
                                                                        

Verklarende nota gemeenteraad 15|02|2016 pagina 1/9 

 
VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 15 FEBRUARI 2016 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

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

 
 Toelichting Ons huidige mobiel podium liep bij een recente activiteit onherstelbare stormschade op. 

Vervanging tegen de komende zomerperiode is dus absoluut noodzakelijk gezien het 
veelvuldig gebruik van het podium (optredens, stoeten, activiteiten op het evenementeplein, 
cyclo-cross, diverse sportevenementen, …). 

De raming bedraagt € 85.000,00 incl. btw. De nodige kredieten zijn voorzien op het 
investeringsbudget 2016. Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
Deze investering werd in het budget van 2016 voorzien: 

jaarbudgetrekening : 2016/ACT-523/0119-50/2300000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 120.000,00€ 
Gereserveerd krediet :  85.000,00€ 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-018 en de raming voor 
de opdracht “Aankoop nieuw mobiel podium”, opgesteld door het Dienst 
Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 70.247,93 excl. btw of € 85.000,00 
incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

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. 

 
 Toelichting De aankoop van dranken is noodzakelijk om allerhande activiteiten/festiviteiten/…  te kunnen 

organiseren op de diverse locaties binnen onze gemeente. Het overgrote deel van de 
leveringen zal plaatsvinden in het CC Casino, het Jeugdhuis De Pit en het gemeentehuis 
Koksijde. Ook het VVV stapt mee in deze open offerteaanvraag. 
Het onderhoud van tapinstallaties en koelcellen + het ter beschikking stellen van goederen en 
materiaal zit ook vervat in deze prijsvraag.  

Looptijd: van 01 juni 2016 tot en met 31 mei 2020 (4 kalenderjaren). 
De totale raming bedraagt € 200.000,00 incl. btw. 
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag (gebruik meerdere gunningscriteria). 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  

Er is jaarlijks voldoende budget voorzien op diverse jaarbudgetrekeningen op het 
exploitatiebudget in het meerjarenplan. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-013 en de raming voor 
de opdracht “Leveren van dranken op verschillende locaties- onderhoud van 
tapinstallaties en koelcellen + ter beschikking stellen van goederen en materiaal 
- raamcontract 4 jaar”, opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 165.289,26 excl. btw of € 200.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Art. 3:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolering in de Zeedijk 
Koksijde 2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze jaarlijkse opdracht is noodzakelijk om verstoppingen, zandophopingen,… te voorkomen 

in de riolering onder de Zeedijk. Ons eigen machinepark in niet krachtig genoeg om dit in 
eigen regie te kunnen uitvoeren. 
De totale raming bedraagt € 79.652,00 (vrij van btw). De nodige kredieten zijn voorzien in 
het budget 2016. Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
Op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende budget beschikbaar.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 80.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  79.652,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-009 en de raming voor 
de opdracht “Reinigen riolering in de Zeedijk Koksijde 2016”, opgesteld door het 
Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 79.652,00 incl. btw (0% btw). 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
 

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

 
 Toelichting Gezien de gemeente reeds geruime niet meer beschikt over een eigen ruimwagen zijn we 

genoodzaakt om ruim- en ontstoppingswerken uit te besteden aan een privé-firma. Ook het 
uitvoeren van dringende rioolinspecties zit vervat in deze dienstenopdracht. 
Het voorziene budget op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 80.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  79.705,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-008 en de raming voor 
de opdracht “Ruimen van riolering grondgebied Koksijde - dienstjaar 2016”, 
opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 79.705,00 
incl. btw (0% btw). 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
 

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

 
 Toelichting Om verstoppingen, waterproblemen,… te vermijden is deze dienstopdracht noodzakelijk. Het 

opwaaiend zand, onkruid, wegenwerken,… leiden vaak tot  verstoppingen van de kolken met 
wateroverlast als gevolg. Om alle problemen te vermijden wordt deze opdracht uitgevoerd 
door een gespecialiseerde externe firma. Er worden dit jaar drie reinigingsbeurten voorzien. 
Vorig dienstjaar was de eerste keer dat er gewerkt werd met drie i.p.v. twee 
reinigingsbeurten en dit levert toch aanzienlijk betere resultaten op. De eerste rond de 
maand mei, de tweede begin september en de derde beurt half december 2016. Bovendien 
brengt de aangestelde firma ons ook op de hoogte van ernstigere problemen zoals breuken, 
verzakkingen in de afvoer, kapotte roosters, betonafval in kolk,… waardoor we ook hier de 
gepaste maatregelen kunnen treffen.  
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening voor de 
vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 120.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  120.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-006 en de raming voor 
de opdracht “Reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 2016”, opgesteld door 
het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of € 
120.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Art. 3:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
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niveau. 

 
 

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

 
 Toelichting Het betreft de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de stad Veurne 

om samen de Torrelestraat/Torreelhoek her aan te leggen. 
De weg is in slechte staat en dient vernieuwd te worden. aangezien de grens tussen beide 
gemeenten hier loopt, is het aangewezen dit samen uit te voeren, elk pro rata van het deel 
dat op het eigen grondgebied is gelegen. 
In de overeenkomst wordt voorgesteld dat de gemeente Koksijde optreedt al aanbestedende 
overheid 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De overeenkomst tussen de gemeente Koksijde en de stad Veurne voor de 
heraanleg van de Torrelestraat/Torrelhoek wordt goedgekeurd 

 
 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Houtsaegerlaan. 
 
 Toelichting Controle op gebruik van de bewonerskaarten zal gebeuren door personeelsleden van de 

gemeente Koksijde, aangesteld als vaststellers gemeentelijke administratieve sancties. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op 
gewestwegen,  

Art. 9. HOUTSAEGERLAAN / N396 (GR.12.09.95 - MB.11.09.95 - GR 14.01.2002 – GR 
15.11.2004 – GR 11.04.2005 – GR 18.02.08 – GR 22.06.15) 
========================================= 

1. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Op beide zijden, over de volledige afstand. 

2. Beperking duur parkeren, overeenkomstig art.70.2.1.3a van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer tot max.30 minuten: 

a) Zuidkant, op de aangelegde parkeerstrook, gelegen tussen huisnr 2 en 18 meter 
verder. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a en parkeerschijf, 
aangevuld met onderbord " max.30 minuten ", onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ 
en Xc. 

3. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Op het kruispunt met de Zeelaan. 
b) Ter hoogte van de ingang van de Hotelschool. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 

rijbaan. 

4. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a)doorlopende streep: 
1) Over de volledige afstand, vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot de aansluiting met 

de Koksijdesteenweg. 

5. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Over de volledige afstand. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  
Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Zeelaan. 

6. Voorrang op kruispunten,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
a) Het verkeer dat de Houtsaegerlaan (N396) volgt heeft voorrang op dat welke de 

Zeelaan volgt. 
Deze maatregel wordt op de hoofdweg aangeduid met bord B9 en op de Zeelaan met bord 

B11 en B5. 

7. Parkeren voor bewoners, overeenkomstig art.70.2.1.3°d van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) ter hoogte van de huizen 3 tot 21 en van 23 tot 35. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a met 

onderbord “Bewoners”. 
Bij overtreding hiervan kan worden overgegaan tot een gemeentelijke administratieve 
sanctie. 
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Er kan per woongelegenheid maximaal één bewonerskaart worden afgeleverd. De 
geldigheid van de bewonerskaart is beperkt tot de periode erop vermeld. 

8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen,overeenkomstig 
art.70.2.1.3c van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 a) Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 2 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van    bord E9a, aangevuld met 

onderbord waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 

9. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007 

a) ter hoogte huis nr 56 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“parkeerkaart”. 
 

 
 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg. 
 
 Toelichting Controle op gebruik van de bewonerskaarten zal gebeuren door personeelsleden van de 

gemeente Koksijde, aangesteld als vaststellers gemeentelijke administratieve sancties. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op 
gewestwegen,  

Art.12. NIEUWPOORTSTEENWEG / N396 (GR.12.09.95-MB.09.11.95 - wijz. GR 
11.06.01 – GR 15.11.04 – GR 12.01.09 – 16.08.11) 
=================================== 

1. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Over de volledige afstand, in beide richtingen. 

2. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen  Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

a) Op de zuidkant vanaf het kruispunt met de Hazebeekstraat, tot de grens met 
Nieuwpoort. 

b) Op de noordkant, vanaf de Weldadigheidstraat, tot de grens met Nieuwpoort. 
c) Op de noordkant, vanaf het huis nr. 9, tot de Weldadigheidstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van, voor wat betreft : 

a en b : bij middel van bord D7 

c : bij middel van twee evenwijdige witte onderbroken strepen zoals voorzien in art.74. 

3. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Op beide zijden van het kruispunt met de Kinderlaan (N355). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 

4. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Al-
gemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) doorlopende streep: 
1° Bocht ter hoogte Zouavenpad, aansluitend op de onderbroken strepen. 
2° Bocht ter hoogte van het huis nr.183, aansluitend op de onderbroken strepen 
3° Bocht gelegen ter hoogte van de Farasijnstraat tussen de km palen 4.1 en 4.4. 
4° 150 m voor het kruispunt met de Steenbakkerijstraat (kmp 1.5) tot de bebouwde 

kom Nieuwpoort (Kmp 1.0) 
b) onderbroken streep: 

1° Over de volledige afstand, aansluitend op de doorlopende strepen. 

5. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Vanaf de aansluiting met de Dorpstraat (N396) tot het kruispunt met de Kinderlaan 
(N355). 

b) Vanaf het kruispunt met de Kinderlaan (N355) tot de aansluiting grondgebied 
Nieuwpoort. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  

6. Inhaalverbod, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

a) Vanaf de Dorpstraat (N396), tot 150m voorbij het kruispunt met de 
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Weldadigheidstraat, dit voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsbord C35 en C37. 

7. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Tussen kmp.1.5 (150 m voor kruispunt met Steenbakkerijstraat) tot kmp 1.0 
(bebouwde kom Nieuwpoort)max. 70 km/h. 

b) Voor beide richtingen, tussen kmp 4.19 (KP Farasijnstraat) en kmp 4.69 
(einde/begin bebouwde kom, KP Weldadigheidstraat) max. 70 km/h. 

c) Voor beide richtingen, gedeelte gelegen tussen de kruispunten gevormd met de 
Kinderlaan en de Karthuizerstraat, max 70 km/h. 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsborden C43 – 70 km 
met onderbord 200 m - C43 (70 km/h)  en C 45. 
 
8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een bewonerskaart, 

overeenkomstig art. 27.3.4 van het KB 01.12.1975: 

a) op de zuidkant, tussen de huizen 340 en 364 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het zonebord E9a met 
vermelding “bewoners”. 
Bij overtreding hiervan kan worden overgegaan tot een gemeentelijke administratieve 
sanctie. 
Er kan per woongelegenheid maximaal één bewonerskaart worden afgeleverd. De 
geldigheid van de bewonerskaart is beperkt tot de periode erop vermeld. 

9. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3°c van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 344 

Deze maatregel wordt te kennis gebracht bij middel van het bord E9a, aangevuld met 
onderbord waarop pictogram “minder valide” is afgebeeld. 

10. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer: 

a) Zuidkant, ter hoogte huis nr 292, over afstand 20.00 m 
b) Zuidkant, ter hoogte huis nr 298, over afstand van 15.00 m  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  
 
 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 
 
 Toelichting Overwegende dat er hinder van geparkeerde auto’s wordt ondervonden op het voetpad ter 

hoogte van de Toekomstlaan aan de westkant juist na het kruispunt met de Dorpstraat tot en 
met het huis gelegen nummer 2; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gewestwegen,  

ART. 2. TOEKOMSTLAAN / N330 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 – GR 21.12.09 – GR 
15.11.10 – GR 16.01.2012 – GR 18.08.2014 – GR 19.01.2015) 
===================================== 

1. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Langs beide zijden van de rijbaan, over zijn totale lengte. 

2. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

a) Op beide zijden van de rijbaan, vanaf de Dorpstraat (N396) tot het kruispunt met de 
Veurnekeiweg. 

b) Dubbelrichting- fietspad, vanaf het kruispunt met de Veurnekeiweg tot het kruispunt 
met de Wulpendammestraat. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg. Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 

3. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Ter hoogte van de Dorpstraat (N396). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 

4. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Al-
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gemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a)doorlopende streep: 
1° Bocht ter hoogte van de Nieuwstraat ( N330a) aansluitend op de onderbroken 

strepen. 
2° 200m voor het kruispunt met de Veurnekeiweg (N39) aansluitend op de onderbroken 

strepen,langs beide zijden van het kruispunt. 

b)onderbroken streep: 
1° Rijbaan, over zijn volledige afstand. 

5. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

  (wijz.MB;07.03.1997) 

a) Over de volledige afstand, vanaf de aansluiting de Dorpstraat (N396) tot de 
Veurnekeiweg (N39) 

b) Over de volledige afstand, vanaf de rotonde “Wulpenbrug”  (N39) tot de grens met 
Veurne. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9  en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  

6. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Vanaf kmp.5.450 tot de rotonde “Wulpenbrug”, max 70 km/h,  
voor beide richtingen. 

b) vanaf de rotonde “Wulpenbrug” tot 300m voorbij het kruispunt met de             
Wulpendammestraat, max 70 km/h, voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsborden C43 en C45. 

7. Voorrang op verkeerspleinen: 

a) Op het verkeersplein (rondpunt “Wulpenbrug”) met de N39 (Veurnekeiweg) heeft 
het rondgaand verkeer de voorrang op dit van de aansluitende wegen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeerstekens B1 en D5 

8. Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen, overeenkomstig 
art.76.4 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide kanten van de rotonde “Wulpenbrug” 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F50. 

9. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

a) Oostkant, thv huisnr 3 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 15 minuten en Xc. 

10. Stilstaan en Parkeren verboden, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Aan de westkant, van het kruispunt met de Dorpstraat tot en met het 
huisnummer 2 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en onderbord Xa en Xb. 
 
 

11. Goedkeuren GIS beleidsplan. 
 
 Toelichting Binnen de gemeente Koksijde is het gebruik van GIS (Geografisch Informatie Systeem) reeds 

jaren ingeburgerd in bepaalde diensten. Door nieuwe sofware en servers en de opgebouwde 
knowhow gaan ook andere diensten steeds meer beroep doen op GIS. Dit beleidsplan wil dan 
ook een leidraad zijn om de wijze waarop GIS verder ontplooid wordt binnen de gemeente op 
een structurele en doordachte wijze kan gebeuren en dit ter ondersteuning van de 
beleidsvoering als de efficiënte dienstverlening naar de burger 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het Gis beleidsplan wordt goedgekeurd 
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12. Goedkeuren sluiten intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder 

de vorm van een interlokale vereniging genaamd "(W)INtegratie. 
 
 Toelichting Een projectsubsidie intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse herkomst werd ingediend door het gemeentebestuur, op initiatief van het OCMW 
Koksijde. In het kader van deze oproep werd aan de gemeenten De Panne, Koksijde, 
Middelkerke en de stad Nieuwpoort een projectsubsidie van 150.000 euro toegestaan voor de 
periode van 3 jaar (loonkosten en werkingskosten). De participerende gemeenten dienen een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Een interlokale vereniging intergemeentelijke 
samenwerking dient opgericht te worden. Voorgesteld wordt om de interlokale vereniging de 
naam (W)INtegratie te geven.  
De gemeente Koksijde zou als beherende gemeente optreden en instaan voor de aanstelling 
van een integratieambtenaar. De overeenkomst tot samenwerking dient door de 
gemeenteraad te worden goedgekeurd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De oprichting van de interlokale vereniging (W)INtregratie wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  De overeenkomst tot samenwerking zoals opgenomen in bijlage wordt 
goedgekeurd. 

Art. 3:  De burgemeester en secretaris te machtigen om deze overeenkomst voor 
goedkeuring te ondertekenen. 

 
 

13. Interlokale vereniging "(W)INtegratie - aanduiden afgevaardigden beheerscomité. 
 
 Toelichting Het beheerscomité van de Interlokale vereniging (W)Integratie’, zoals vermeld in artikel 7 

van de overeenkomst, moet als volgt worden samengesteld: 
“De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door afgevaardigden die worden aangeduid 
uit en door de gemeenteraad: twee (2) afgevaardigden voor elke deelnemende gemeente. 
Door elke gemeenteraad wordt tevens een vervangend beheerder met hetzelfde mandaat 
afgevaardigd ingeval van afwezigheid van de effectieve beheerder (...)”. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Worden aangesteld om te zetelen in het beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging (W)Integratie: 

 
 

14. Goedkeuren wijzigen personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 19 oktober 2015 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich alweer op om verschillende 
redenen.  

Er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd: 
1. Creatie van 1 FTE busbegeleider in contractueel verband C1-C3 in plaats van 1 FTE 

begeleider Kinderopvang, omwille van interne taakverschuiving van dienst 
Kinderopvang naar het gemeentelijk onderwijs;  

2. Creatie van 0.5 FTE busbegeleider in contractueel verband C1-C3, bijkomend te 
voorzien in het licht van de busbegeleiding voor de kinderen van het 
opvangcentrum; 

3. Creatie van de functie van integratieambtenaar B1–B3; in de vorm van een tijdelijke 
projectfunctie, aangesteld binnen een intergemeentelijke samenwerking van vier 
lokale besturen (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en Middelkerke); 

4. Omzetting van de weerwerkgesco-functies in de buitenschoolse kinderopvang in 
gewone contractuele functies; gezien dit bijzonder statuut ophield te bestaan; 

5. Schrapping van een functie van informaticus B1-B3 omwille van de bevordering naar 
diensthoofd ICT A1a-A2a; 

6. Schrapping van 0.5 FTE technisch adviseur wonen B1-B3; omwille van een interne 
verschuiving; 

7. Creatie van 0.5 FTE administratief medewerker wonen in plaats van 0.5 FTE 
technisch adviseur wonen; 

8. Schrapping van een functie van administratief medewerker sport C1-C3 omwille van 
de bevordering naar beheerder sportaccommodatie C4-C5; 

9. Schrapping van een functie van hoofdredder D4-D5, omwille van een interne 
verschuiving. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld. 
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15. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2015. 
 
 Toelichting In zitting van 20 november 2007 keurde de gemeenteraad, na voorafgaand advies van het 

managementteam en het college van burgemeester en schepenen, het reglement op de 
klachtenbehandeling aan de gemeente Koksijde goed. 
Met bijgaand rapport komt de klachtencoördinator, Joeri Stekelorum, tegemoet aan artikel 13 
van het reglement op de klachtenbehandeling, met name de rapportage van de ingediende 
klachten en hun afhandeling aan de gemeenteraad. 
Het verslag bestaat uit twee delen: 
Het eerste deel schetst een algemeen beeld van de klachtenbehandeling aan de hand van een 
aantal statistieken en bevindingen. Het tweede deel omvat een gedetailleerd rapport van alle 
ingediende klachten gedurende het jaar 2015. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het rapport “klachtenbehandeling 2015” van de 
klachtencoördinator. 

 
 

16. Aktename wijziging huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek. 
 
 Toelichting De projectvereniging Achthoek bestaat sinds december 2013 uit de gemeenten: Alveringem, 

De Panne, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Achthoek 
staat in voor de gezamelijke promotie van culturele activiteiten binnen de intergemeentelijke 
samenwerking.  

Volgende wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden ter akteneming voorgelegd aan 
de gemeenteraad : 
-Art.2 Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris  
§3: Het voorzitterschap roteert jaarlijks volgens een beurtrol. Gewijzigd is hier de volgorde 
door de toevoeging van Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge (nu alfabetisch) m.a.w. 1° 
Alveringem, 2° De Panne, 3°Diksmuide, 4°Houthulst, 5°Koksijde, 6°Lo-Reninge, 7° 
Nieuwpoort, 8°Veurne 

-Art.6 Financieel beheer  
Gezien §1 budgetlimieten ingesteld:  
0-499€: beslissing door de coördinator 
500-2499€: beslissing in samenspraak met voorzitter en ondervoorzitter 
>2500€: beslissing door de raad van bestuur 
§2: toegevoegd werd: Voor interne transfers (tussen de eigen rekeningen) vanaf 500 euro 
volstaat de handtekening van de coördinator. Dit werd toegevoegd om overschrijvingen 
tussen zicht en spaarrekening te kunnen doen, ook voor grotere bedragen dan 500 euro, 
zonder overschrijvingsformulier. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Er wordt akte genomen van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van 
de projectvereniging Achthoek 

 
 

17. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang. 
 
 Toelichting De laatste versie van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad op 22 september2014. 
Om conform te zijn met de huidige regelgeving passen wij het huishoudelijk reglement aan. 
De aanpassingen zijn  gebaseerd op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 
inzake de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor 
buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.  
 
De belangrijkste aanpassingen zijn:  
 
1.  P.7 - punt 3.2. van het huishoudelijk reglement: Beleid rond voeding. 
We streven ernaar gezonde voeding te promoten. Daarom vermijden we frisdrank en fruitsap 
en serveren we enkel water; 
2. P.7 - punt 3.2. van het huishoudelijk reglement : Allergenenbeleid.  
Ouders geven allergieën steeds door aan de begeleiding en noteren dit op de inlichtingfiche; 
3. P.8-10 - punt 3.3 en bijlage 2 van het huishoudelijk reglement: Opnamebeleid. 
Aanpassing van het opnamebeleid omtrent de inschrijving, het reserveren en annuleren van 
de opvang; 
4. P.11- punt 3.3.4. van het huishoudelijk reglement: De geldende voorrangsregels. 
De voorrangsregels voor het inschrijven op vakantiedagen werden aangepast. 
5. P.13 - punt 3.7.1. van het huishoudelijk reglement: De risico-analyse. 
Met de risico-analyse schat de opvang risico's in en tracht deze te voorkomen. 
6. P.14-16 - punt 4 van het huishoudelijk reglement: Aanpassing van het prijsbeleid. 
De tarieven van de ouderbijdrage (punt 4.1), de extra kosten (punt 4.2) en de tarieven van 
de boetes (voor een overzicht zie ook bijlage 2 en bijlage 3 van het huishoudelijk reglement) 
worden aangepast; 
7. P.16 - punt 5.2 in het huishoudelijk reglement: Klachtenrecht. 
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Uitbreiding van het klachtenrecht voor ouders in het bijzonder voor contractuele en financiële 
geschillen; 
8. P.18 - punt 7.1 van het huishoudelijk reglement: Wijzigingen. 
De werkwijze die we toepassen bij wijziging van het huishoudelijk reglement wordt 
beschreven in het reglement; 
9. P.18 - punt 7.2 van het huishoudelijk reglement: opzegmodaliteit.  
De opzegmodaliteiten voor de schriftelijke overeenkomst worden beschreven in het 
huishoudelijk reglement; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2014 inzake de hervaststelling van 
het huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang wordt opgeheven 

Art. 2:  Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang wordt 
hervastgesteld. 

Art. 3:  Deze beslissing treedt in werking op 15 mei 2016. 

 
 

18. Goedkeuren arbeidsreglement gemeenteschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat de inrichtende 

macht van een school voor haar personeel een arbeidsreglement moet opmaken. Elke school 
moet sinds 1 juli 2003 een arbeidsreglement hebben voor haar personeel. 
Het arbeidsreglement legt de relatie tussen de inrichtende macht en het personeel vast. 
Zowel de werkgever als de werknemer zijn gehouden door de bepalingen die in het 
arbeidsreglement voorkomen. 
Het arbeidsreglement voor de gemeenteschool Oostduinkerke moet aangepast worden. 
Aanpassingen: 
- dienstverplaatsingen 
- onkostennota's via xpenditure 
- orde en tuchtregeling 
- berichten via dienstorder 
- vervanging van de directeur bij afwezigheid 
- aanvulling verwittigen preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (luik gezondheid) 
- psychosociale risico's op het werk (aanvulling geweld en procedures) 
- leerlingenvolgsysteem 
- informatie aan gescheiden ouders 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestaande arbeidsreglement zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 
december 2012 voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 
gemeenteschool Oostduinkerke wordt opgeheven. 

Art. 2:  Het herwerkte arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid 
verrichten in de gemeenteschool Oostduinkerke, Dorpsstraat 4, 8670 Koksijde 
wordt goedgekeurd. 

 
 

19. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
4 februari 2016 
 


