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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 15 februari 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen G. Delie, raadslid H. Vollon 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 januari 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop nieuw mobiel podium - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van dranken op 
verschillende locaties - onderhoud van tapinstallaties en koelcellen + ter beschikking stellen van goederen en 
materiaal - raamcontract 4 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolering in de Zeedijk 
Koksijde 2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting bij dit en navolgende twee punten 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied 
Koksijde - dienstjaar  2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken 
grondgebied Koksijde - dienstjaar  2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuren overeenkomst tussen de gemeente Koksijde en de stad Veurne voor de heraanleg van de 
Torrelestraat/Torreelhoek. 

Gehoord schepen Serpieters die meldt dat de aanleg in overleg met de stad Veurne gebeurt en dat deze straat reeds 
jaren in zeer slechte staat is 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Houtsaegerlaan. 
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of het klopt dat er slechts één kaart per adres wordt gegeven en vraagt ook nog 
eens aandacht voor het parkeren ter hoogte van de nummers 3 tot 25 waar geregeld wagens geparkeerd staan voor de 
uitritten en vraagt mogelijke maatregelen zoals het aanbrengen van witte strepen, waarop de voorzitter meldt dat het 
afleveren van slechts één kaart conform is met het eerder goedgekeurde raadsbesluit 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren GIS beleidsplan. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren sluiten intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de 
vorm van een interlokale vereniging genaamd "(W)INtegratie. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over de inhoud en het doel van dit intergemeentelijke project 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Interlokale vereniging "(W)INtegratie - aanduiden afgevaardigden beheerscomité. 
Gehoord raadslid Loones die vraagt dat een plaatsvervanger vanuit zijn fractie wordt aangeduid voor het ocmw, gelet dit 
een project is dat door minister Homans werd toegezegd en zijn fractie dit project ook wil mee opvolgen 

Þ Goedgekeurd met 21 ja en 4 tegen : schepen Van Hove (plv. P. Casselman) en Delie (plv. Hilde De 
Grave) 

15. Goedkeuren wijzigen personeelsformatie. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2015. 
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Aktename wijziging huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek. 
Gehoord schepen Gantois die meldt dat de wijziging een gevolg is van het toetreden van drie nieuwe partnergemeenten 

Gehoord raadslid Loones die meldt dat de uitbreiding er gekomen is om te kunnen genieten van subsidies rond 
convenantwerking, maar dit door besparingen binnen Vlaanderen niet langer mogelijk is; hij stelt zich vragen bij een 
wisselende beurtrol van de voorzitter en hij vreest als we de werking te ver zullen leggen, de aandacht voor de kust zal 
verkleinen; hij vraagt daarom om de vergaderingen te blijven houden in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in 
Oostduinkerke, zijnde de maatschappelijke zetel en stelt bijgevolg voor om dit punt uit te stellen en dit eerst bespreken 
in de raad van bestuur in aanwezigheid van de nieuwe schepen van cultuur 

Gehoord raadslid Dewulf die ook vaststelt dat er binnen de projectvereniging weinig gebeurt en akkoord is met de vraag 
om de vergaderingen in Koksijde te laten doorgaan 

Þ Punt uitgesteld met unanimiteit 

17. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren arbeidsreglement gemeenteschool Oostduinkerke. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(19) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck – openbare toiletten 
Raadslid Van Herck vraagt om meer openbare toiletten in Koksijde te voorzien, waarop schepen Anseeuw antwoordt dat 
dit kan meegenomen worden in de renovatie van de Zeedijk, ze beklemtoont ook dat de toiletten proper moeten kunnen 
aangeboden worden. 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - asielopvang 
Raadslid Dewulf meent dat de burgemeester bij zijn communicatie in de media over de opvang van asielzoekers in onze 
gemeente de kans gemist heeft om onze toeristische gemeente positief in de kijker te zetten door zijn herhaalde 
negatieve uitlatingen; hij meent dat de burgemeester door zijn optreden een negatief imago heeft bewerkstelligd en een 
klimaat van onveiligheid en onrust heeft geschapen; hij verwijst daarbij naar de diverse verklaringen in de pers, 
waaronder de stroom vluchtelingen vanuit Calais en Duinkerke die onze gemeente zouden overspoelen en ook naar het 
incident in het zwembad, waar zonder enige onderzoek naar de reële feiten verklaringen werden gedaan en een verbod 
werd afgekondigd; ook de verklaringen dat de asielzoekers moeten verdwijnen tegen de zomer zou volgens raadslid 
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Dewulf voor onrust hebben gezorgd en hij meent dat hierdoor in het krokusverlof minder volk was en er zelfs tweede 
eigenaars overwegen om hun eigendom te verkopen; hij vraagt wat de burgemeester zal doen om Koksijde terug een 
positief imago te bezorgen. 

Schepen Anseeuw betreurt dat hij de vraag stelt in afwezigheid van de burgermeester maar zegt ook dat er een aantal 
zaken die hij vertelt niet kloppen, zo is er bijv. nooit een zwembadverbod geweest; schepen Geersens meldt ook dat er 
een goede krokusvakantie is geweest, ze meent dat de berichtgeving geen impact heeft gehad op onze toeristische 
activiteit; het feit dat er in de week weinig volk was, was aan het weer te wijten en was immers ook zo in Nieuwpoort en 
De Panne; schepen Van Hove vermeldt ook welke inspanningen het gemeentebestuur ondertussen heeft geleverd voor 
de opvang van de asielzoekers, maar dat dit spijtig genoeg niet in de pers komt. Schepen Dawyndt vermeldt ook dat wat 
de burgemeester in het begin steeds heeft gezegd, en later nationaal werd overgenomen, en bevestigt nogmaals dat er 
nooit effectief een zwembadverbod werd ingesteld. Raadslid Dalle besluit ten slotte dat het dankzij de inspanningen van 
de burgemeester is dat er maar 400 in plaats van 1.000 asielzoekers in Koksijde worden opgevangen. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u50 
 
volgende raadszitting : maandag 21 maart 2016 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


