking.
Volgende (repeterende) acties maken deel uit van de werking :
- Vormingen rond Noord-Zuid beleid: leden adviesraad aanmoedigen om deel te nemen aan provinciaal en nationaal
georganiseerde lezingen en studiemomenten over Noord-Zuid problematiek;
- Workshops rond problematiek in verband met projecten in Zuiden; uitnodigen experts over hot items die elke organisatie
aanbelangen. (vb. : hoe verschepen we hulpgoederen, wat met verzekeringen, fundraising, …); ervaringsdeskundigen uitnodigen
over concept , opzet en opvolging van projecten in het Zuiden; uitnodigen sprekers van andere gemeenten/adviesraden over hoe zij
sensibilisatie in Noorden aanpakken
- Jaarlijkse voorstelling van werking van de adviesraad aan groot publiek naar aanleiding van een filmvertoning, lezing,
tentoonstelling in verband met Noord-Zuid werking, de werking van de adviesraad voorstellen aan een groot publiek (CC Casino) en
een van de leden van de adviesraad specifiek in beeld brengen

Actie: ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

1) De dIS organiseert een jaarlijks wereldfeest op het strand van Oostduinkerke. Een laagdrempelig en sensibiliserend evenement,
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bestemd zowel voor de lokale bevolking als naar de toeristen en bezoekers toe. Zowel op vlak van o.m. Eerlijke Handel, duurzaam
aankoopbeleid, uitwisseling van culturen.
Qua standen, behouden concept van vorige jaren : hoofdzakelijk 4° pijlerorganisaties aangevuld met ‘Zuid’-gerichte catering.
Animatie: Enkel ‘Zuid’ gerichte groepen inviteren.
Uitbouwen van een aanbod aan publiektrekkende workshops: dansen, didgeridoo-initiatie, djembé-initiatie, rasta-vlechten-initiatie,
…

2) naar scholen en jeugd:
a) Pennenvrienden-actie: Uitbreiden van de actie zodat bestaande pennenvrienden-kanalen kunnen blijven bestaan tussen klassen
van lager onderwijs in Koksijde en lagere scholen in de partnergemeenten in het Zuiden. Op dit ogenblik is dit niet gestructureerd.
Nood dus aan systematische centrale opvolging vanuit de dIS of scholengemeenschap. Bedoeling is het beter te leren kennen en
waarderen van andere culturen en het opbouwen van wederzijds respect.
b) Sociale media: Communicatie met pennenvrienden heeft zijn charmes, maar ook zijn handicap (via post en dus vrij traag naar
andere kant van de wereld). Mogelijkheid onderzoeken voor een gelijkaardig initiatief via de sociale media. Sensibilisatie van
scholen om een vriendschapsrelatie op te bouwen met een school in het zuiden via bvb. een Facebook-groep.
c) Scholenbanden: Te onderzoeken piste is de uitwisseling van leerlingen en/of leerkrachten in het kader van de actie
“scholenbanden” . Vooral i.s.m. de befaamde hotelschool Ter Duinen.

3) Gemeentepersoneel
a) De gemeente Koksijde wil haar diensten activeren rond het beleid (processen en projecten) ontwikkelingssamenwerking.
b) Inlassen berichten over Noord-Zuid werking van de gemeente in het gemeentelijk infoblad voor het personeel (Rocks) Betrekken
gemeentepersoneel bij acties (o.a. Dunia, eerlijke ontbijt-dag, …)

4) Bevolking
a) Verzorgen van een maandelijkse rubriek in het gemeentelijk infoblad Tij-Dingen
b) Verzorgen van persaandacht
c) Organisatie/coaching inleefreizen naar partnergebieden in het Zuiden
d) Organisatie/coaching van thema-avonden (vb.: Moambeavond, wereldkeuken, …)

Actie: ACT-200: Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Actieplan: AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district
Marowijne en de gemeente
De gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname verder te
zetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte projecten af te werken of de nog te ontplooien projecten te lanceren.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 30.401,87 62,13 -30.339,74

Actie: ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname

1) Brandweer en reddingsdiensten
Opmaak en begeleiding van een masterplan voor het district Marowijne. Met opleiding, zowel in Koksijde als in het district, met
steun van onze eigen brandweer en reddingsdiensten. De brandweer van Albina (hoofdplaats van het district) is vragende partij
voor verdere opleiding en vorming inzake brandweertechnieken.

2) Jeugd
Basisgegeven is dat er een grote vorm van jeugd-ontvolking plaats grijpt. De jeugd trekt zonder opleiding naar de grote stad, en
keert niet meer terug. Sommigen onder hen bouwen een regulier leven op. Anderen komen terecht in een marginaal circuit in de
hoofdstad of het buitenland, hetgeen uiteraard ook een vorm van armoede met zich meebrengt. Om deze tendens in het district
een halt toe te roepen is reeds een proces op gang getrokken om de jeugd van enkele dorpen van het district een opleiding te laten
volgen in de hoofdstad zodat deze jonge mensen naderhand terugkeren naar hun dorp om met de opgedane kennis de
leefbaarheid (lees ook : bestrijding van armoede) te verhogen. Dit proces heeft in de voorbije jaren al duidelijk vruchten
afgeworpen. Een mogelijke actie is dit proces ook te implementeren in andere dorpen van het district en bij extensie ook in andere
gebieden van Suriname.
In samenwerking met RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) wordt een traject uitgetekend om de scholen te voorzien van
gebouwen, infrastructuur en educatief materiaal. Bedoeling is om zo de ontvolking van het gebied tegen te gaan en tevens de
economie te stimuleren.

3) Cultuur
Uitwerken van lesprogramma’s DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs). Via een uitwisseling van cultuur- en kunstexperten uit het
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Noorden (dienst Cultuur gemeente Koksijde, Westhoek Academie Koksijde, …) met die uit het Zuiden (o.a. Tembe-art studio, Nola
Hatterman instituut, …) wordt dit proces uitgeschreven. Dit biedt zeker een meerwaarde aan  de eigen cultuur van de inheemse
bevolking (arts & crafts).
Binnen het district bieden zich een aantal opportuniteiten aan om ‘te werken ‘ rond cultuur (o.a. de gedrevenheid van Tembe Art
Studio) . Het initiëren van een dergelijk proces kan op termijn uitgroeien tot een voorbeeld voor de andere districten van Suriname.
In het verleden is gebleken dat het district Marowijne heel dikwijls op het juiste moment de juiste impuls gaf om ook andere
districten ‘over de schreef’ te trekken.

4) Toerisme, ICT, groendienst, milieu, energie
Verdere begeleiding en opvolging van alle in gang gezette processen (folder toerisme, opmaak webstek district, creatie van park en
rustpunten, afvalbeheersing en –verwerking, drinkwatervoorziening en opzet hybride systemen…)
Het ter beschikking stellen van onze know-how bij vragen tot hulp (Marijkedorp, Bigi Ston, Moengo).

Actieplan: AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers
De gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 35.819,71 0,00 -35.819,71

Investeringen 160.000,00 0,00 -160.000,00

Totalen 195.819,71 0,00 -195.819,71

Actie: ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-663: Aanpassen passerellen reddingsdienst aan zee

Actie: ACT-791: Vernieuwen reddingsposten

Actieplan: AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie
De dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het afleveren van uittreksels; het
bijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne technieken zoals GIS (Geografisch Informatiesysteem); het
samenstellen en overmaken van de vreemdelingendossiers; het aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratie
aanvragen en uitreiking internationale biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels onderdanen niet-EU
onderdanen; registratie aanvragen en uitreiking elektronische identiteitskaarten voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar en
elektronische KIDS-ID Belgische kinderen < 12 jaar en identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie aanvragen en uitreiking
rijbewijsdocumenten; beheer van het gemeentelijk strafregister; begraafplaatsenbeheer, samenstelling dossiers en formuleren van
adviezen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand/de burger toe inzake dossiers huwelijken, nationaliteit, registratie geboorten,
overlijden, registratie erkenningen, adopties, wettelijke samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie en het
organiseren van de verkiezingen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 327.836,00 198.000,00 -129.836,00

Actie: ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening

zie actieplan AP-1230.

Actieplan: AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen
Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 8.361.282,82 57.201.638,49 48.840.355,67

Investeringen 803.406,00 0,00 -803.406,00

Andere 30.000,00 0,00 -30.000,00

Totalen 9.194.688,82 57.201.638,49 48.006.949,67

Actie: ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen

Actieplan: AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid
Met dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend onderwijsbeleid. We willen met het
voeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral streven naar gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijk
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dat er acties ondernomen worden om de betrokkenheid en participatie van de verschillende actoren te versterken.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 3.079,32 0,00 -3.079,32

Actie: ACT-171: Project luizen op school

Luizen blijven een hardnekkige probleem in West-Vlaanderen. Niet enkel is het heel vervelend om luizen te hebben, kinderen met
luizen hebben ook te maken met vooroordelen. In het verleden werd vanuit het LOP het ‘luizenproject’ uitgewerkt. Ieder kwartaal
screenen vrijwilligers alle leerlingen van elke school op luizen. Er is ook telkens aandacht om kinderen met luizen niet te
stigmatiseren. Ouders worden ingelicht wat ze kunnen doen om het probleem te voorkomen. Deze actie willen we de komende 6
jaar voortzetten.

Actie: ACT-190: Inzetten op huiswerkbegeleiding bij kwetsbare jongeren

Uit het memorandum LOP blijkt dat er nood is aan huiswerkbegeleiding in Koksijde. Er is in Koksijde echter geen organisatie zoals
‘De Katrol’ waarbij vrijwilligers (studenten lerarenopleiding) huiswerkbegeleiding geven aan kwetsbare jongeren. De gemeente wil
daarom in elke school een studieklas organiseren waar kinderen ondersteuning kunnen krijgen bij het maken van hun huiswerk
(door een leerkracht). We stellen echter vast dat kinderen in armoede meestal met de bus naar huis gaan. Om dit op te vangen wil
de gemeente een extra busrit inlassen na de studie zodat deze kinderen ook kans hebben op huiswerkbegeleiding.

Actieplan: AP-1234: Wintegratie
Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 92.797,04 62.248,52 -30.548,52

Actie: ACT-525: Wintegratie

Actie: ACT-526: Vluchtelingeninstroom

Betreft onder andere het Inzetten van professionele brugfiguren. Via de inzet van 2 brugfiguren willen we ervoor zorgen dat
mensen van buitenlandse herkomst toegang hebben tot hulp- en dienstverlening waar ze recht op hebben, ze geholpen en begeleid
worden en tevens gewezen worden op de geldende wetten en plichten in deze samenleving.

Actie: ACT-682: Project "elke dag Nederlands"

Actieplan: AP-1235: Beheren van informatieveiligheid

Actie: ACT-527: beheren van informatieveiligheid
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ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea 12

ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn 13

ACT-649: Vervanging van de houten afsluiting naar de Zuidabdijmolen vanaf de Van Buggenhoutlaan 13

ACT-653: Touchscreen bij maquettes scheepsmodellen NAVIGO 13

ACT-753: Diverse werken NAVIGO (upgrade airco aquaria, vernieuwen GBS-regelsysteem, aanpassen technisch lokaal) 13

AP-1236: Koksijde voert als onroerenderfgoedgemeente een beleid complementair aan het Vlaams beleid 13

ACT-602: De gemeente dient een aanvraag in tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente. 13

ACT-603: Er is een onroerenderfgoedsbeleidsplan die het actief behoud van het onroerend erfgoed voorop stelt. 13

ACT-604: De gemeente ondersteunt de lokale vrijwilligerswerking die zich inzet voor het onroerend erfgoed. 13

ACT-605: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam behoud & beheer van onroerend erfgoed. 14

ACT-606: De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit. 14

ACT-607: De gemeente houdt een digitaal register bij van de afgeleverde toelatingen, meldingen en adviezen. 14

BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de
diverse doelgroepen

14

AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen 15

AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod 15

ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat 15

ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen 15

ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde 15

AP-1196: Reconversie van de militaire basis 15

AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) 15

ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 16

AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen 16

ACT-76: Herinrichting Zeelaan (Koksijde-Dorp) Kerkstraat, Noordstraat en Louise Hegerplein 16

ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396 16

ACT-755: Heraanleg Zavelplein 16

ACT-756: Heraanleg Albertplein, Middelkerkestraat, Sint-idesbaldusstraat 16

ACT-757: Wegenis Dijk Wulpen 16

ACT-758: Aanpassingswerken in Christaenslaan 16

ACT-759: Vernieuwen terras Zouavenplein 16

ACT-760: Keermuur Zeemeeuwenstraat 16

ACT-765: Dossier Pylyserlaan - erelonen 16

ACT-774: Herinrichting Strandlaan tussen N34 en Zeedijk: erelonen 16

ACT-801: Heraanleg Astridplein 16

ACT-803: Duinbergenstraat 16

ACT-804: Heraanleg Duinparklaan: erelonen 17

ACT-805: Heraanleg Zeedijk Oostduinkerke: erelonen 17

ACT-806: Herstel Brug Langeleed 17
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ACT-807: Herstel kopmuren duikers 17

ACT-808: Plein Wulpen aanleg 17

ACT-809: Heraanleg Japans Paviljoenstraat, Bichottestraat, Artanpad: erelonen 17

ACT-810: Heraanleg Kerkplein Koksijde: rotatieparking 17

ACT-811: Rotatieparking Rozenkrans 17

ACT-812: Heraanleg Konzplein: erelonen 17

ACT-813: Heraanleg Fezantestraat 17

ACT-822: Verlichting fontein cinema 17

ACT-828: Heraanleg asfalt Mariapark 17

ACT-829: Heraanleg Maagdenpalmstraat 17

ACT-830: Ventweg N34 aan Groenendijk 17

ACT-831: Aanleg voetpad thv visserijmuseum 17

ACT-832: Seaking installeren op domein BKOKS 17

ACT-836: Aanleg parking politiehuis 17

AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte 17

ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet 17

ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting 17

ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten 17

ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds) 18

ACT-252: schuilhuisjes openbaar vervoer 18

ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen 18

ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen 18

ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen 18

ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal 18

ACT-351: Herstel rioolbreuken 18

ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten 18

ACT-369: Aankoop van perkplanten 18

ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen 18

ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke 18

ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderenstraat 18

ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat 18

ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes 18

ACT-420: Heraanleg van de Van Buggenhoutlaan 18

ACT-421: Uitbreiding RWA in de J Ensorlaan en Steile weg 18

ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein 18

ACT-428: Veurnelaan: vernieuwen rioleringen 18

ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis 18

ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg 19

ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein 19

ACT-452: Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen 19

ACT-482: Hernieuwen Zeedijk 19

ACT-487: Ondergronds brengen nutsleidingen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg 19

ACT-490: Aanleg parkeerplaatsen, bushalte en RWA in Middenlaan 19
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ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot 19

ACT-500: Heraanleg Strandlaan tussen rotonde Zeepanne en Hermesstraat/Dageraadstraat 19

ACT-521: Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen 19

ACT-540: Restauratie van de fontein op het Konzplein 19

ACT-543: Afbraak boot Moed & Vertrouwen 19

ACT-579: openbare verlichting Gezelleplein 19

ACT-581: openbare verlichting Hegerplein en Zeelaan in Koksijde-Dorp 19

ACT-582: Openbare verlichting Albertplein en zijstraten 19

ACT-583: Heraanleg Resedaslaan 19

ACT-584: Heraanleg Hortensiastraat en Dumareystraat 19

ACT-585: Aanleg Tamarixstraat 19

ACT-588: Nieuwe zitbanken over de ganse Zeedijk 19

ACT-589: openbare verlichting: aanstralen Ten Bogaerde 19

ACT-609: Plaatsen van fitnesstoestellen op de Zeedijk 19

ACT-610: Bouwen van een uitkijktoren Hoge Blekker 19

ACT-616: Armklepelmaaier opbouwonderdeel van tractor 26 19

ACT-617: Vervanging tractor 26 groendienst 19

ACT-618: Machines voor de uitvoering van het alternatief onkruidbeheer 20

ACT-633: Dunning abdij ten Duinen 20

ACT-638: Herinrichting Leopold-II laan 20

ACT-645: Bouw nieuwe fontein rotonde Zeelaan 20

ACT-668: Openbare verlichting Tamarixstraat 20

ACT-694: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Karthuizerstraat 20

ACT-695: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Nieuwpoortsesteenweg 20

ACT-699: Openbare verlichting Hagedoornstraat, Bichottestraat inclusief slopen net 20

ACT-701: Openbare verlichting aanstralen uitkijktoren 20

ACT-702: Heraanleg zeedijk Groenendijk en Debognieplein 20

ACT-703: Herinrichten Kinderlaan tussen Zeedijk en Albert I-laan 20

ACT-704: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Spreeuwenberg 20

ACT-705: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Nieuwpoortsesteenweg inclusief kruispunt 20

ACT-707: Heraanleg Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat 20

ACT-710: Heraanleg Schoonzichtstraat 20

ACT-711: Heraanleg Leopoldine Lejeunestraat tussen Fafchampstraat en Koninklijke baan 20

ACT-724: afbraak oud gemeentehuis (Zeelaan - politie) 20

ACT-726: Heraanleg Teniersparking 20

ACT-732: Leveren van recipiënten voor het deponeren van hondenpoepzakjes (hondenpoepbuizen) 20

ACT-766: Slopen gebouwen Zeelaan (oud gemeentehuis, woonhuis NieKo) 20

ACT-767: Heraanleg Albertplein, Middelkerkestraat en Sint-Idesbaldusstraat 20

ACT-775: Aanstralen Sint-Niklaaskerk 21

ACT-777: OV Teniersplein 21

ACT-778: OV Prof Blanchardlaan 21

ACT-779: OV Grardplein 21

ACT-780: OV Zavelplein 21
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ACT-781: OV Van Buggenhoutlaan deel 1 21

ACT-782: OV Dumontlaan 21

ACT-783: OV Zeelaan parking basket 21

ACT-784: OV Zeelaan na afbraak politie: plein 21

ACT-785: OV Duinbergenstraat 21

ACT-786: OV H. Christiaenslaan 21

ACT-787: OV Zeelaan, vernieuwen sierverichting evenementenplein 21

ACT-788: aanleg nuts en OV voor verkaveling Vanneckestraat (Doornhofstraat) 21

ACT-794: Vernieuwen elektrische kasten 21

ACT-795: OV diverse landelijke wegen 21

ACT-796: ondergronds brengen net Fazantenstraat 21

ACT-797: OV schoonzichtstraat 21

ACT-798: Renoveren kroonhouders sextanten zeedijk 21

ACT-799: Aanpassen kasseien in de Oostendelaan, Koninginnelaan, Vanhouttelaan: erelonen 21

ACT-800: Aanpassen bermen Dewittelaan 21

AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar vervoersaanbod 21

ACT-84: De gemeente komt tussen in kosten gebruik openbaar vervoer door scholieren. 22

ACT-685: Organisatie fietspunt 22

AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken 22

ACT-345: Fietspaden Nieuwpoortsesteenweg N396 22

ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke 22

ACT-486: Fietspaden Nieuwpoortsesteenweg 22

AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval 22

ACT-145: Beperken van afval 22

ACT-205: Reorganisatie van het containerpark 22

ACT-518: Optimaliseren selectieve inzameling afval door ondergrondse containers in concept afvalstraat 22

ACT-733: Mooimakers - strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten 22

AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad te verhogen 22

ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat 23

ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen 23

ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein 23

ACT-485: Rioleringswerken Nieuwpoortsesteenweg/Karthuizerstraat 23

ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde 23

ACT-498: Riolering Steile weg en J.Ensorlaan 23

ACT-627: vervangen van pompen en sturingskasten 23

ACT-708: Rioleringswerken Parnassiusstraat en verharden deel Lusthuisjesstraat 23

ACT-709: Rioleringswerken Abdijstraat en Oudstrijderstraat 23

ACT-754: Rioleringswerken Kinderlaan 23

ACT-770: Aanleg wegenis en riolering Karel Vanneckestraat 23

ACT-771: Riolering Smallestraat 23

ACT-772: Aanpassen riolering Wandelhofstraat 23

AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid 23

ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan 24
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ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd 24

AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken 24

ACT-148: Werking Duinenhuis 24

AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid 24

ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid 24

ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening 24

AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid 25

ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde) 25

ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde) 25

ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening 25

ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie 25

AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening 25

ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening 26

BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 26

AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen 26

ACT-153: Handelskernen versterken 26

AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere stakeholders 27

ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden 27

AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie 27

ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie 27

ACT-558: POM innovatieve businessmodellen 27

AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid 27

ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid 27

ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde 27

AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden 27

ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening 28

AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte marketing- en promotiestrategie 28

ACT-93: K-pas 28

AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid 28

ACT-193: Organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 28

ACT-409: Organisatie van diverse evenementen 28

BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 28

AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid 29

ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening 30

AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie 30

ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening 30

ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem 30

ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen 30

ACT-384: Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen 30

ACT-385: Aankoop PC-systeem lighthouse voor de kleuters 30

ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak 30

ACT-541: Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden 30

ACT-560: Vervangen van de smartphones 31
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ACT-656: Vervangen serverhardware en/of verhuis naar de cloud 31

ACT-657: Vervangen van de core switch en switchen computers 31

ACT-729: Bijkomend scherm zebrix WAK 31

ACT-730: Nieuwe ICT-projecten (nieuwe firewall, DMS) 31

ACT-761: Voorzien software pompstations 31

ACT-769: Herbekabeling serverlokaal en bibliotheek 31

ACT-802: Inrichten vergaderzalen gemeentehuis met groot scherm en computer 31

AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management 31

ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening 31

ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten 31

ACT-206: Teambuilding 31

AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie 32

ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening 32

ACT-662: Beheren van de gemeentelijke administratieve sancties 32

ACT-734: Organisatiedoorlichting en -ondersteuning 32

ACT-735: Organisatiedoorlichting en -ondersteuning 32

AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk 32

ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening 32

ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij 32

ACT-655: kantooruitrusting voor diverse diensten (bureaustoelen/statafels/...) 32

AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen 32

ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening 33

ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening 33

ACT-427: Huizen van het kind 33

AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium 33

ACT-96: Vervanging rollend materieel 33

ACT-97: Vervanging roerende goederen 34

ACT-98: Onderhoud onroerende goederen 34

ACT-99: Studies en plannen 34

ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein 34

ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark 34

ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening 34

ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang 34

ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen 34

ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken 34

ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie 34

ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren 34

ACT-273: Vervanging vloerbekleding in het hoofdgebouw van de gemeenteschool Oostduinkerke 34

ACT-275: Herinrichten van de toiletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke 34

ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke 34

ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg 34

ACT-292: Beleidsplannen stedenbouw 34

ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone 34
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ACT-294: Planologische documenten 35

ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis 35

ACT-300: Herstel dak van de Kerkepannezaal 35

ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1) 35

ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal 35

ACT-310: Vervanging van afvalkarren 35

ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes 35

ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten 35

ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding 35

ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines 35

ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst 35

ACT-397: Masterplan Oostduinkerke 35

ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud 35

ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachines 35

ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming 35

ACT-433: inrichting Duinenabdij 35

ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40 35

ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje 35

ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden 35

ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis 35

ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum 35

ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO 35

ACT-444: Elektrische fietsen 35

ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63) 35

ACT-447: Vervangen koepel gemeenteschool Oostduinkerke 36

ACT-448: Schilderen kapelletjes 36

ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo 36

ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke 36

ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke 36

ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke 36

ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst 36

ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst 36

ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek 36

ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk 36

ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk 36

ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek 36

ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek 36

ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek 36

ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld 36

ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde 36

ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde 36

ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst 36

ACT-475: Vernieuwen dakbedekking  en gevel Keunekapel 36
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ACT-480: aanpassingswerken kapel Rozenkrans 36

ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen 36

ACT-542: Herstel plat dak sportzaal Oostduinkerke 36

ACT-547: Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW en containerpark) 36

ACT-565: Vervangen HAKO machine 36

ACT-574: Casino 2020 37

ACT-575: Inrichten varkensstallen Ten Bogaerde tot brouwerij 37

ACT-591: Masterplan Koksijde 37

ACT-598: Vervangen wagen nr. 28 - groendienst 37

ACT-600: Diverse herstellingen daken 37

ACT-601: Vervanging technisch materiaal in het CC casino 37

ACT-646:  Basis Koksijde (erelonen) 37

ACT-675: Renovatie Vanneuvillehuis 37

ACT-714: Plaatsen zelfreinigend toilet Nieuwstraat - Hazebeekstraat 37

ACT-715: Afbraak en nieuwbouw pastorie Navigo 37

ACT-716: Erelonen diverse dossiers gebouwen 37

ACT-717: Nieuwbouw Kerkepannezaal: erelonen 37

ACT-723: Restyling surfclub Windekind 37

ACT-751: plaatsen nieuwe loodsen (demonteerbaar - werf en depot) 37

ACT-789: Ketel witte Burg 37

ACT-790: Ketel Westhoekacademie 37

ACT-792: Schrijnwerk D'Oede Pastorie 37

ACT-793: Restauratie Sint-Niklaaskerk: erelonen 37

ACT-814: Herstel betonrot overkapping koer sportzaal GBSK 37

ACT-816: Vernieuwen automatische schuifdeur toerismekantoor Oostduinkerke 37

ACT-817: Aanhangwagen voor transport minigraver 37

ACT-818: Buffervat warmwaterinstallatie TCK 37

ACT-819: Diverse werken Annex gemeentehuis 37

ACT-824: Asbestverwijdering in diverse gebouwen 38

ACT-825: Begraafplaats Oostduinkerke: open bezinningsruimte en sanitair 38

ACT-826: Tafels oud schooltje 38

ACT-827: Zeteltjes en geluidspanelen bibliotheek 38

ACT-833: Sorteergrijper en sloophamer voor wagen nr. 57 38

AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs 38

ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening 38

ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 38

ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren 38

AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs 39

ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening 39

ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening 39

ACT-440: Aanwenden van het legaat Louwaege 39

AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening 39

ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening 39
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Inhoudstafel
AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 39

AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden 39

ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening 40

AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief 40

ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening 40

AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 40

ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde 40

ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking 40

ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 40

ACT-200: Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 41

AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district Marowijne en de gemeente 41

ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname 41

AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers 42

ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening 42

ACT-663: Aanpassen passerellen reddingsdienst aan zee 42

ACT-791: Vernieuwen reddingsposten 42

AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie 42

ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening 42

AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen 42

ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen 42

AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid 42

ACT-171: Project luizen op school 43

ACT-190: Inzetten op huiswerkbegeleiding bij kwetsbare jongeren 43

AP-1234: Wintegratie 43

ACT-525: Wintegratie 43

ACT-526: Vluchtelingeninstroom 43

ACT-682: Project "elke dag Nederlands" 43

AP-1235: Beheren van informatieveiligheid 43

ACT-527: beheren van informatieveiligheid 43
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Doelstellingenbudget (B1)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 15.505.055,71 76.255.083,66 60.750.027,95

Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.560.409,71 21.582.705,71 7.022.296,00
Exploitatie 3.471.268,94 25.264,94 -3.446.004,00
Andere 11.089.140,77 21.557.440,77 10.468.300,00

Overig beleid 944.646,00 54.672.377,95 53.727.731,95
Exploitatie 144.646,00 54.672.377,95 54.527.731,95
Investeringen 800.000,00 0,00 -800.000,00

01: Bestuur en organisatie 28.518.550,62 723.148,44 -27.795.402,18
Prioritaire beleidsdoelstellingen 152.820,00 7.500,00 -145.320,00

Exploitatie 152.820,00 7.500,00 -145.320,00
Overig beleid 28.365.730,62 715.648,44 -27.650.082,18

Exploitatie 20.096.401,97 407.648,44 -19.688.753,53
Investeringen 8.239.328,65 308.000,00 -7.931.328,65
Andere 30.000,00 0,00 -30.000,00

02: Leef-, woon- en werkomgeving 32.241.902,59 12.050.422,44 -20.191.480,15
Overig beleid 32.241.902,59 12.050.422,44 -20.191.480,15

Exploitatie 19.811.806,59 10.952.762,76 -8.859.043,83
Investeringen 12.430.096,00 1.097.659,68 -11.332.436,32

03: Vrije Tijd 14.189.723,88 1.298.891,13 -12.890.832,75
Overig beleid 14.189.723,88 1.298.891,13 -12.890.832,75

Exploitatie 12.491.003,88 1.298.891,13 -11.192.112,75
Investeringen 1.698.720,00 0,00 -1.698.720,00

Totalen 90.455.232,80 90.327.545,67 -127.687,13
Exploitatie 56.167.947,38 67.364.445,22 11.196.497,84
Investeringen 23.168.144,65 1.405.659,68 -21.762.484,97
Andere 11.119.140,77 21.557.440,77 10.438.300,00
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Financiële Toestand
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020(BP2014_2020-8)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Resultaat op kasbasis Meerjarenplana
anpassing 7
2014 - 2020

Budget 2019 Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 11.196.497,84 11.196.497,84 0,00
A. Uitgaven 56.167.947,38 56.167.947,38 0,00
B. Ontvangsten 67.364.445,22 67.364.445,22 0,00

1a. Belastingen en boetes 46.596.209,00 46.596.209,00 0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 20.768.236,22 20.768.236,22 0,00
II. Investeringsbudget (B-A) -21.762.484,97 -21.762.484,97 0,00

A. Uitgaven 23.168.144,65 23.168.144,65 0,00
B. Ontvangsten 1.405.659,68 1.405.659,68 0,00

III. Andere (B-A) 10.438.300,00 10.438.300,00 0,00
A. Uitgaven 11.119.140,77 11.119.140,77 0,00

1. Aflossing financiële schulden 11.089.140,77 11.089.140,77 0,00
a. Periodieke aflossingen 11.089.140,77 11.089.140,77 0,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 30.000,00 30.000,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 21.557.440,77 21.557.440,77 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 21.230.000,00 21.230.000,00 0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 327.440,77 327.440,77 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 327.440,77 327.440,77 0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -127.687,13 -127.687,13 0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 171.839,00 171.839,00 0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 44.151,87 44.151,87 0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 44.151,87 44.151,87 0,00

Financiële Toestand - Budget 2019 2019

Gemeente Koksijde 28/11/2018 13:37 1 / 2
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Autofinancieringsmarge Meerjarenplana
anpassing 7
2014 - 2020

Budget 2019 Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 14.642.241,84 14.642.241,84 0,00
A. Exploitatieontvangsten 67.364.445,22 67.364.445,22 0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 52.722.203,38 52.722.203,38 0,00

1. Exploitatie-uitgaven 56.167.947,38 56.167.947,38 0,00
2. Nettokosten van schulden 3.445.744,00 3.445.744,00 0,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 14.207.444,00 14.207.444,00 0,00
A. Netto-aflossingen van schulden 10.761.700,00 10.761.700,00 0,00
B. Nettokosten van schulden 3.445.744,00 3.445.744,00 0,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 434.797,84 434.797,84 0,00

Financiële Toestand - Budget 2019 2019

Gemeente Koksijde 28/11/2018 13:37 2 / 2
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Daad van beschikking
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe
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Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe
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Lijst van nominatieve subsidies
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

BP2019-1/2019/ACT-185/0112-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Sociale dienst en vriendenkring gemeentepersoneel

Bedrag: 66.150,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0112-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Vonk

Bedrag: 2.400,00

BP2019-1/2019/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement

Begunstigde: Instellingen voor ontwikkelingssamenwerking

Bedrag: 30.000,00

Begunstigde: Jongerenprojecten

Bedrag: 3.000,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0171-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Verkeersveilig vzw

Bedrag: 150,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0190-10/6494003/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan Westhoekoverleg

Begunstigde: Westhoekoverleg

Bedrag: 22.500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0190-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw

Bedrag: 1.150,00

BP2019-1/2019/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Bond beter leefmilieu vzw

Bedrag: 1.150,00

Begunstigde: Natuurpunt vzw (afd. Westkust)

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Bedrag: 500,00

BP2019-1/2019/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: De roodmus Koksijde

Bedrag: 750,00

Lijst van nominatieve subsidies 2019
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Begunstigde: De zeevonk

Bedrag: 150,00

BP2019-1/2019/ACT-89/0400-01/6494002/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Politiezone Westkust

Bedrag: 5.601.717,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0410-01/6494013/BESTUUR/CBS/470/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone

Begunstigde: Brandweerzone Westhoek

Bedrag: 1.625.713,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0410-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Feestcomité brandweer Koksijde

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Feestcomité brandweer Oostduinkerke

Bedrag: 470,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0470-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Dierenasiel Ganzeweide

Bedrag: 7.100,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0490-01/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: MUG AZ West (0,25€/inw.)

Bedrag: 5.625,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0490-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Instituut voor Medisch Dringende hulpverlening Brugge vzw (0,34€/inw)

Bedrag: 8.100,00

BP2019-1/2019/ACT-92/0520-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer vzw

Bedrag: 1.395.746,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0530-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Koninklijke landbouwcomice Veurne

Bedrag: 62,00

Begunstigde: Verbond amateur wijn-en biermakers

Bedrag: 125,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0700-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Delvauxmuseum (eenmalig opmaak brochure)

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: Familiares de Dunis

Bedrag: 2.480,00

Begunstigde: Organisatie folkloreavonden + zeemanslied

Bedrag: 20.000,00

Lijst van nominatieve subsidies 2019
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Begunstigde: Regionale heemkring 'Bachten de Kupe' vzw

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Vriendenkring Delvauxmuseum

Bedrag: 2.480,00

Begunstigde: Vriendenkring nationaal visserijmuseum Oostduinkerke vzw

Bedrag: 2.480,00

BP2019-1/2019/ACT-30/0701-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Cultuurraad Koksijde

Bedrag: 3.719,00

BP2019-1/2019/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Drumband 'Jong El Fuerte'

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: Harmonie Koksijde

Bedrag: 17.500,00

Begunstigde: Harmonie Oostduinkerke

Bedrag: 17.500,00

Begunstigde: Paradekorps El Fuerte

Bedrag: 17.500,00

Begunstigde: Pasar Koksijde-Oostduinkerke

Bedrag: 375,00

Begunstigde: Passiespel St.-Niklaasparochie Oostduinkerke

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Wulpen events

Bedrag: 620,00

BP2019-1/2019/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Beauvarletkoor Koksijde

Bedrag: 2.350,00

Begunstigde: Bedevaart naar de Graven aan de Yzer vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Bedrijvigheden Oto vzw

Bedrag: 7.000,00

Begunstigde: Davidsfonds Doornpanne

Bedrag: 600,00

Begunstigde: Jokobeau

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Kinderkoor Beau-re-mi

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Komitee voor Frans-Vlaanderen vzw

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Ons erfdeel vzw

Bedrag: 190,00

Begunstigde: Unesco Vlaanderen vzw

Bedrag: 1.250,00

Lijst van nominatieve subsidies 2019
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Begunstigde: Vredesstad Ieper

Bedrag: 300,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: De strandvisschers 'Uytbanck' vzw

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vrijzinnig ontmoetingscentrum de Koepel - westhoek vzw

Bedrag: 5.000,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0709-11/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Paardenvisser Bernard Debruyne

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Paardenvisser Gregory Debruyne (weide)

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Paardenvisser Marius Dugardein (weide)

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Paardenvisser Xavier Vanbillemont (weide)

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Paardevisser Johan Vanmassenhove (weide)

Bedrag: 500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Carnavalvereniging 'De Blekkers'

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Dansgroep 'de juttertjes'

Bedrag: 500,00

Begunstigde: De Oostduinkerkse vrienden  visserswelzijn Odk

Bedrag: 620,00

Begunstigde: K.W.B. afdeling Koksijde

Bedrag: 375,00

Begunstigde: Kaartersclub '101 uit'

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Kaartersclub 'de zeepannekloppers'

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Kaartersclub 'Waaghalzen Wulpen'

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Kaartersclub 'Zonnekloppers'

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Koninklijke unie der Belgische amateurzenders

Bedrag: 80,00

Begunstigde: Kruiersvereniging 'De slepers'

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Kruiersvereniging 'De Spanjaardbank'

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Orde van de Groenendijk

Bedrag: 500,00

Lijst van nominatieve subsidies 2019
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Begunstigde: Oudervereniging voor de moraal westhoek

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring bewoners Maartenoom

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Vriendenkring Koningin Elisabeth Instituut

Bedrag: 65,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Gemeentelijk Elfjulicomité

Bedrag: 6.200,00

Begunstigde: Koninklijk verbond der veteranen van Z.M. Koning Leopold III

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Nationaal verbond oud-krijgsgevangenen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Nationale strijdersbond afd. Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Nationale Vereniging v/d vliegveld verdedigingseenheden

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Oudstrijdersbond afd. Oostduinkerke

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring Oudgedienden van Kwartier Koksijde

Bedrag: 250,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: België-Canada vzw

Bedrag: 62,00

BP2019-1/2019/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Aikido Koksijde

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Atletiekclub Koksijde vzw

Bedrag: 945,00

Begunstigde: Basketbalclub Koksijde

Bedrag: 7.000,00

Begunstigde: Biljartclub Oostduinkerke-bad

Bedrag: 175,00

Begunstigde: Biljartclub Westhinder

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Bridgeclub Koksijde Hof ter Hille

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Club westhoekruiters vzw

Bedrag: 500,00

Begunstigde: De westhoekverkenners

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Duikersclub 'Diepzeeduivels Koksijde'

Bedrag: 250,00
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Begunstigde: Duikersclub 'Guy Serville'

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Duivenmaatschappij 'de verbroedering'

Bedrag: 700,00

Begunstigde: Flanders Ladies Trophy Koksijde

Bedrag: 32.000,00

Begunstigde: Golfclub Koksijde Hof ter Hille

Bedrag: 15.000,00

Begunstigde: Hondenafrichting 'Fidelia'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Hondenclub 'de westhoek'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Jeugdcommissie golfclub Koksijde Hof ter Hille

Bedrag: 5.000,00

Begunstigde: Jeugdvoetbal Koksijde - Oostduinkerke

Bedrag: 28.500,00

Begunstigde: Judoclub Koksijde

Bedrag: 3.530,00

Begunstigde: K.V.V. Coxyde

Bedrag: 5.185,00

Begunstigde: K.V.V. Oostduinkerke

Bedrag: 5.185,00

Begunstigde: Karateclub Koksijde

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Koninklijke automobielclub 'Leopard' Koksijde vzw

Bedrag: 375,00

Begunstigde: Koninklijke veloclub 'De verenigde vrienden' (organisatie cyclocross)

Bedrag: 40.910,00

Begunstigde: Krachtbalclub Oostduinkerke

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Martial Arts Institute

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Minigolfclub Oostduinkerke

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Minivoetbalcoördinatie Koksijde

Bedrag: 550,00

Begunstigde: Netbal Koksijde

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Omnisport

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Oostduinkerkse kustsprinters

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Refswestkust.be

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Schermkring Koksijde

Bedrag: 470,00
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Begunstigde: Sea devils Koksijde

Bedrag: 150,00

Begunstigde: Sportiva damesturnkring

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Sportiva heren

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Sportvereniging 'De schelpjes'

Bedrag: 235,00

Begunstigde: Tafeltennisclub Oostduinkerke

Bedrag: 2.350,00

Begunstigde: V.O.S.K.

Bedrag: 235,00

Begunstigde: VT Enjoy Koksijde

Bedrag: 5.000,00

Begunstigde: Waterballet de dolfijntjes

Bedrag: 470,00

Begunstigde: West aviation club

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: West aviation club (organisatie Belgian open aerobatic champion)

Bedrag: 20.000,00

Begunstigde: Wielerclub Wulpen

Bedrag: 865,00

Begunstigde: Wtc 'coxy cycling'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Wtc 'de meeuw'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Wtc 'Koksijde'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Wtc 'sport u gezond'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Zeestern Immaculata vzw Acro & tumbling

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Zwemclub Trapegeer

Bedrag: 700,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Bredene - Koksijde classic

Bedrag: 75.000,00

BP2019-1/2019/ACT-140/0740-04/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Gemeentelijke sportraad Koksijde

Bedrag: 3.225,00

BP2019-1/2019/ACT-27/0750-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Jeugdraad Koksijde

Bedrag: 3.000,00

BP2019-1/2019/ACT-46/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: De dulle bevers

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Scouts casa Oostduinkerke

Bedrag: 950,00

Begunstigde: Scouts zeedustra

Bedrag: 950,00

Begunstigde: Tandem West

Bedrag: 1.800,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0790-10/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst

Begunstigde: Erediensten St.-Pieterskerk

Bedrag: 63.436,96

BP2019-1/2019/ACT-185/0790-20/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst

Begunstigde: Erediensten OLV ter duinenkerk

Bedrag: 254.196,62

BP2019-1/2019/ACT-185/0790-30/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst

Begunstigde: Erediensten Sint-Idesbald

Bedrag: 70.767,71

BP2019-1/2019/ACT-185/0790-40/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst

Begunstigde: Erediensten St.-Bernandus

Bedrag: 4.500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0790-50/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst

Begunstigde: Erediensten St.-Niklaas

Bedrag: 61.807,50

BP2019-1/2019/ACT-185/0790-60/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst

Begunstigde: Eredienst St.-Niklaas

Bedrag: 96.000,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Oud-leerlingenbond hotelschool 'Ter Duinen' Koksijde

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vriendenkring de Viertorre M.P.I-Westhoek

Bedrag: 750,00

Begunstigde: Vriendenkring gemeentelijke basisschool Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring Vrije basisschool Oostduinkerke

Bedrag: 500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)
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Begunstigde: Beschermcomité M.P.I.-Westhoek vzw

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Voc De Rozenkrans

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Vrije basisschool 'de ark'

Bedrag: 500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0900-01/6494001/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Sociaal Huis Koksijde

Bedrag: 2.300.000,00

BP2019-1/2019/ACT-177/0909-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Kokos & Wulloks

Bedrag: 3.800,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Andersvalidenraad

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Dag mindervaliden Basis Koksijde

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Inclusie Vlaanderen - afd. Westhoek

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Speel-o-theek Pimpaljoentje Veurne

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Verlaten zieken Koningin Elisabeth Instituut

Bedrag: 250,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Federaal werk vrienden der blinden en slechtzienden vzw

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Havenzate vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Huize Rozewingerd vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Joods sociaal centrum Koksijde vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Perdito vzw

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Vondels vzw

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Westvlaams consultatiebureau voor Diagnostiek en zorg vzw

Bedrag: 250,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: De sleutel - stad Veurne

Bedrag: 7.323,93

BP2019-1/2019/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Gezinsbond Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Gezinsbond Oostduinkerke - Wulpen

Bedrag: 750,00

Begunstigde: KVLV vrouwen met vaart

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Landelijke gilde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Samana Koksijde

Bedrag: 300,00

Begunstigde: Samana Oostduinkerke - Wulpen

Bedrag: 300,00

Begunstigde: Sociaal culturele liberale vrouwen Koksijde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Viva - SVV

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Vrouw en maatschappij Koksijde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Vrouwenstemmen

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Ziekenzorg liberale groeping

Bedrag: 500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Basiseducatie Westhoek vzw

Bedrag: 1.125,00

Begunstigde: Golfbreker vzw

Bedrag: 1.860,00

Begunstigde: Netwerk palliatieve zorg Westhoek - Oostende

Bedrag: 2.250,00

Begunstigde: Tele-onthaal vzw

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Werkgroep verder nabestaanden na zelfdoding

Bedrag: 500,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0959-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Seniorenadviesraad gemeente Koksijde

Bedrag: 2.000,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0985-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: MS-liga Westhoek

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Rode kruis

Bedrag: 2.360,00

BP2019-1/2019/ACT-185/0985-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)
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Begunstigde: Kinderkankerfonds vzw

Bedrag: 500,00
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Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

NIS 38014

Planningsrapport: BELEIDSNOTA BIJ HET BUDGET 2019

Algemeen directeur: Joeri Stekelorum

Financieel directeur: Jean-Philippe Vandeputte

subsidiereglementen

KREDIET BUDGET 

2019

reglement dd. 05/04/1993 -Toekennen voordelen begrafenis oudstrijders en 

gelijkgestelden 596,00

reglement dd. 07/11/1994 -Gemeentelijk reglement op het toekennen van 

huisvestingspremies 40.000,00

reglement dd. 09/11/1999 -Premie voor bouw individuele zuiveringsinstallaties 7.000,00

reglement dd. 10/03/1998 -Gemeentelijke premie voor het 

voorhuwelijkssparen 500,00

reglement dd. 14/03/2005 -Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 

(jongerenprojecten) 3.000,00

reglement dd. 14/03/2005 -Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 

(verenigingen en particuliere initiatieven ter plaatse) 30.000,00

reglement dd. 17/02/2009 -Subsidiereglement – subsidie voor inzet 

professionele veiligheidsagenten voor fuiven 8.000,00

reglement dd. 18/02/2013 -Subsidiereglement voor straat- buurt en 

wijkfeesten 4.000,00

reglement dd. 18/02/2013 -Toekenning premies beveiliging fietsen en 

bromfietsen 1.000,00

reglement dd. 18/10/2004 -Gemeentereglement subsidiëring tuinnetten 150,00

reglement dd. 19/08/2013 -Reglement gemeentelijke restauratiepremie voor 

waardevol niet beschermd erfgoed 60.000,00

reglement dd. 19/12/2013 -Subsidiereglement Beleidssubsidies voor 

sportverenigingen 20.400,00

reglement dd. 19/12/2013 -Subsidiereglement impulssubsidie 

sportverenigingen 19.000,00

reglement dd. 20/04/1999 -Reglement m.b.t. erkenning en subsidiëring socio 

culturele verenigingen 24.000,00

reglement dd. 20/06/2011 -Reglement houdende toekenning gemeentelijke 

huursubsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 7.500,00

reglement dd. 20/12/2010 -Subsidiereglement voor het onderhoud van 

huiszwaluwenkolonies 150,00

reglement dd. 21/02/2005 -Subsidiereglement kadervorming werking en 

projecten 5.550,00

reglement dd. 26/02/2007 -Subsidiereglement herbruikbare ecoluiers 500,00

reglement dd. 20/06/2011 -Inbraakpreventie - beveiliging tegen inbraak 8.000,00

Reglement dd. 22/04/2014 -Tussenkomst lidmaatschap bij sportverenigingen 

voor personen in armoede 4.000,00

Reglement dd. 20/04/2015 - tussenkomst lidgeld jeugdclubs en jeugdkampen 100,00

Reglement dd. 22/06/2015 - Kunstkans 10.000,00

Reglement dd. 22/06/2015 - tussenkomst activiteiten partners Huis van het 

Kind 700,00

Eindtotaal 254.146,00

LIJST KREDIETEN VOOR SUBSIDIES MET REGLEMENT
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Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

NIS 38014 

Planningsrapport:  

A.8.VERKLARENDE NOTA EN FINANCIËLE RISICO’S BIJ BUDGET 2019 

 
Algemeen directeur: Joeri Stekelorum 

Financieel directeur: Jean-Philippe Vandeputte 

 
Dit budget is volledig gebaseerd op de zevende meerjarenplanwijziging en komt dan ook volledig overeen met 

de cijfers uit kolom 2019 van deze meerjarenplanwijziging 2014-2020, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 12 december 2018. 

 

Exploitatiebudget 

a. Wat de inkomsten betreft, deze werden gebudgetteerd rekening houdend met de 

onderrichtingen opgelegd door de Minister, het aandeel in de fondsen en toelagen die 

werden meegedeeld en de door de gemeenteraad goedgekeurde 

belastingreglementen. 

b. Het personeelsbudget (inclusief gemeentescholen) werd opnieuw berekend voor 

2019 op basis van de huidige werknemers en fluctuaties van werknemers in het 

kader van bijkomende opdrachten binnen de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij 

werd ook rekening gehouden met vacante plaatsen die ingevuld kunnen worden in de 

loop van 2019. 

c. De belangrijkste toelagen in budget 2019 zijn deze aan de politiezone, het OCMW, de 

brandweerzone en de VVV Koksijde-Oostduinkerke vzw. Voor een overzicht van alle 

voorziene toelagen verwijzen we naar de lijst van de nominatieve toelagen in de 

verklarende nota.  

 

Investeringsbudget 
 

a. De investeringen zijn in detail opgenomen in acties en terug te vinden in de 

Doelstellingennota van dit budget 2019. 

b. De opgenomen investeringen voor 2019 bestaan enerzijds uit investeringen die 

oorspronkelijk voorzien waren in 2018 maar waarvan de uitvoering werd uitgesteld. 

Anderzijds werden de reeds opgenomen investeringen in het meerjarenplan voor het 

jaar 2019 hernomen. Nieuwe investeringsprojecten werden beperkt in aanloop naar 

het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.   

c. De financiering gebeurt deels door subsidies van andere instanties en grotendeels 

door het aangaan van externe financiering via traditionele leningen. 

 

 

Financiële risico’s 
a. Doordat de gemeente Koksijde voldoende statutaire ambtenaren tewerkstelt, en nog 

steeds statutairen aanstelt, is er geen responsabiliseringsvergoeding verschuldigd 

door de gemeente Koksijde aan de RSZ voor het tekort aan financiering van de 

pensioenen van de statutairen. Dit vormt op heden geen risico. 

b. De financiering met leningen gebeurt niet door bulletleningen (leningen met énige 

vervaldag op het einde van de looptijd) of kortlopende kaskredieten. In eerste 

instantie wordt de thesaurie aangewend voor de prefinanciering van investeringen. Er 

wordt maximaal ingezet op leningen met vaste rentevoet tot eindvervaldag. De 

gewogen gemiddelde rentevoet van alle opgenomen leningen bedraagt 2,92%. De 

maximale looptijd van leningen bedraagt 20 jaar.  

c. De gemeente stelde zich borg voor derden: 

1. Een voortzettingsverbintenis in kader van onroerende leasing Dorsale NV – 

Belfius Insurance, voor 1.452.000 euro excl. BTW, waarvan op heden nog 

1.010.000 euro excl. BTW openstaat. 

2. AGB Koksijde: volgende leningen: 

a. 4.000.000 euro met openstaand saldo van 3.515.403,25 euro 

b. 4.000.000 euro met openstaand saldo van 3.617.548,45 euro 

c. 2.000.000 euro met openstaand saldo van 1.241.525,83 euro 
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Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

NIS 38014 

Planningsrapport:  

A.8.VERKLARENDE NOTA EN FINANCIËLE RISICO’S BIJ BUDGET 2019 

 
Algemeen directeur: Joeri Stekelorum 

Financieel directeur: Jean-Philippe Vandeputte 

 
 

Het resultaat op kasbasis in het budget 2019 is positief. De autofinancieringsmarge is minimum gelijk aan deze 

in het meerjarenplan. Dit budget past dan ook binnen meerjarenplanwijziging nr. 7. 
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Exploitatiebudget (B2)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 3.615.914,94 54.697.642,89 51.081.727,95
01: Bestuur en organisatie 20.249.221,97 415.148,44 -19.834.073,53
02: Leef-, woon- en werkomgeving 19.811.806,59 10.952.762,76 -8.859.043,83
03: Vrije Tijd 12.491.003,88 1.298.891,13 -11.192.112,75
Totalen 56.167.947,38 67.364.445,22 11.196.497,84
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Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 800.000,00 0,00 -800.000,00
01: Bestuur en organisatie 8.239.328,65 308.000,00 -7.931.328,65
02: Leef-, woon- en werkomgeving 12.430.096,00 1.097.659,68 -11.332.436,32
03: Vrije Tijd 1.698.720,00 0,00 -1.698.720,00
Totalen 23.168.144,65 1.405.659,68 -21.762.484,97
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Liquiditeitenbudget (B5)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Resultaat op kasbasis 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 11.196.497,84

A. Uitgaven 56.167.947,38
B. Ontvangsten 67.364.445,22

1a. Belastingen en boetes 46.596.209,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 20.768.236,22

II. Investeringsbudget (B-A) -21.762.484,97
A. Uitgaven 23.168.144,65
B. Ontvangsten 1.405.659,68

III. Andere (B-A) 10.438.300,00
A. Uitgaven 11.119.140,77

1. Aflossing financiële schulden 11.089.140,77
a. Periodieke aflossingen 11.089.140,77

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00

2. Toegestane leningen 30.000,00
3. Overige transacties 0,00

B. Ontvangsten 21.557.440,77
1. Op te nemen leningen en leasings 21.230.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 327.440,77

a. Periodieke terugvorderingen 327.440,77

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -127.687,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 171.839,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 44.151,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 44.151,87

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12
I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

BEST1: Zilverfonds 0,00 0,00 0,00
Totalen 0,00 0,00 0,00
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Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-BW2-47)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Uitgaven 49.866.088,62 54.210.995,53 56.167.947,38

A. Operationele uitgaven 46.590.885,18 51.178.429,58 52.671.938,44
1. Goederen en diensten 60/1 9.324.392,13 11.552.924,20 11.127.303,65
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 24.448.338,83 27.020.636,00 27.574.217,50
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00
4. Toegestane werkingssubsidies 649 12.229.731,32 11.864.288,57 13.341.040,29
5. Andere operationele uitgaven 640/7 588.422,90 740.580,81 629.377,00

B. Financiële uitgaven 65 3.275.203,44 3.032.565,95 3.496.008,94
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 64.617.648,29 66.907.098,57 67.364.445,22
A. Operationele ontvangsten 62.333.666,60 64.925.388,34 65.550.311,17

1. Ontvangsten uit de werking 70 5.379.815,56 5.251.077,97 5.009.025,47
2. Fiscale ontvangsten en boetes 43.374.122,47 46.026.466,03 46.596.209,00

a. Aanvullende belastingen 21.732.001,34 24.015.342,03 24.189.585,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 21.343.394,81 23.623.804,03 23.792.173,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 388.606,53 391.538,00 397.412,00

b. Andere belastingen 731/9 21.642.121,13 22.011.124,00 22.406.624,00
3. Werkingssubsidies 13.017.861,92 13.173.649,88 13.527.428,54

a. Algemene werkingssubsidies 4.767.520,99 7.924.394,95 8.059.205,95
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 3.682.661,00 3.851.715,00 3.986.526,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 1.084.859,99 4.072.679,95 4.072.679,95

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 8.250.340,93 5.249.254,93 5.468.222,59
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 561.866,65 474.194,46 417.648,16

B. Financiële ontvangsten 75 2.283.981,69 1.981.710,23 1.814.134,05
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 14.751.559,67 12.696.103,04 11.196.497,84
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Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
(TB4)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-BW2-47)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 294.599,30 -135.620,31 1.906,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 148.350,00 -148.350,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 146.249,30 12.729,69 1.906,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 8.275.020,83 21.647.494,28 22.661.238,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

8.275.020,83 21.640.379,33 22.661.238,65

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.224.722,00 5.440.236,08 7.421.200,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.126.189,45 13.800.363,75 13.553.500,00
3. Roerende goederen 23/4 874.109,38 2.232.695,71 1.422.818,65
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 50.000,00 167.083,79 263.720,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 7.114,95 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 7.114,95 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 27.474,60 782.592,99 440.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.000.000,00 4.454.849,00 65.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN 10.597.094,73 26.749.315,96 23.168.144,65

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019

Gemeente Koksijde 28/11/2018 13:43 1 / 2

110



Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa 2.200,00 -2.200,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 2.200,00 -2.200,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 46.500,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

0,00 46.500,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 16.500,00 0,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 0,00 30.000,00 0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2
409.273,42 3.553.413,76 1.405.659,68

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 411.473,42 3.597.713,76 1.405.659,68

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019
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Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-BW2-47)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 14.751.559,67 12.696.103,04 11.196.497,84

A. Uitgaven 60/5-694 49.866.088,62 54.210.995,53 56.167.947,38
B. Ontvangsten 70/794 64.617.648,29 66.907.098,57 67.364.445,22

1a. Belastingen en boetes 73 43.374.122,47 46.026.466,03 46.596.209,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 21.243.525,82 20.880.632,54 20.768.236,22
II. Investeringsbudget (B-A) -10.185.621,31 -23.151.602,20 -21.762.484,97

A. Uitgaven 21/28-2906-664 10.597.094,73 26.749.315,96 23.168.144,65
B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 411.473,42 3.597.713,76 1.405.659,68

III. Andere (B-A) -11.101.416,61 6.183.027,00 10.438.300,00
A. Uitgaven 11.583.577,60 14.254.288,55 11.119.140,77

1. Aflossing financiële schulden 11.463.577,60 14.234.288,55 11.089.140,77
a. Periodieke aflossingen 421/4 11.463.577,60 10.184.288,55 11.089.140,77
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 4.050.000,00 0,00

2. Toegestane leningen 2903/4 120.000,00 20.000,00 30.000,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 482.160,99 20.437.315,55 21.557.440,77
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 20.020.000,00 21.230.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 482.160,99 417.315,55 327.440,77

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 482.160,99 417.315,55 327.440,77
b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -6.535.478,25 -4.272.472,16 -127.687,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.979.789,41 4.444.311,16 171.839,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.444.311,16 171.839,00 44.151,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0,00 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0,00 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.444.311,16 171.839,00 44.151,87

Bestemde gelden Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

BEST1: Zilverfonds 0,00 0,00 0,00
Totalen 0,00 0,00 0,00
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Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies
per beleidsveld (TB6)
Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-1)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 86400   Investering: 10346   Andere: 271

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0110 17.656,86 0,00 17.656,86

Toelage aan Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) 17.656,86 0,00 17.656,86

Beleidsveld 0112 68.550,00 0,00 68.550,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 66.150,00 0,00 66.150,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 2.400,00 0,00 2.400,00

Beleidsveld 0119 0,00 65.000,00 65.000,00

Toegestane investeringssubsidies 0,00 65.000,00 65.000,00

Beleidsveld 0160 33.000,00 0,00 33.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 33.000,00 0,00 33.000,00

Beleidsveld 0171 13.150,00 0,00 13.150,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 9.000,00 0,00 9.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 4.000,00 0,00 4.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 150,00 0,00 150,00

Beleidsveld 0190 23.650,00 0,00 23.650,00

Toegestane werkingssubsidies aan Westhoekoverleg 22.500,00 0,00 22.500,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 1.150,00 0,00 1.150,00

Beleidsveld 0300 7.357,00 0,00 7.357,00

Toegestane werkingssubsidies - communicatievergoeding IVVO 7.357,00 0,00 7.357,00

Beleidsveld 0310 7.000,00 0,00 7.000,00

Toegestane werkingssubsidies gezinnen subsidiereglement (IBA en
hemelwaterinst)

7.000,00 0,00 7.000,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) 2019
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Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0390 3.970,00 0,00 3.970,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 800,00 0,00 800,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 900,00 0,00 900,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 2.270,00 0,00 2.270,00

Beleidsveld 0400 5.601.717,00 0,00 5.601.717,00

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 5.601.717,00 0,00 5.601.717,00

Beleidsveld 0410 1.626.653,00 0,00 1.626.653,00

Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone 1.625.713,00 0,00 1.625.713,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 940,00 0,00 940,00

Beleidsveld 0440 22.609,87 0,00 22.609,87

Toelage aan IKWV 22.609,87 0,00 22.609,87

Beleidsveld 0470 7.100,00 0,00 7.100,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 7.100,00 0,00 7.100,00

Beleidsveld 0490 13.725,00 0,00 13.725,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 5.625,00 0,00 5.625,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 8.100,00 0,00 8.100,00

Beleidsveld 0520 1.395.746,00 0,00 1.395.746,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 1.395.746,00 0,00 1.395.746,00

Beleidsveld 0530 187,00 0,00 187,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 187,00 0,00 187,00

Beleidsveld 0600 5.000,00 0,00 5.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven (subsidiereglement) 5.000,00 0,00 5.000,00

Beleidsveld 0620 40.000,00 0,00 40.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 40.000,00 0,00 40.000,00

Beleidsveld 0680 1.578,64 0,00 1.578,64

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) 2019
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Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 1.578,64 0,00 1.578,64

Beleidsveld 0700 30.140,00 0,00 30.140,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 30.140,00 0,00 30.140,00

Beleidsveld 0701 3.719,00 0,00 3.719,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 3.719,00 0,00 3.719,00

Beleidsveld 0709 109.255,00 0,00 109.255,00

Toegestane werkingssubsidies  (subsidiereglement) 20.148,62 0,00 20.148,62

Toegestane werkingssubsidies  (subsidiereglement) 3.851,38 0,00 3.851,38

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 2.500,00 0,00 2.500,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 4.100,00 0,00 4.100,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 55.615,00 0,00 55.615,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 13.065,00 0,00 13.065,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 4.850,00 0,00 4.850,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 5.125,00 0,00 5.125,00

Beleidsveld 0710 8.558,00 0,00 8.558,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (begrafenis oudstrijders) 596,00 0,00 596,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 7.900,00 0,00 7.900,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 62,00 0,00 62,00

Beleidsveld 0729 60.000,00 0,00 60.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 60.000,00 0,00 60.000,00

Beleidsveld 0740 300.785,00 0,00 300.785,00

Toegestane werkingssubsidies  (subsidiereglement) 20.400,00 0,00 20.400,00

Toegestane werkingssubsidies  (subsidiereglement) 19.000,00 0,00 19.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 3.225,00 0,00 3.225,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 183.160,00 0,00 183.160,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 75.000,00 0,00 75.000,00

Beleidsveld 0750 20.500,00 0,00 20.500,00

Toegestane werkingssubsidies  (subsidiereglement) 2.550,00 0,00 2.550,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 3.000,00 0,00 3.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 8.000,00 0,00 8.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 3.000,00 0,00 3.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 3.950,00 0,00 3.950,00
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Beleidsveld 0790 550.708,89 0,00 550.708,89

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 63.436,96 0,00 63.436,96

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 254.196,62 0,00 254.196,62

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 70.767,71 0,00 70.767,71

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 4.500,00 0,00 4.500,00

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 61.807,60 0,00 61.807,60

Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 96.000,00 0,00 96.000,00

Beleidsveld 0800 4.949,93 0,00 4.949,93

Lidgeld OVSG (onderwijssecretariaat Vl Steden Gemeenten) 2.654,15 0,00 2.654,15

Lidgeld OVSG (onderwijssecretariaat Vl Steden Gemeenten) 2.295,78 0,00 2.295,78

Beleidsveld 0820 69.488,17 0,00 69.488,17

Lidgeld OVSG (onderwijssecretariaat Vl Steden Gemeenten) 172,17 0,00 172,17

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 1.000,00 0,00 1.000,00

Toegestane werkingssubsidies stadsbestuur Veurne (MUWOK) 68.316,00 0,00 68.316,00

Beleidsveld 0879 3.625,00 0,00 3.625,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 2.375,00 0,00 2.375,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 1.250,00 0,00 1.250,00

Beleidsveld 0880 44.034,00 0,00 44.034,00

Gemeentelijk onderwijs Westhoek toelage GOW 22.590,00 0,00 22.590,00

Scholengemeenschap Strand en Polder - toelage 21.444,00 0,00 21.444,00

Beleidsveld 0900 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

Beleidsveld 0909 3.800,00 0,00 3.800,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 3.800,00 0,00 3.800,00

Beleidsveld 0911 4.365,00 0,00 4.365,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 1.500,00 0,00 1.500,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 2.865,00 0,00 2.865,00

Beleidsveld 0945 4.968,00 0,00 4.968,00

Toegestane werkingssubsidies  (subsidiereglement) 700,00 0,00 700,00
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Toelage aan Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) 4.268,00 0,00 4.268,00

Beleidsveld 0949 28.508,93 0,00 28.508,93

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 7.500,00 0,00 7.500,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 500,00 0,00 500,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 7.323,93 0,00 7.323,93

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 7.350,00 0,00 7.350,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 5.835,00 0,00 5.835,00

Beleidsveld 0959 2.000,00 0,00 2.000,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 2.000,00 0,00 2.000,00

Beleidsveld 0985 2.985,00 0,00 2.985,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 2.485,00 0,00 2.485,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 500,00 0,00 500,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) 2019

119


	titel
	inhoudstafel
	A. Beleidsnota
	A.1. doelstellingennota
	A.2. doelstellingenbudget
	A.3. financiele toestand
	A.4. daad van beschikking
	A.5. lijst gedelegeerde overheidsopdrachten
	A.6. lijst nominatieve subsidies
	A.7. lijst kredieten voor subsidies met reglement
	A.8. verklarenden nota en financiele risicos

	B. Financiele nota
	B.1. exploitatiebudget
	B.2. investeringsenveloppe
	B.3. transactiekredieten voor investeringen
	B.4. liquiditeitenbudget

	C. Toelichting
	C.1. exploitatiebudget per beleidsdomein
	C.2. evolutie exploitatiebudget
	C.3. transactiekredieten voorinvesteringen perbeleidsdomein
	C.4. evolutie transactiekredietenvoor investeringen
	C.5. evolutie liquiditeitenbudget
	C.6. overzicht per beleidsveldvan de te verstrekkensubsidies




