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zitting van 11 maart 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 4 maart 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

algemeen  

2. Omzetten indekkingstechniek lening nummer 2549 naar Lineair CMS spread 30Y-2Y startend met vaste rentevoet 
tot 31 december 2021 

3. Finder financials: opstart historische crediteuren analyse 
Technisch Bureau  

openbare werken  

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

4. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van columbariumnissen en urnengraven 

5. Gunning van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen en oplossen diverse 
wateroverlast - dienstjaar 2019 

6. Gunning van de overheidsopdracht: reinigen riolering Zeedijk Oostduinkerke + Groenendijk 2019 

7. Gunning van de overheidsopdracht: ruimen van riolering grondgebied Koksijde - dienstjaar 2019 
toewijziging volgens gunningscriteria  

8. Gunnen van de opdracht voor aanstellen van een ontwerper voor de volledige studieopdracht 'De bouw van een 
publiek toegankelijk museumdepot en educatieve ruimte in de Pastoor Schmitzstraat te Oostduinkerke' 

diversen  

9. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, 
Oostduinkerke en Sint-Idesbald. (M1903 109) 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

10. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd Bredene-Koksijde 
op vrijdag 22 maart 2019 

11. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Oldtimertreffen op zondag 17 
maart 2019 

12. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het buurtfeest van de wijk 
Monobloc op zaterdag 31 augustus 2019 

13. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van schoolfeest 'De ark' op zaterdag 
8 juni 2019 

14. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de 'dag van de zorg' op zondag 
17 maart 2019 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

Burgerzaken  

burgerzaken  

algemeen  

15. Toekenning opdracht tot het leveren van maaltijden in kader van de verkiezingen van 26 mei 2019 
Cultuur en Erfgoed  

cultuur 

16. Goedkeuring verhuur Abtskapel ten Bogaerde op 25 mei 2019 
Decorte Guido, schepen  

Burgerzaken  

burgerzaken  

algemeen  

17. Aanduiden leden landbouwraad legislatuur 2019-2024 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

milieu & duurzame ontwikkeling  

18. Doven van klemtoonverlichting en deel openbare verlichting n.a.v. Earth Hour 

19. Ondersteuning intergemeentelijke zwerfvuilactie voor verenigingen op 23 maart 2019 
Personeel en HR 

personeelszaken  

algemeen  

20. Goedkeuring van het tijdelijk uitlenen van een personeelslid van de gemeente Koksijde aan het OCMW Koksijde 
beoordeling kandidaturen  

21. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van 10 plaatsen van werkman E1-E3 voor bepaalde duur 
aanstelling  

22. Aanstelling van monitoren in de sportdienst voor het paasverlof 2019 

23. Aanstellingen voltijds contractueel hoofdredder D4-D5 

24. Aanstelling van een voltijds contractueel operator machine/voertuig openbare netheid E1-E3 met een contract voor 
onbepaalde duur uit wervingsreserve 

25. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van een voltijds contractueel werkman groen E1-E3 met 
een contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 

26. Vervanging van twee werkmannen groen E1-E3 bij de groendienst wegens arbeidsongeschiktheid. 

27. Aanstelling van een voltijds contractueel kabinetsmedewerker A1a/A2a met een contract van bepaalde duur van 3 
jaar. 

28. Vervanging van een voltijds waarnemend diensthoofd sport B1-B3 op de Sportdienst wegens uitlenen personeelslid 
aan het OCMW Koksijde. 

beëindiging 

29. Beëindiging door middel van verbreking van arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel beleidsmedewerker 
secretarie B1-B3. 
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30. Beëindiging door middel van verbreking van arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel werkman openbare 
netheid E1-E3. 

arbeidsongevallen  

31. Afsluiten arbeidsongeval van 28 augustus 2018 van een monitor speelpleinwerking. 

32. Afsluiten arbeidsongeval van 16 augustus 2018 van een student - redder aan zee. 
Technisch Bureau  

openbare werken  

mobiliteit 

33. Goedkeuren aan te schrijven handelaars ikv fietsdeelsysteem De Panne - Koksijde - Veurne 
Van Hove Lander, schepen  

CC Casino Koksijde 

zalenbeheer  

34. Goedkeuren reductie aan Videoclub Westkust voor gebruik c.c. CasinoKoksijde 
Communicatie Onthaal en Protocol 

communicatie, onthaal & protocol 

35. Goedkeuren deelname opnames 'Vakantie in eigen land' door MENT TV 

36. Leveren van gratis stratenplannen voor de gemeente Koksijde 
Onderwijs  

onderwijs 

vervangingen  

37. Vervanging ICT Coördinator gemeentelijke basisschool Oostduinkerke omstandigheidsverlof en voltijds 
loopbaanonderbreking ouderschapsverlof 

38. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 

39. Aanstelling kleuteronderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke na Krokusvakantie 
Secretarie 

patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 

40. Gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en kledijbank Camino voor het gebruik van enkele 
lokalen in de Noordduinen 

Sociaal Huis 

sociale zaken en welzijn  

41. Organisatie van activiteiten in het kader van week van de opvoeding op 17 en 25 mei 2019 
Geersens Dorine, schep en  

Toerisme 

toerisme 

42. Goedkeuring organisatie Surf Safe actie van Child Focus 

43. Aanvraag toelating voor de passage op de Zeedijk Koksijde-St. Idesbald door de Nieuwpoort Drivers Days op 27 en 
28 april 2019 

Dawyndt Dirk, schep en 

Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

adviezen  

44. Advies aan de Deputatie voor een omgevingsvergunning OMV_2018127870  aan Bernard Vauterin voor aanleg 
terras op dakuitbouw in de Astridlaan 21 

gebouwen 

45. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018143104 onder voorwaarden en/of lasten aan Paul Declercq 
voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in de Sparrelaan 10 

46. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018141212 onder voorwaarden en/of lasten aan Kantoor Colpaert 
- De Colvenaer & Co  voor het bouwen van een woning in de Irène Bauwenslaan 46 

47. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019003675 onder voorwaarden en/of lasten aan Marika Hoet voor 
het verbouwen en uitbreiden van een woning in de Duinparklaan 55 

48. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019010984  aan Dieter Pauwels voor bestemmingswijziging van 3 
appartementen met handel naar 1 woning met handel in de Zeelaan 211 

beperkte omvang  

49. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019010314  aan Dorinda Monballiu voor 
regularisatie voor het plaatsen van een publiciteitsbord in de Veurnevaartstraat 5 

50. Afleveren van een aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning OMV_2019010497  aan Wouter Polet voor het 
plaatsen van een reclamepaneel bij een woning in de Strandlaan 93 

51. Afleveren van een aanvraag onder voorwaarden van een omgevingsvergunning OMV_2019008876  aan Luc 
Roussel voor het uitbreiden van een vergunde oprit bij woning in de Weststraat 17. 

52. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019011178 onder voorwaarden en/of lasten aan Bernadette Muylst 
voor het aanbrengen van isolatie met gevelbekleding in de Abdijstraat 44A 

53. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019016039 onder voorwaarden en/of lasten aan Sieglinde De Ville 
voor het aanleggen van een parkeerplaats voor stacaravan/mobilhome in de Lehoucklaan 16A 

bomen  

54. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019000697 onder voorwaarden en/of lasten aan gemeente 
Koksijde voor het rooien van houtachtige struwelen in de Strand Koksijde thv. Zeedijk 413-414. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

55. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Desaever gelegen Leopold II Laan 63. 
Vancayseele Ivan, schepen  

Sociaal Huis 

sociale zaken en welzijn  

56. Terugbetaling lidgeld duikclub - aanvraag nr 6 
Verslag en  

57. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 28 februari 2019 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 19 maart 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


