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De voorzitter opent de vergadering om 18u00.

1. TOELICHTING MEERJARENPLAN 2020-2025

1. TOELICHTING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025
Toelichting door Joeri Stekelorum (algemeen directeur) adhv een presentatie

Korte inhoud van de presentatie

1. Procesverloop

2. Strategie

3. documenten

De interne en externe behoeften van de organisatie werden in kaart gebracht. Er werd een SWOT-ananlyse 
uitgevoerd op de interne omgeving. Er werd nagegaan welke externe tendensen er binnen de externe omgeving te 
definiëren zijn. Deze analyses hebben geleid tot een interne en externe omgevingsanalyse, waaruit dan ook de 
lokale trends werden gedistilleerd. Hierna werd een werkgroep SMJP opgericht, bestaande uit verschillende 
medewerkers uit verschillende afdelingen, die zich heeft ontfermt over het verder vorm geven van de 
doelstellingen. Er werd eveneens een koppeling met de SDG’s vooropgesteld.

Bepaling van missie => visie => beleidsdoelstellingen => actieplannen => acties
Het resulteerde in 6 beleidsdoelstellingen, 46 actieplannen en 447 acties (waarbij ook een bestendiging van 
bestaande werkingsmiddelen).

Raadslid Verhaeghe: waar kunnen we de resultaten van de Ronde van Koksijde vinden? De algemeen directeur 
licht toe dat op pagina 127 van de uitgebreide omgevingsanalyse de resultaten te vinden zijn. Deze zijn 
opgebouwd per thema om het geheel overzichtelijk te houden. Er zijn twee versies van de omgevingsanalyse in 
omloop omdat het afdrukexemplaar summier is. De vraag is om de uitgebreide versie (met resultaten) op de 
website te plaatsen, zoals deze ook in bijlage zit bij het puntje rond het meerjarenplan in e-notulen. Dit zal in orde 
gebracht worden.

2. TOELICHTING BIJ FINANCIËLE NOTA 2020-2025
Toelichting door Jean-Philippe Vandeputte (financieel directeur) adhv een presentatie

Korte inhoud van de presentatie
Wat betreft het financieel doelstellingenplan: de keuze werd gemaakt om geen ondesrscheid meer te maken tussen 
prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen. Het bestuur heeft de keuze gemaakt om over alle doelstellingen te 
rapporteren.
Er wordt gewezen op de staat van het financieel evenewicht als financieel heel belangrijk document – te vinden op 
paigna 236. Dit betreft zowel gemeente als OCMW.
Wat betreft de autofinancieringsmarge: in 2025 spreken we over een positief saldo. Sinds kort is er ook sprake van 
een gecorrigeerde autofinancieringsmarge, met het oog op het detecteren van afwijkingen op de schuld (zoals 
aangaan van bullets). Ons lokaal bestuur heeft geen bullets lopen.
Er dient intussen ook rekening te worden gehouden met het financiële rapport van het AGB en de VVV. Want er 
werd ontdenkt dat bepaalde besturen hun schulden exporteerden naar bijvoorbeeld het AGB.
De toelichtingen vinden jullie vanaf pagina 252.



GEMEENTERAADSCOMMISSIE

FINANCIËN, PERSONEEL EN ADMINISTRATIE

NOTULEN

p. 260-268: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (vroegere beleidsdomeinen) en ontvangsten en 
uitgaven naar economische aard (veel uitgebreider).

Raadslid Loones: Is het mogelijk om een tabel over de pensioenlast van lokaal bestuur Koksijde te krijgen van nu 
tot en met 2025? Wat is de verhouding vastbenoemd personeel/contractueel personeel? De tabel zal bezorgd 
worden aan raadslid Loones en de verhouding is ongeveer één op vier. Het bedraagt ongeveer 1.3 miljoen euro. De 
gemeente betaalt op dit moment ongeveer 30% te veel, waardoor er geen sprake is van een 
responsabiliseringsbijdrage.

De werkingssubsidies bedragen ongeveer 10.5 miljoen euro.

Raadslid Loones: Hebben jullie een zicht op de timing voor de gesprekken rond de opstart van een nieuwe 
hulpverleningszone? De financieel directeur deelt mee dat wij hier op heden geen zicht op hebben.

Raadslid Loones: waar staan de GAS-boetes opgenomen? De financieel directeur antwoordt dat ze te vinden zijn 
onder belastingen en boetes. Het neer op ongeveer 90.000 euro.

Er wordt ongeveer 100 miljoen aan investeringen voorzien.

Raadslid Wolter-Hofmans: Er is sprake van ontvangsten in investeringen. Gaat dit dan allemaal over subsidies of 
ook over verkoop van grond/gebouwen? De financieel directeur licht toe dat dit over beide zaken gaat.

Raadslid Loones stelt de vraag wat dan juist zal verkocht worden (in 2024 7.500.000). Dit gaat voor een groot stuk 
over het masterplan in Oostduinkerke-Dorp waar het de bedoeling is dat de verkoop van eventuele bouwgronden 
voldoende is voor de financiering van het project of dat dit eventueel via een PPS-structuur kan uitgewerkt worden. 
Dit moet nog concreet worden uitgewerkt maar is wel op die manier voorzien in het budget (5,5 miljoen in 
uitgaven en 5,5 miljoen in ontvangsten). Er is ook een 2-tal miljoen afkomstig van de nieuwe bibliotheek met de 
bedoeling dat daar eventueel appartementen zouden worden gecreëerd om door te verkopen. In 2023 gaat de 
voorziene 6.352.915,46 euro bijna uitsluitend over subsidies.
Raadslid Wolter-Hofmans stelt hierbij de vraag of deze subsidies al effectief verworven zijn. De financieel directeur 
licht toe dat we altijd een deel van de subsidie ontvangen bij de start van de werken en dat het resterende deel 
pas kan opgevraagd worden wanneer de werken volledig zijn afgerond. Jozefien legt uit dat dit over een aantal 
grote subsidies gaat, zoals de Nieuwpoortsesteenweg en de Sint-Pieterskerk. Deze twee samen zijn al goed voor 
een aandeel van bijna 6 miljoen in de totaal voorziene ontvangsten uit investeringen in 2023.

Er worden drie investeringsprojecten voorzien waarbinnen alle acties kunnen worden opgenomen, gelinkt met een 
investering.

Raadslid Loones: Is er volgens jullie nog marge binnen de schuld? Kan die marge eventueel berekend worden? Dit 
kan moeilijk berekend worden. Ontvangsten worden eerder voorzichtig gebudgetteerd en de uitgaven (exploitatie 
en investeringen) meestal overgebudgetteerd. De jaarrekeningen vallen dus meestal beter uit dan wat nu voorzien 
is in het meerjarenplan. Op basis van de cijfers in het huidige meerjarenplan is de autofinancieringsmarge aan de 
lage kant en is er dus niet veel marge.

Raadslid Van Herck: Als we het goed zien doen we niet aan schuldafbouw maar komt er net een heel stuk bij en 
wat zijn hiervan de gevolgen? De financieel directeur stelt dat dit inderdaad zo is als je naar het meerjarenplan 
kijkt maar dit een keuze is van het beleid en dit geen discussie is om in de commissie te voeren.
Bijkomend wenst raadslid Van Herck te weten of er nog ergens potten zijn van intercommunales? Voor zover we 
weten zijn er geen potten meer.
Raadslid Van Herck: Waar zit de 5,4 miljoen verkregen van de IWVA? Dit zit in de tweede budgetwijziging van 
2019 en zorgt daar voor een beter resultaat.

Tot slot verwijst de financieel directeur nog naar:

 Onder grondslagen en assumpties vindt men de uitgangspunten van het SMJP terug.

 Onder de financiële risico’s staan bijv. de eventuele responsabiliseringsbijdrage, de beslissing betreffende 
de hulpverleningszone, de toekomst wat betreft de subsidies vanwege de hogere overheden…

Hierna volgen een aantal vragen van de raadsleden.

Raadslid Loones:

 ontbreekt Woonhuis NieKo niet in de lijst van verbonden ondernemingen? De algemeen directeur 
antwoordt dat Woonhuis NieKo is opgedoekt en De Panne niet wenst in te stappen waardoor Koksijde dus 
alleen verder gaat met het woonloket.

 Er is sprake van Wintegratie in de verbonden ondernemingen maar is precies niet terug te vinden onder 
de acties? Onder andere het project ‘een Vitesse hoger’ is een actie van Wintegratie. Dit betreft wel een 
tijdelijke actie met einde voorzien op 31/12/2020. Raadslid Loones stelt dat we hiervoor toch nog 
subsidies hebben ontvangen voor 2020 en dit wordt bevestigd. Wintegratie is dus wel degelijk terug te 
vinden in het meerjarenplan maar niet onder de noemer Wintegratie.

Raadslid Wolter-Hofmans: Waar vinden we de pensioenlast terug? Voor de mandatarissen van de gemeente werd 
een tijd terug een zilverfonds opgestart. Voor de mandatarissen van het OCMW is dit voorzien in het meerjarenplan 
(45.000 euro in 2020 - pagina 241). De pensioenlast van de diverse personeelsleden is terug te vinden onder de 
personeelskosten.

Raadslid Loones:
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 De tabel met het personeelsbestand (pagina 268) is een constante. Is dit een bewuste keuze? De 
algemeen directeur licht toe dat het inderdaad de bedoeling om de personeelsinzet op een gelijke hoogte 
te houden.

 Vormt de VVV ook geen risico? Tegen einde legislatuur is het geld daar op volgens hun meerjarenplan? 
Moeten we hier ook geen rekening mee houden?

 Hoe zit het juist met de milieubelasting? Inwoners? Tweede verblijvers? De financieel directeur licht toe 
dat de milieubelasting in het geheel wordt afgeschaft. De milieubelasting en de belasting op de tweede 
verblijven van vroeger is 1 belasting geworden (bedragen zijn nagenoeg gelijk als je deze van vroeger 
samen telt). Voor de inwoners komt een algemene gemeentebelasting die mager is dan de milieubelasting 
maar de gratis huisvuilzakken worden afgeschaft. De tweede verblijvers betalen geen algemene 
gemeentebelasting.

 Hoe kunnen we de toelagen aan de adviesraden terugvinden? Jozefien licht toe dat de nominatieve 
subsidies vanaf nu een apart agendapunt zullen vormen. In dit agendapunt zit in bijlage een lijst van alle 
nominatieve subsidies en daar is het gemakkelijk te zien hoeveel elke adviesraad krijgt.

 Er is sprake van een nieuwe buurtwerker/ buurthuis maar er is geen budget voorzien? Rita Driesse deelt 
mee dat het budget voor deze buurtwerker onder een andere actie zit en dus wel degelijk voorzien is in 
het meerjarenplan.

 Voor de actie rond Smartcities is in 2021 100.000,00 euro uitgetrokken; is het dan gewoon de bedoeling 
om hier eenmalig op in te zetten? Het is de bedoeling om te na te gaan welke opportuniteiten zich 
voordoen.

 Wat betreft de taxicheques: niet teruggevonden welk bedrag er vroeger werd voorzien? Jozefien licht toe 
dat dit vroeger niet expliciet vermeld werd maar binnen de werkingsbudgetten van de jeugddienst viel. 
Het voorziene bedrag is hetzelfde gebleven.

 Onder de actie 63 van de Pylyserlaan is een klein bedrag voorzien. Zit hierin ook reeds het bedrag om 
eventueel grond aan te kopen? De algemeen directeur licht toe dit het erin zit vervat, en slechts handelt 
over de aankoop van een klein stukje voorland.

 ACT-109 gaat over de Strandreddingscentra verfraaien: werd hierbij gedacht aan de vraag om deze het 
ganse jaar open te houden? De algemeen directeur licht toe dat de meerkosten voornamelijk gaan over 
personeel- en werkingskosten. Raadslid Loones vraagt of dit bekeken werd met de nieuwe concessies? De 
algemeen directeur legt uit dat mensen dit niet willen doen in putje winter omwille van de lage inkomsten.

 De Keerwand op de dijk: hoeveel kost dit nu? Jozefien licht toe dat het momenteel wordt gehuurd en 
beschouwd als een proefproject.

 ACT-161: invoeren van klimaatsubsidies? Welke accenten willen jullie hierop leggen? Algemeen directeur 
licht toe dat het de bedoeling is om de huidige renovatiepremies om te bouwen tot klimaatsubsidies. 
Raadslid Loones stelt voor om dan eventueel het budget van de renovatiepremies onder deze actie te 
plaatsen in plaats van binnen het woonloket zodat dit duidelijk is over hoeveel dit gaat.

 ACT-180: fietspaden De Panne-Veurne: momenteel voorzien met 100 % subsidies door Vlaamse overheid. 
Was dit in 2019 ook op die manier voorzien? Ja, dit werd altijd voorzien met 100 % subsidies.

 ACT-193: masterplan Koksijde-Dorp: klopt het dat hier nog niets voorzien is voor aankoop van 
gronden/gebouwen? Moeten de gebouwen achter de krantenwinkel niet aangekocht worden? De algemeen 
directeur stelt dat dit pas recentelijk naar boven gekomen en hier momenteel nog niets voor voorzien is.

 ACT-278: Ondersteunen van de onthaalouders in het kader van hun speciaal statuut: geen budget 
voorzien? Misschien toch wel iets dat geld kan kosten?

 ACT-466: Werkingsmiddelen Duinenabdij: waar komt de 15.000 euro ontvangsten vandaan en hoe komt 
het dat we dit onder het NAVIGO niet hebben? Gaat over de uitbating van de gasterie (verkoop drankjes).

 Cultuurbeleidscoördinator: niet meer terug gevonden in meerjarenplan? De cultuurbeleidscoördinator is 
voorzien maar valt nu onder de algemene actie personeel in plaats van onder een aparte actie. Algemeen 
directeur licht toe dat vroeger een aparte actie verplicht was in het kader van de rapportage voor de 
beleidsprioriteiten maar dit is nu niet meer vereist.

Raadslid Wolter-Hofmans:

 - Actie 415- Verderzetten samenwerking Universiteit Gent en CC CASINO: de betaling van de deelnemers 
ligt stuk hoger dan budget voorzien om sprekers te betalen? Waar gaat overschot naartoe? Hoe gaat dit 
concreet in zijn werk? Antwoord zal zo snel mogelijk worden bezorgd.

 - ACT-419: voorzien van een budget voor noodhulp, waarover gaat dit juist? Dit betreft een actie van de 
dienst internationale samenwerking, ingeval het nodig mocht zijn om hulp te bieden aan een noodgebied, 
kan hiervoor budget uitgetrokken worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u40.
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