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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 21 maart 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 20u12 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Decorte en Vollon 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 15 februari 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punten bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bereiding en levering van 
maaltijden voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool Koksijde, buitenschoolse kinderopvang 
en de jeugddienst – schooljaar 2016-2017. 

b) goedkeuring akte tot gedeeltelijke overdracht zakelijk recht aan de Huurhouderij de Paardenhoeve bvba. 
Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van deze dagordepunten goed 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt dat de uitnodigingen voor de raadscommissies ook acht dagen op voorhand zouden 
bezorgd worden 

Gehoord raadslid Ghyselen die, in functie van het intranet, vraagt om een tablet ter beschikking te stellen van de 
raadsleden, waarbij hij verwijst naar De Panne en Nieuwpoort 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanduiden vertegenwoordiger. 
Þ Namens de fractie N-VA wordt aangeduid: raadslid Loones 

4. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanwijzen voorzitter. 
Þ Verkozen met unanimiteit: raadslid Loones 

5. Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken - aanduiden vertegenwoordiger. 
Þ Namens de fractie N-VA wordt aangeduid: raadslid Loones 

6. Gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente - 
aanduiden vertegenwoordiger. 

Þ Namens de fractie N-VA wordt aangeduid: raadslid Loones 

7. Goedkeuring wijziging huurovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en NMBS NV voor het station 
Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de sluiting van het loket in het station van Koksijde en dit betreurt 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er dan een nieuw huurkontrakt met de concessionaris wordt opgesteld en vraagt 
of er meer moet betaald worden, waarop de secretaris meldt dat de bestaande concessie wordt aangevuld en de prijs 
gelijk blijft 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Vaststelling belasting op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten - 
aanpassing tarieven markt Koksijde voor periode 1 april 2016 tot 30 juni 2016. 

Gehoord schepen Geersens die meldt dat de Zeelaan tegen 1 april niet klaar zal zijn en de marktkramers dus voorlopig 
op het marktplein zullen moeten blijven staan, om hen in de minderinkomsten wat tegemoet te komen wordt voorgesteld 
om het wintertarief aan te houden 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer ze kunnen terugkeren naar de Zeelaan, waarop wordt geantwoord dat dit is 
voorzien voor begin juli 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overname deel van de parallelweg N34 Albert I laan namens het Vlaams Gewest. 
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de werken momenteel bezig zijn aan de N34, en dit deel van de oude 
wegbedding niet meer nuttig is als gewestweg, maar als ontsluiting van de gebouwen en als parking dienst doet 

Gehoord raadslid Loones die meent dat er met deze wegbedding veel mogelijkheden zijn, bijv. tot gebruik voor 
kampeerwagens; hij vraagt ook toegankelijkheid van de Zeedijk in Oostduinkerke en het Europaplein te willen bekijken 
in functie van de huidige werken; hij meent dat de oplossing gemakkelijk kan gevonden worden in het tegen richting 
gaan op de Albert I-laan naar het Europaplein toe en dit in de plaats van via de Zeedijk, waarop de burgemeester meldt 
dat deze oplossing door de mobiliteitsambtenaar van de gemeente wordt afgeraden; schepen Geersens meldt dat de 
Zeedijk in de paasvakantie maar toegankelijk zal zijn tussen 7 en 10 uur en aldus wordt tegemoet gekomen aan de 
bezorgdheid van raadslid Loones 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren strandconcessie Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor het jaar 
2016. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren zeedijkconcessie en concessie strand niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2010-2014 - 
verlenging 2016 - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren overeenkomst tussen harmonie Koksijde, harmonie Oostduinkerke, El Fuerte, VVV Koksijde en de 
gemeente Koksijde. 

Gehoord raadslid Castelein die stelt dat het de bedoeling is dat de drie muziekgroepen in 2018 hetzelfde bedrag zouden 
krijgen; in de overeenkomst zijn diverse bepalingen voorzien om bijv. goede afspraken te maken in verband met data 
van optredens en het aantal te leveren prestaties 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuren overeenkomst voor de toelage aan de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum. 
Gehoord schepen Gantois die meldt dat de toelage is voorzien voor het inrichten van de folkloreavonden in de zomer en 
op die manier het personeel van het visserijmuseum wordt ontlast 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt waarom er in 2018 maar een bedrag van 10.000 euro wordt voorzien, waarop 
geantwoord wordt dat dit moet rechtgezet worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing van het bedrag in 2018 in de tekst 

Raadslid Loones verlaat de zitting 
 
14. Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor doelgroep 65-plussers – lokaal 

woonbeleid. 
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar het lokaal woonoverleg en volgende rechtzetting vermeldt: 13 met één 
kamer en 10 met twee kamers in Oostduinkerke en Hovenest wordt geschrapt in het reglement; hij verwijst naar de 
specifieke voorwaarden die in het reglement zijn voorzien 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassingen van het aantal wat betreft Oostduinkerke en 
schrapping van het Hovenest 

Raadslid Loones vervoegt opnieuw de zitting 
 
15. Goedkeuren intergemeentelijke BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die nu reeds meldt dat de samenwerking in de toekomst zal verder gezet 
worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren BNIP black-out. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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17. Goedkeuren ontbinding van de schenkingsovereenkomst m.b.t. overdracht patrimonium Stichting George 
Grard aan de gemeente van 17 mei 2010. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bestaande overeenkomst en het feit dat de omstandigheden zijn 
gewijzigd omwille van besparingen en dat er nu wordt geopteerd om een vaste opstelling van een deel van de collectie te 
voorzien op de eerste verdieping; dat er nu voorgesteld wordt om de schenkingsovereenkomst te ontbinden en nu een 
bruikleenovereenkomst wordt voorgesteld met duidelijke afspraken 

Raadslid Loones voegt hier nog aan toe dat het niet langer realistisch was om een museum George Grard in te richten 
gelet de hoge kosten, maar blij is dat dit dossier deze wending heeft gekregen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren bruikleenovereenkomst tussen de Stichting George Gard en de gemeente Koksijde. 
Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar de bepaling dat de reeds uitbetaalde bewaarkosten van 1500 euro per maand 
niet moeten terug betaald worden en nog moeten betaald worden tot 1 juli; ze rekent uit dat het over een bedrag van 
meer dan 100.000 euro gaat en vraagt of dit inderdaad klopt, wat door de burgemeester wordt beaamd 

Þ Goedgekeurd met 21 (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) voor en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

19. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering en aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger. 
Þ wordt aangesteld met 21 ja en 4 tegen : raadslid Devos en raadslid Castelein als plaatsvervanger 

20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt algemene vergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bereiding en levering van 
maaltijden voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool Koksijde, buitenschoolse kinderopvang 
en de jeugddienst – schooljaar 2016-2017. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. goedkeuring akte tot gedeeltelijke overdracht zakelijk recht aan de Huurhouderij de Paardenhoeve bvba. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(23) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – asielopvang in Koksijde 
Raadslid Dewulf verwijst naar de bespreking en zijn vraag op de gemeenteraad van 15 februari waarop de burgemeester 
niet aanwezig was en nu een aantal nieuwe elementen in de discussie wil brengen. Hij verwijst naar het feit dat 
ondertussen de gemeente Koksijde opnieuw negatief in het nieuws is gekomen door een uitspraak van de burgemeester 
van Brugge. Hij betreurt dit gelet de vele inspanningen die hier worden gedaan door de administratie, het onderwijs en 
de vrijwilligers. Hij verwjst ook naar het feit dat de burgemeester ook in Tij-dingen blijft herhalen dat het asielcentrum 
hier niet op zijn plaat is. Ook de voortdurende verwijzing naar het feit dat Koksijde op de smokkelroute ligt van de 
transmigranten wekt de indruk dat de gemeente wordt overspoeld door transmigranten. 

Hij vraagt de burgemeester te stoppen om te focussen op de negatieve boodschappen en vraagt wat hij zal doen om het 
blazoen van de gemeente op te poetsen. 

De burgemeester verwijst naar de resultaten in het Nieuwsblad over de burgemeesters en de goede score voor Koksijde, 
het is nog altijd geen cadeau voor een toeristische gemeente als Koksijde, ook de inplanting naast een operationele basis 
vindt hij nog altijd niet kunnen, hij verwijst ook naar de inzet van honderden agenten aan de grens om de 
transmigranten uit de noordfranse regio tegen te houden; hij verwijst ook naar de sterke humane ingesteldheid die aan 
de dag wordt gelegd om de asielzoekers op te vangen en verwijst ook naar de goede samenwerking met het centrum; hij 
verwijst naar bijkomende inzet van politiepersoneel en meldt dat dit personeel in het seizoen voor andere taken moet 
kunnen ingezet worden; hij besluit dat onze gemeente er het beste van gemaakt heeft door de inzet van de 
gemeentelijke diensten, de diensten van het ocmw en de politie; hij verwijst ook naar het project in samenwerking met 
de provincie in verband met integratie en de aanwerving van een integratieambtenaar met middelen van het kabinet 
Homans en ook de inspanningen op het vlak van integratie van asielkinderen in het onderwijs. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u02 
volgende raadszitting : maandag 18 april 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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