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zitting van 21 oktober 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 14 oktober 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

algemeen beleid  

2. Goedkeuren organisatie 2de K-ambassadeursdag 
openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

3. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: wiellader klein model: aankoop zoutstrooier, 
aankoop onkruidborstel, aanpassing veegborstel + ombouw toestel 

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

4. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ontwerpen en drukken van het personeelsmagazine 
"Rocks!" - editie 2020 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

5. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van een halfautomatische hydraulische lintzaagmachine 

6. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop rode mazout 2020 

7. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van grafkelders op de begraafplaats van Wulpen 

8. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop 40 uitschuifbare vlaggenmasten 
toewijziging volgens gunningscriteria  

9. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van fitnesstoestellen op het openbaar domein gemeente 
Koksijde 

toewijzingen andere diensten  

toewijzing volgens gunningscriteria 

10. Gunning van de overheidsopdracht: ontwerpen en drukken van de kinderkrant "PleZand" - editie 2020 
diversen  

11. Toekenning doorlopende machtigingen 

12. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk (M1909 650) 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

13. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Halloweenmountainbiketoertocht 
op vrijdag 25 oktober 2019 

financiën  

belastingen: bezwaren 

14. Verwerpen van het verzoek van Mr. Ockier, advocaat van CVOA Florizimmo, de heren Jan Florizoone, Stanislas 
Florizoone en Mathias Florizoone en CVA Stanimat, tot ambtshalve ontheffing van de belasting op leegstand 
betreffende de aanslagjaren 2016 en 2017. 

patrimonium 

aankoop 

15. Opdracht tot het schatten van percelen grond doorsteek Nieuwpoortsteenweg door landmeter- expert Johan 
Vandewalle in kader van grondoverdracht voor het realiseren van een doorsteek voor wandelaars. 

16. Aanstellen notaris voor de overname wegenis Astridlaan Oostduinkerke 
communicatie, onthaal & protocol 

17. Gunning opdracht voor het leveren van verwenpakketten voor het personeel 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

18. Goedkeuren tot starten van de procedure bekendmaking ontgraven van 4 rijen op de gemeentelijke begraafplaats 
Oostduinkerke 

Decorte Guido, schepen  

personeelszaken  

beoordeling kandidaturen  

19. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanleg wervingsreserve administratief medewerker C1-C3 (algemene 
werving) 

aanstelling  

20. Vervanging van een voltijds contractueel werkman logistiek E1-E3 op het team logistiek wegens onbetaald verlof. 

21. Vervanging van een voltijds contractueel werkman openbare netheid E1-E3 op het team openbare netheid wegens 
progressieve tewerkstelling en arbeidsongeschiktheid. 

arbeidsongevallen  

22. Afsluiten arbeidsongeval van 17 januari 2017 van een contractueel technieker schrijnwerker – dienst technieken. 
milieu & duurzame ontwikkeling  

23. Verzoek schrappen percelen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden 
IGS Wonen  

leegstand  

24. Schrappen van een gebouw gelegen te Joststraat 32 gv01 uit het leegstandsregister 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

25. WAK - vervanging leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

26. WAK - vervanging leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 
vervangingen  

27. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Koksijde in loopbaanonderbreking medische bijstand 

28. Toekenning halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand van een onderwijzer in de gemeentelijke 
basisschool te Koksijde 

29. Vervanging onderwijzer in de gemeentelijke basisschool Koksijde in halftijdse loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand 
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30. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Koksijde in halftijdse gedeeltelijke loopbaanonderbreking 
jeugd 

subsidies 

31. Toekennen subsidie professionele stewards aan de organisatoren van het evenement Lighthouse 2019 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

32. Aanvraag logistieke medewerking en gebruik binnenplein Navigo voor organisatie Smoefelmarkt 

33. Aanvraag medewerking logistieke steun en verkoop van garnaalsoep en sprot tijdens Sylvestervuren 

34. Aanvraag gratis overnachtingen jeugdherberg door judoclub Koksijde voor internationale stage 
lokale econo mie 

35. Goedkeuring vervangende infosessie Instagram ‘Het internet. Ook uw zaak’ 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

36. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019032818 onder voorwaarden en/of lasten aan Bart Neetens voor 
het verbouwen van een woning Mooie Berg 14 in de Mooie Bergstraat 14. 

37. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019000505 onder voorwaarden en/of lasten aan Dierenartspraktijk 
ANOA B.V.B.A. voor het oprichten van een woning met dierenartspraktijk in de Koksijdesteenweg 64A. 

38. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019098961 aan Pino Di Maria voor het plaatsen 
van een commerciële uitbouw bij een reeds vergunde meergezinswoning in de Koninklijke Baan 170. 

39. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019087418 onder voorwaarden en/of lasten aan D-Estate B.V.B.A. 
voor het aanleggen van een autostaanplaats en terras vooraan bij woning "Morgenlicht" in de Zeebermlaan 19. 

40. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019083095 onder voorwaarden en/of lasten aan Cenes N.V. voor 
het wijzigen van de goedgekeurde bouwaanvraag dd. 27/02/2017 in de Kursaallaan 6A. 

beperkte omvang  

41. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019085282 onder voorwaarden en/of lasten aan Alexander Wolfers 
voor de wijziging verkavelingsvergunning nrV/V0921/1 Guldenzandstraat 69 in de Guldenzandstraat. 

42. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019090747 onder voorwaarden en/of lasten aan Patrick Borgonie 
voor het wijzigen van bestemming van ondergrondse discobar in de Zeedijk nr. 411 - Ijslandplein 12. 

43. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019087891  aan Joris Vandenberghe voor het omvormen van een 
handelszaak met bijhorende woning naar handelszaak en een afzonderlijk wooneniteit in de Albert I laan 69. 

44. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019090828 aan René Tanghe voor het bouwen 
van een tuinhuis in de Salvialaan nr. 11. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week) 

45. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Adrien Madou gelegen Zeelaan 256B. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

46. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dominique David gelegen Dorpsstraat 38. 

47. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Mario Desodt gelegen Oeverbankhelling. 
juridische zaken  

48. Aanstellen van advocaat voor advisering en voeren van eventuele procedure in kader van organisatie Choral 
Fantasy Von Beethoven 

49. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting tweede verblijf AJ 2019 met kohierartikel 069007213 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 29 oktober 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


