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zitting van 9 december 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 2 december 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

algemeen beleid  

2. Toekenning bevoegdheden BA4 
openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

3. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren huisvuilzakken - dienstjaar 2020 

4. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop drie barbecue- toestellen voor openbaar 
gebruik 

5. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop bestelwagen met open laadbak voor de 
dienst Openbare Werken 

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: wegwerken van inbreuken en opmerkingen uit de 
keuringsverslagen HS en LS Westhoek Academie Koksijde 

7. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanpassen gasdetectie-installaties 
toewijzingen technische diensten  

toewijziging volgens gunningscriteria  

8. Gunning van de overheidsopdracht: oproep WinVorm - studieopdracht van het dossier 'herinrichting van de 
omgeving site Abdijhoeve Ten Bogaerde te Koksijde' 

9. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van een CNG-bestelwagen voor de dienst logistiek 
nutsmaatschappijen  

10. Vergunnen van de aanvraag van IWVA voor het uitvoeren van 4 nieuwe aftakkingen in de Hazebeekstraat - 
Noordzeedreef - Fairybankhelling 

PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

11. Goedkeuring verrekening 2 Smockelpotstraat van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2019 

12. Goedkeuring verrekening 3 rioolbreuken van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2019 

13. Goedkeuring verrekening 2 van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' tot 
brouwerij 

diversen  

14. Goedkeuring voor rit met gemeentebus voor vertrek om 18.00 u en terugbrengen om 24.00 uur van de leerlingen 
van Hotelschool Ter Duinen naar CC Casino en terug op 7 januari 2020. 

15. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1911 783) 

16. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde (M1910 201) 

17. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Oostduinkerke en Sint Idesbald 
(M1912 099) 

18. Extra budget voorzien voor transport met externe busfirma voor Team schoonmaak naar Le Cloître St-Jozef - Oud 
Kerkhofstraat 11 - 8957 Mesen voor teambuilding op 8 april 2020 

mobiliteit 

19. Toekenning doorlopende machtiging aan Verstraete voor het jaar 2020 

20. Kennisname verslag verkeerscommissie donderdag 28 november 2019 en goedkeuring voorgestelde maatregelen 

21. Toekenning doorlopende machtiging aan AWV voor het jaar 2020 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

22. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van buurtfeest 'Fiesta Meridiana' op 
zaterdag 25 juli 2020 

financiën  

algemeen  

23. Goedkeuren bestelaanvragen 
belastingen: bezwaren 

24. Beoordeling 484.06/17724 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 15619 

25. Beoordeling 484.05/20072 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet milieubelasting aanslagjaar 2019 
kohierartikel 8665 

26. Beoordeling 484.05/20080 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet milieubelasting aanslagjaar 2019 
kohierartikel 5204 

27. Beoordeling 484.06/20092 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 12777 

patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 
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28. Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van het perceel grond als graasweide op de site van Ten Bogaerde 
perceelnummer 279E 

zalenbeheer 

29. Goedkeuren retributiereglement voor het verhuur van gemeentelijke infrastructuur gemeente Koksijde 
juridische zaken  

rechtszaken  

30. Adviesverlening en instellen procedure cassatie m.b.t. het arrest van het Hof van beroep Gent, vijfde kamer, in de 
zaak 2018/AR/137 met nummer 2019/2920 van 9 april 2019 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

cultuur 

casino 

31. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een jazzconcert van Natashia Kelly Group 
musea 

navigo 

32. Goedkeuring aankoop volautomatische koffiemachine 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

33. Organisatie dag van de mobiliteit op 12 september 2020 
personeelszaken  

algemeen  

34. Seizoen 2020 - organisatie jobstudenten 

35. Reddingsdienst aan zee: organisatie seizoen 2020 

36. Aanstelling Marc Devisch voor ondersteuning inzake het HR-beleid 
voorwaard en aanwerving, bevordering en interne mobiliteit 

37. Aanwervingsvoorwaarden jobstudenten Lokaal Bestuur Koksijde 
milieu & duurzame ontwikkeling  

algemeen  

38. Verzoek schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

39. Verzoek schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 
geluid 

40. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek DJ Piet on Ice 2019 

41. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Bos van Commerce 2019 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

benoeming en 

42. Beoordeling geldigheid en voorrang van kandidaturen voor vaste benoeming in wervingsambt administratief 
medewerker (PBA), administratief medewerker (HSO), kleuteronderwijzer en leermeester lichamelijke opvoeding 
gemeentelijke basis onderwijs 

43. Beoordeling geldigheid en voorrang van kandidaturen vaste benoeming in wervingsambt Westhoekacademie 
vervangingen  

44. Vervanging kinderverzorgster gemeentelijke basisschool Koksijde in ziekteverlof 
jeugd 

45. Toekenning kadervormingssubsidie 2019 

46. Toekenning werkingssubsidie 2019 Scouts Casa 

47. Toekenning werkingssubsidie 2019 Scouts Zeedustra 

48. Goedkeuring aanvraag projectsubsidie Moeder Peerdevisscher 2019 

49. Goedkeuring aanvraag projectsubsidie werkgroep 'Cervo-Go! De Panne en SAR gemeente Koksijde' 2019. 
communicatie, onthaal & protocol 

algemeen  

50. Goedkeuring contractwijziging Belgapress 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

algemeen  

51. Toelating donateurswerving SOS kinderdorpen 2020 
straatanimatie 

52. Toelating plaatsen standje/terras tijdens Stijlvol Shoppen 
publiciteit openbare weg 

53. Toelating voor het uitdelen van flyers "Buddy Bites" 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

54. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019084191 onder voorwaarden en/of lasten 
aan N.V. IMMOFFICE voor 653.16 Immoffice nv in de Schepensstraat. 

55. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019102082 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Nadine Denecker voor het verkavelen van grond in de André Geryllaan. 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019090003 onder voorwaarden en/of lasten aan Ronny 
Rommelaere voor het verbouwen van eengezinswoning in de Kerkwijk 2. 

57. Goedkeuring van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019106958 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Karin Metz voor het verbouwen van een bestaande woning in de Paul Delvauxlaan 37. 

58. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019100611 onder voorwaarden en/of lasten aan Kristof Vercoutter 
voor het regulariseren van reeds bestaande constructies in de Steenbakkerijstraat 13. 

beperkte omvang  

59. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019129703 onder voorwaarden en/of lasten aan José Boxus voor 
het samenvoegen van 2 studio's in de Zeedijk 75. 

60. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019103137 aan Marc Bessems voor het vervangen van een 
veranda in de Capucijnenlaan 20. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  
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61. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Aannemingen M & J Braet nv gelegen Zeedijk 88. 
inname openbaar domein (diverse) 

62. Goedkeuren inname openbaar domein met zandterras door BVBA Belinda t.h.v. Zeedijk 488 Het betreft een 
reguliere uitbreiding van bestaande vergunning 

63. Goedkeuren inname openbaar domein voor restaurant Ricardo met zandterras t.h.v. Kinderlaan 1, kant Zeedijk 
betreft regularisatie van uitbating en uitvoering 

64. Goedkeuren inname openbaar domein voor het plaatsen van een Kerstchalet t.h.v. G. Grardplein 4 
beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

65. Voorwaardelijk gunstig advies in beroepsprocedure Verlinde (OMV_2019063382) na voorwaardelijke vergunning 
door college van burgemeester en schepenen. 

66. Voorwaardelijk gunstig advies in beroepsprocedure Trulla Aurea B.V.B.A. (OMV_2019048152) na voorwaardelijke 
vergunning door college van burgemeester en schepenen. 

diverse 

67. Weigering van het verzoek tot het wijzigen van de bijzondere voorwaarden van een reeds verstrekte 
bouwvergunning tot het bouwen van drie aan elkaar gekoppelde woningen gelegen Oostlaan 1 te Koksijde 

68. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van een Kerstconcert Beauvarletkoor die 
plaatsvindt op 26 december 2019 

69. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van een Kerstconcert van Christoff dat plaatsvindt 
op 21 december 2019 

70. Goedkeuring tot verzaking aan de destijds toegekende verkavelingsvergunning VK-97/10 - VK661-1, gelegen 
Gevaertlaan met als kadastraal nummer 38014F0165/00E000. 

71. Intrekking van een omgevingsbeslissing naar aanleiding van een procedurefout bij de organisatie van een 
openbaar onderzoek in een reeds vergund dossier, Zeelaan 260 te Koksijde - OMV_2019092358 

splitsingsaanvragen  

72. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Strandlaan 247 
Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

73. Terugbetaling lidgeld Westcoast MMA (thai boksen) - aanvraag nr 29 

74. Terugbetaling lidgeld Schermkring Koksijde - aanvraag nr 30 

75. Terugbetaling lidgeld voetbalclub - aanvraag nr 31 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 18 december 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


