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zitting van 25 februari 2019 
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur

Goedkeuren notulen

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 18 februari 2019
Vanden Bussche Marc, burgemeester

Financiële Dienst
financiën
algemeen

2. Goedkeuren bestelaanvragen
belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 3de kohier tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven 
aanslagjaar 2018

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren 2de kohier strandterrassen aanslagjaar 2018

5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 2de kohier terrassen aanslagjaar 2018
Technisch Bureau

openbare werken
lastenboeken (andere diensten)
vvwg schepencollege

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: abdij Ten Duinen - leveren van sokkels voor 
architecturale fragmenten in natuursteen

toewijzingen technische diensten
toewijzing aan de laagste inschrijver

7. Gunning van de overheidsopdracht: verwerking potvis Valentijn
toewijzingen andere diensten
toewijzing aan de laagste inschrijver

8. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van computermonitoren
toewijzing volgens gunningscriteria

9. Gunning van de overheidsopdracht: detachering ICT-consultant dienstjaar 2019-2020 - vermoedelijke hoeveelheid 
van 200 mandagen

PV openbare werken
PV vooruitgang

10. Goedkeuring vorderingsstaat 12R van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.

11. Goedkeuring vorderingsstaat 13R van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.

12. Goedkeuring vorderingsstaat 13W van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.

PV opleveringen

13. Goedkeuring vorderingsstaat 12W van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.

14. Goedkeuring voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: heraanleg Torrelestraat te Koksijde / Veurne
diversen

15. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Strandlaan

16. Aanvraag voor een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1902 730)
politie
tijdelijke politiereglementen

17. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van heraanleg Zeelaan tussen de 
Helvetiastraat en de Houtsaegerlaan van maandag 25 februari 2019 t.e.m. vrijdag 28 juni 2019

18. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van filmopnames RTBF op woensdag 
27 februari 2019

19. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van ledigen van de glascontainers
Veiligheid en Preventie

veiligheid & preventie

20. Goedkeuring gemeentelijke premie inbraakbeveiliging
Anseeuw Stéphanie, schepen

Burgerzaken
burgerzaken
algemeen

21. Inschrijving op de kiezerslijst EU-onderdanen (niet-Belg) voor verkiezingen Europees parlement 26 mei 2019 
2019/017

22. Inschrijving op de kiezerslijst EU-onderdanen (niet-Belg) voor verkiezingen Europees parlement 26 mei 2019 
2019/018

23. Inschrijving op de kiezerslijst EU-onderdanen (niet-Belg) voor verkiezingen Europees parlement 26 mei 2019 
2019/019

24. Inschrijving op de kiezerslijst EU-onderdanen (niet-Belg) voor verkiezingen Europees parlement 26 mei 2019 
2019/020

CC Casino Koksijde
cultuur
cultuur algemeen

25. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 18-19 voor een dansvoorstelling van Grip vzw en Jan 
Martens

Cultuur en Erfgoed
erfgoed

26. Toelating herstel voegwerk, schilderen schrijnwerken en betegelen terrassen en buitentrap - Oasisstraat 1
Navigo

musea
navigo

27. Vervanging leden borgingscomité Garnaalvisserij te paard
Decorte Guido, schepen

Milieu en Duurzame Ontwikkeling
milieu & duurzame ontwikkeling

28. Opmerkingen bij aanmelding PR-MER windenergieproject E40
Personeel en HR
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personeelszaken
vacantverklaring

29. Vacantverklaring en aanleg van een werfreserve van een diensthoofd zwembaden B1-B3 met een contract van 
onbepaalde duur.

30. Vacantverklaring van twee plaatsen voor voltijds contractueel chauffeur openbare netheid D1-D3 met een contract 
van onbepaalde duur.

31. Vacantverklaring voltijds van een ambtenaar lokale economie A1a/A2a met een contract van onbepaalde duur
beoordeling kandidaturen

32. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van een contractueel voltijds kabinetsmedewerker 
A1a/A2a voor onbepaalde duur.

aanstelling

33. Vervanging van een halftijds contractueel projectcoördinator oefenkans Nederlands C1-C3 wegens onbetaald 
verlof.

34. Aanstelling van 1 deeltijds contractueel conciërge E1-E3

35. Aanstellingen voltijds contractueel hoofdredder D4-D5
voorwaarden aanwerving, bevordering en interne mobiliteit

36. Goedkeuren aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en voorwaarden voor interne 
personeelsmobiliteit

Secretarie
patrimonium
verhuur/ter beschikking stelling

37. Goedkeuren gebruiksovereenkomst gebruik percelen weidegrond aan Ten Bogaerde 2019-2020
Stedenbouw

stedenbouw
diverse

38. Bepalen van maatschappelijke geleding van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro)

39. Verzoek tot voorstelling en overlopen van lopende dossiers door WVI
Van Hove Lander, schepen

Communicatie Onthaal en Protocol
communicatie, onthaal & protocol
algemeen

40. Toestemming filmopnames voor muziekvideo in Sint-Idesbald
Onderwijs

onderwijs
algemeen

41. Tussenkomst aankoop paaseieren voor de kleuters van alle scholen in Koksijde
Geersens Dorine, schepen

Groendienst
groendienst

42. Charter vredesbomen.
Dawyndt Dirk, schepen

Interne en Burgerzaken
juridische zaken

43. Aanstellen advocaat naar aanleiding van verzoekschrift tot nietigverklaring van het besluit van 12 december 2018 
van de gemeenteraad tot hervaststelling van het algemeen politiereglement en het algemeen politiereglement van 
de gemeente Koksijde zelf

Sport
sport
sportevenementen

44. Organisatie Krabrally op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019
Stedenbouw

omgevingsvergunningen
adviezen

45. Verlenen van een extern advies aan de Deputatie in kader van een beroepsprocedure tegen de afgeleverde 
omgevingsvergunning 'sloop gebouwen Koksijde-dorp' ingediend door de gemeente Koksijde (ref. 
OMV_2018116430)

gebouwen

46. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018152542 onder voorwaarden en/of lasten aan Thienpont Luc 
voor het verbouwen en uitbreiden van restaurant "Florishof" in de Koksijdesteenweg 72b, 8670 Koksijde

beperkte omvang

47. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019002581  aan Marjan Florizoone voor de aanleg van een 
bijkomende parkeerplaats in de Pylyserlaan 47

bomen

48. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018153728 onder voorwaarden en/of lasten aan Depotter Elie voor 
het vellen en snoeien van bomen in de Veldweg 2, 8670 Koksijde

stedenbouw
inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)

49. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Gilbert Walon gelegen Myriamweg 4.

50. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Vanbillemont BVBA gelegen Lalouxlaan 2.

51. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwond Christiaens gelegen H Christiaenlaan.
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

52. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Crefinet gelegen Zeedijk 350.

53. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door DZI BVBA gelegen P Sorellaan 62.

54. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door John Saey gelegen Huldelaan 14-16.

55. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakwerken Bruneel BVBA gelegen Westendestraat 21.

56. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Mortier gelegen Biedenkopflaan 5.
inname openbaar domein (diverse)

57. Inname privaat domein met openbaar karakter met terras
diverse

58. Vergunning tot het plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van het concert ABBA GOLD dat plaatsvindt 
op 8 maart 2019

59. Vergunning tot het plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van een Dag van de Zorg die plaatsvindt op 
17 maart 2019
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60. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van het evenement Saturday Night Follies dat 
plaatsvindt op 16 maart 2019

splitsingsaanvragen

61. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Schoudervliet, sectie C 53t
Vancayseele Ivan, schepen

Sociaal Huis
sociale zaken en welzijn

62. Terugbetaling lidgeld voetbalclub - aanvraag nr 5
Extra agendapunt

63. Intrekking beslissing van de eerdere aanvraag tot pensionering en aanvraag tot latere aanvang pensionering van 
de diensthoofd zwembaden C4-C5

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 5 maart 2019.

De burgemeester,
Marc Vanden Bussche


