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zitting van 29 april 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 15 april 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

algemeen  

2. Goedkeuren bestelaanvragen 
belastingen: bezwaren 

3. Beoordeling 484.67/17590 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet leegstand van woningen betreffende 
aanslagjaar 2018 kohierartikel 440 

4. Beoordeling 484.67/17550 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet leegstand van woningen betreffende 
aanslagjaar 2018 kohierartikel 420 

5. Beoordeling 484.63/17421 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet plaatsen van bouwmaterialen op 
voetpaden, straten, openbare pleinen en wegen aanslagjaar 2018 kohierartikel 56 

6. Beoordeling 484.55/17610 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet verhaalbelastingen op het aanleggen van 
riolen betreffende aanslagjaar 2019 kohierartikel 552 

7. Beoordeling 484.07/17626 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet toeristische verblijfplaatsen en milieu 
betreffende aanslagjaar 2019 kohierartikel 115 

8. Beoordeling 484.67/17600 inzake het bezwaarschrift tegen de aanslagbiljetten leegstand van woningen 
betreffende aanslagjaar 2018 kohierartikels 456-457-458 

IDPBW 

algemeen beleid  

9. Toekenning bevoegdheden BA4 
Secretarie 

patrimonium 

aankoop 

10. Aanstellen notaris voor de overname strook grond Biedenkopfstraat ter hoogte van de residentie Duna Alta 
verhuur/ter beschikking stelling 

11. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met de heer Gunther Vanbleu voor het gebruik van een graasweide op het 
voormalige munitiedepot 

Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

12. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en implementeren van een 
fietsbeloningssysteem 

13. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van een veiligheidsomheining 
rond de Zuidabdijmolen te Koksijde 

vvwg - schepencollege 

14. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: bouwen brouwerij Ten Bogaerde - elektrische 
installaties 

15. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: afbraak woning gelegen Zeelaan 24 te 8670 
Koksijde-dorp 

16. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: scheren van hagen op grondgebied Koksijde 
dienstjaar 2019 

17. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: maaien van wegbermen op grondgebied Koksijde - 
dienstjaar 2019 

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

18. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanstellen van een landmeter-expert voor het 
opstellen van schattingsverslagen en opmetingsplannen en het uitvoeren van afpalingen - raamcontract tot eind 
2022 

19. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren compacte schrobzuigmachine voor de 
sporthal Hazebeek Oostduinkerke 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

20. Gunning van de overheidsopdracht: opgraven potvis Valentijn 

21. Gunning van de overheidsopdracht: herprofileren bermen Dewittelaan te Oostduinkerke 

22. Gunning van de overheidsopdracht: afbraak boot Moed & Vertrouwen 

23. Gunning van de overheidsopdracht: regenereren grassportvelden sportparken Koksijde en Oostduinkerke - 
dienstjaar 2019 

24. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop nieuwe verlichtingsarmaturen annex oud-gemeentehuis Koksijde 

25. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: verbouwen stationsgebouw Koksijde - aanstellen 
veiligheidscoördinator 

toewijziging volgens gunningscriteria  
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26. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: huren van 60 slimme sloten en bijhorende technologie om fietsen 
te delen voor de gemeenten De Panne, Koksijde en de stad Veurne in het kader van Interreg V Transmobil - 
Deelname gemeente Koksijde 

toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

27. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT Stad Brugge - vervangen netwerkcomponenten 

28. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop tablets voor de buitendiensten 

29. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en installeren van nieuwe geluidmengtafels en accessoires voor het 
Casino Koksijde 

30. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT stad Brugge: aankoop van NUC's en 
randapparatuur 

toewijzing volgens gunningscriteria 

31. Gunning van de overheidsopdracht: bedrijfsfilm en -foto's voor de gemeente Koksijde 

32. Gunning van de overheidsopdracht: in beeld brengen diverse fasen Potvis Valentijn: van opgraven tot 
tentoonstellen 

nutsmaatschappijen  

33. Goedkeuring van de offerte Fluvius/318207/OFF van Fluvius voor het vervangen bestaande functionele 
verlichtingspalen gelegen te Albertplein, St-Idesbaldusstraat, Middelkerkestraat 

PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

34. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: raamcontract ICT Stad Brugge - Aanschaffen TopDesk 
Enterprise abonnement 

35. Goedkeuring verrekening 3 van de overheidsopdracht: renovatie polyvalente zaal Witte Burg - elektriciteit 

36. Goedkeuring verrekening 5 van de overheidsopdracht: renovatie polyvalente zaal Witte Burg - interieur 
PV vooruitgang 

37. Goedkeuring vorderingsstaat 6 van de overheidsopdracht: renovatie polyvalente zaal Witte Burg - interieur 

38. Goedkeuring vorderingsstaat 2 van de overheidsopdracht: vernieuwen elektriciteit polyvalente zaal in de 
Noordduinen 

39. Goedkeuring vorderingsstaat 3 van de overheidsopdracht: vernieuwen elektriciteit polyvalente zaal in de 
Noordduinen 

40. Goedkeuring vorderingsstaat 2W van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

41. Goedkeuring vorderingsstaat 2R van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

42. Goedkeuring vorderingsstaat 15R van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

43. Goedkeuring vorderingsstaat 15W van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

diversen  

44. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk. (M1904 515) 

45. Aanvraag voor een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1904 402) 

46. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van St.Idesbald (M1904 
606) 

47. Aanvraag voor een vergunning met badge voor toegang tot de Europaplein (M1904 659) 

48. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de de zeedijk van Koksijde (M1904 
629) 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

Abdijmuseum 

musea 

abdijmuseum 

49. Goedkeuring samenwerking met Stefaan Demoen 

50. Goedkeuring muziekprogramma Abdijavonden - Trio Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt 

51. Goedkeuring muziekprogramma Abdijavonden - Tiny Legs Tim 

52. Goedkeuring muziekprogramma Abdijavonden - Klein Komitee 

53. Goedkeuring muziekprogramma Abdijavonden - Malahide Folkgroep 

54. Goedkeuring muziekprogramma Abdijavonden - De Poldercowboys 

55. Goedkeuring muziekprogramma Abdijavonden - Embrun 
Burgerzaken  

burgerzaken  

ambtshalve schrapping 

56. Ambtshalve schrapping 2019/0007 

57. Ambtshalve schrapping 2019/0008 

58. Ambtshalve schrapping 2019/0009 
CC Casino Koksijde 

cultuur 

casino 
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59. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Studio Orka 

60. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Thomas Smith 
Decorte Guido, schepen  

Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

omgevingsvergunningen  

61. Adviesverlening over aanvraag omgevingsvergunning voor ruimingswerken - Westkustpolder 
Personeel en HR 

personeelszaken  

vacantverklaring  

62. Openverklaring bij wijze van aanwerving en bevordering van 2 plaatsen van teamverantwoordelijke D4-D5 voor 
een vaste aanstelling in statutair verband. 

beoordeling kandidaturen  

63. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van een voltijds contractueel coördinator stedenbouw B1-
B3 voor onbepaalde duur 

aanstelling  

64. Aanstelling van een werkman openbare netheid E1-E3 (seizoen) met een contract voor bepaalde duur 

65. Aanstelling van een voltijds contractueel werkman logistiek E1-E3 met een contract voor bepaalde duur uit 
wervingsreserve 

66. Intrekking beslissing tot aanstelling arbeidsovereenkomst werkman groen E1-E3 met een contract van bepaalde 
duur 

67. Aanstelling van zeven voltijds contractueel werkman openbare netheid E1-E3 (seizoen) met een contract voor 
bepaalde duur uit wervingsreserve 

68. Aanstelling van een voltijds contractueel werkman groen E1-E3 (seizoen) met een contract voor bepaalde duur 
voor augustus uit wervingsreserve 

69. Aanstelling van een voltijds contractueel schoonmaker zwembaden E1-E3 (seizoen) met een contract voor 
bepaalde duur 

70. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van twee voltijds contractueel schoonmaker E1-E3 met een 
contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 

71. Vervanging van een deeltijds contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak wegens progressieve 
tewerkstelling. 

72. Vervanging van een deeltijds contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak wegens ouderschapsverlof. 

73. Vervanging van een deeltijds contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak wegens 
arbeidsongeschiktheid. 

74. Vervanging van een deeltijds contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak wegens 
arbeidsongeschiktheid en verlof deeltijdse prestaties. 

bevordering  

75. Bevordering van 1 plaats van een voltijds statutair administratief hoofdmedewerker secretarie C4-C5 
waarneming hogere functie 

76. Waarneming hogere functie van meewerkend voorman openbare netheid D1-D3 
op pensioenstelling 

77. Aanvraag tot pensionering van een schoonmaker 

78. Aanvraag eervol ontslag vastbenoemd hoofdredder D4-D5 
Stedenbouw 

stedenbouw 

diverse 

79. Goedkeuren locatievoorstel (bijkomend) bedrijventerrein op grondgebied van Koksijde 
Van Hove Lander, schepen  

Communicatie Onthaal en Protocol 

communicatie, onthaal & protocol 

80. Opnames VRT/Canvas ''Kinderen van het Verzet" 
Geersens Dorine, schep en  

Burgerzaken  

lokale econo mie 

81. Aanvraag toelating deelname van kermisattractie op avondmarkten te Koksijde in 2019 

82. Aanvraag toelating plaatsing foodtruck voor honden tijdens braderie van 22 en 23 juni 2019 
Internationale Samenwerking 

internationale samenwerking  

subsidies 

83. Toekenning subsidies rugzakverhaal 2019 
Dawyndt Dirk, schep en 

Sport 

sport 

sportevenementen  

84. Goedkeuring organisatie van de 4de editie sportdag 60+ op donderdag 16 mei 2019 

85. Goedkeuring organisatie Sportdag buitengewoon lager onderwijs op dinsdag 28 mei 2019 

86. Goedkeuring organisatie “Zomerpromotietour” in het kader van de sportpromotionele campagne 
“#sportersbelevenmeer” door Radio 2 

Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

87. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019007782 onder voorwaarden en/of lasten aan VME Residentie 
Commodore voor het renoveren van de voorgevel in de Zeedijk 478 

88. Ongunstig advies in beroepsprocedure A.L.J.E. (OMV2018055781) na stilzwijgende weigering door College van 
burgemeester en schepenen 

89. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019013511 onder voorwaarden en/of lasten aan Van Acker - 
Annoo voor het bouwen van een koppelwoning in de S. Declerckstraat 15 
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90. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019024965 onder voorwaarden en/of lasten aan Guido Decorte 
voor het plaatsen van een woning met tuinhuis in de Groene Spechtstraat 14 

91. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019032463 onder voorwaarden en/of lasten aan Petromatic voor 
het verbouwen van shop bij tankstation in de Strandlaan 21 

92. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019018348  aan De Wilde - Theys voor het bouwen van een 
poolhouse en tuinberging in de Cornelis Devoslaan 19 

93. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019015098 onder voorwaarden en/of lasten aan Peleman Kelly 
voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning in de Van Maldegemstraat 

94. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019036547 onder voorwaarden en/of lasten aan Anaïs Vercruysse 
voor het bouwen van een ééngezinswoning in de Oostlaan 12 

beperkte omvang  

95. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019020880 onder voorwaarden en/of lasten aan Christophe 
Cottenye voor het plaatsen van een tuinhuis in de Ammanswallestraat 24 

96. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019031907  aan Jürgen Vanlerberghe voor het het vervangen van 
de dakdekking en het verwijderen van de dakkapellen aan een woning in de Duinbergenstraat 28 

stedenbouw 

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

97. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Sidegro Bvba gelegen Westendestraat - Guido 
Gezellelaan. 

98. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Baelen Invest NV gelegen Albert I Laan 87. 

99. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Highworks BVBA gelegen Albert I Laan 43. 

100. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Era Servimo gelegen A. Frèrelaan 12. 

101. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Charles Bourton gelegen Jorisstraat 5. 
inname openbaar domein (diverse) 

102. Aanvraag tot inname openbaar domein met tegelterras t.h.v. Zeedijk 227 voor horecazaak Atlantic 

103. Aanvraag tot inname openbaar domein met losse tafels en stoelen t.h.v. Koninklijke Baan 130 voor uitbating 
'Tramhalte' 

104. Regularisatie horecaterras t.h.v. La Terrasse Zeelaan 223 m.b.t. nieuwe uitbater 

105. Aanvraag tot inname openbaar domein met horecaterras t.h.v. Koninklijke Baan 134 nieuwe uitbater 

106. Aanvraag tot inname openbaar domein met tegelterras t.h.v. Zeedijk 306 regularisatie nieuwe uitbaters 

107. Aanvraag tot inname openbaar domein met gevelterras t.h.v. Zeedijk 306, recazaak L'Amirauté regularisatie 
nieuwe uitbaters 

splitsingsaanvragen  

108. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Koolhofput 
Verslag en  

109. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 31 maart 2019 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 8 mei 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


