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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 21 MAART 2016 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 
 

2. Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
 
 Toelichting Voorstel om de oproeping van de gemeenteraad enkel nog via elektronische weg te versturen 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

 
 

3. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanduiden vertegenwoordiger. 
 
 Toelichting Ingevolge ontslag schepen Rita Gantois 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie vrije Tijd 

 
 

4. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanwijzen voorzitter. 
 
 Toelichting Ingevolge ontslag van schepen Rita Gantois moet een nieuwe voorzitter aangesteld worden. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: Aanstellen voorzitter gemeenteraadscommissie Vrije Tijd 

 
 

5. Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken - aanduiden vertegenwoordiger. 
 
 Toelichting Ingevolge ontslag schepen Rita Gantois 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie 

grondgebiedzaken 
 
 

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. 

 
 Toelichting Ingevolge ontslag schepen Rita Gantois 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie die waakt 

over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen 
van de gemeente 
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7. Goedkeuring wijziging huurovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en NMBS NV voor het station 
Koksijde. 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 19 september 2011 werd de huurovereenkomst met de 

NMBS NV voor de huur van enkele lokalen in het stationsgebouw goedgekeurd. NMBS huurt 
momenteel enkele ruimtes in het stationsgebouw van de gemeente Koksijde: een loket, een 
backoffice, sanitair, ruimte voor de ticketautomaat en een ruimte met technische installatie. 
In de huurovereenkomst (die nog loopt tot eind 2020) staat niets vermeld over een 
opzeggingstermijn. In principe kan de huurovereenkomst niet vroegtijdig opgezegd worden 
mits toestemming van de eigenaar.  
Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst aan te passen en enkel nog de ruimte voor de 
ticketautomaat (lokaal 0.4) en de technische ruimte (lokaal 0.5) te verhuren huren i.p.v. nu 
29,41 m² ruimte wordt dit dan 13,19 m² ruimte. Zo kan de uitbater van het buffet over extra 
ruimte in het stationsgebouw beschikken. Voorgesteld wordt dat de NMBS NV 238,41 
euro/maand zou betalen als nieuwe huurprijs van de ruimte voor de ticketautomaat en de 
technische ruimte (huidige vergoeding conform de gebruikte ruimte).  
 
De nieuwe uitbater van het station is vragende partij om over extra ruimte te beschikken. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De huurovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 september 2011 
tussen de gemeente Koksijde en de NMBS NV voor de gebruikte lokalen in het 
station te Koksijde wordt  

 Artikel 1 voorwerp van de overeenkomst - gehuurde goederen pararaaf 1 vervangen 
door: 

 “De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaard een technische 
ruimte lokaal 0.5 en ticketautomaat lokaal 0.4 met een grondoppervlakte 
van 13,19 m² in het station van Koksijde”  

 Artikel 5 huurprijs, paragraaf 1 van de overeenkomst wordt vervangen door: 

 "Onderhavige overeenkomst wordt verleend en aanvaard mits een 
maandelijkse huurprijs van 238,41 EUR/maand. De betalingstermijn 
bedraagt 50 dagen, vanaf de ontvangstdatum factuur." 

 Artikel 8 kosten en verbruik wordt paragraaf 2 van de overeenkomst wordt 
vervangen door : 

 "De vergoeding voor het verrbuik van verwarming en ventilatie wordt 
vastgesteld op een forfait van 26,91 EUR/maand" 

Art 2 :  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere 
afhandeling van dit besluit. 

 
 

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. 

 
 Toelichting Het schepencollege besliste in zitting van 1 februari 2016 om de openbare vrijdagsmarkt 

terug te verhuizen van het Marktplein naar de Zeelaan wanneer de ganse Zeelaan afgewerkt 
en opengesteld is. Mogelijk zal dit pas begin juni 2016 zijn. Dit hangt af van de vorderingen 
van de werken. 
 
De marktkramers van de openbare vrijdagsmarkt ondervinden door de tijdelijke verhuizing 
van locatie Zeelaan naar locatie Marktplein duidelijk hinder. Klanten vinden de weg niet of 
haken af wegens de verhuis. De omzet van de marktkramers is beduidend lager op het 
Marktplein. Klanten bezoeken enkel het centrale gedeelte en niet de Zijstraten waardoor 
sommige marktkramers wegblijven omwille van de lage opkomst en slechte verkoop.  
 
Vanaf april stijgt de basisprijs per 3 meter voor een standplaats op de openbare 
vrijdagsmarkt van 4€ (wintertarief) naar 15€ per marktdag. Het voorstel is om tijdelijk het 
bedrag van 4€ te behouden zolang de vrijdagsmarkt op het Marktplein doorgaat. 
  
De tarieven voor de openbare dinsdag markt op de Zeedijk van Oostduinkerke en de 
producentenmarkt op vrijdagnamiddag voor het erfgoedhuis wijzigen niet. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Artikel 3 van het gemeentelijk belastingreglement op de ambulante handel op de 
door de gemeente ingerichte markten - periode 2015-2017, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 22 december 2014 wordt voor de periode vanaf 01 april 2016 tot 
en met 30 juni 2016 opgeheven en vervangen door volgende bepaling: 

 “De belasting wordt berekend per ingenomen standplaats, ongeacht de aangeboden 
koopwaar, per drie lopende meter en per marktdag, gemeten aan de verkoopzijde 
van het kraam of de uitstalling en wordt voor de houders van een abonnement als 
volgt vastgesteld: 

Producentenmarkt Oostduinkerke-dorp 
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a) € 7,50 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden april, mei, juni Markt 
Zeelaan Koksijde  

a) € 4,00 per drie lopende meter per marktdag die doorgaat op de tijdelijke locatie 
“Marktplein” 

b) € 15,00 per drie lopende meter per marktdag die doorgaat op de locatie “Zeelaan” 

Markt Zeedijk Oostduinkerke 

a) € 4,00 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden april, mei, juni” 

Art. 2: De houders van een abonnement worden pro rata gecompenseerd rekening houdend 
met de overeenkomstig artikel 5 van het gemeentelijk belastingreglement op de 
ambulante handel op de door de gemeente ingerichte markten - periode 2015-2017, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 december 2014, toegepaste 
vermindering op de abonnementsprijzen. Deze compensatie wordt berekend en 
toegekend binnen de maand volgend op die waarin de marktdag definitief doorgaat 
op de locatie “Zeelaan”. 

Art. 3: Dit reglement gaat in op 01 april 2016 en eindigt op 30 juni 2016.  

 De andere bepalingen van het gemeentelijk belastingreglement op de ambulante 
handel op de door de gemeente ingerichte markten - periode 2015-2017, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 december 2014 blijven tijdens deze 
periode onverminderd van kracht. 

Art. 4: Vanaf 01 juli 2016 is het gemeentelijk belastingreglement op de ambulante handel 
op de door de gemeente ingerichte markten - periode 2015-2017, goedgekeurd door 
de gemeenteraad van 22 december 2014 opnieuw volledig van kracht. 

 
 

9. Overname deel van de parallelweg N34 Albert I laan namens het Vlaams Gewest. 
 
 Toelichting Begin januari 2016 zijn de werken gestart voor de aanleg van de fietspaden langs de N34 

(Koninklijke Baan) tussen de gemeentegrens met Nieuwpoort en Oostduinkerke-bad. Ter 
hoogte van wijk Groenendijk Oostduinkerke ligt een stuk wegbedding van de oude 
Gewestweg die reeds jaren niet meer als dusdanig gebruikt wordt. Deze weg heeft vooral een 
ontsluitende functie naar de aanpalende gebouwen enerzijds en als parking anderzijds. Dit 
wegvak heeft enkel nog een lokale functie en kadert niet meer in het Structuurplan 
Vlaanderen. Het Vlaamse Gewest gaat akkoord tot de afstand van deze wegbedding met een 
oppervlakte van 73a74ca (lengte van 426 meter). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.. Goedkeuring tot overname van de parallelweg N34 Albert I-laan (lengte: 426 meter), 
zoals aangegeven op het situatieplan 1M3D8J G 118885 00 opgemaakt door 
Ingenieur Hendrick Varderdonckt d.d. 7 januari 2014 namens het Agentschap Wegen 
en Verkeer (Vlaamse Gewest).  

Art. 2. Machtiging te geven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris om de akte te 
ondertekenen. 

Art. 3. Akkoord te geven aan de affectatie de deze wegenis tot het openbaar domein. 

Art. 4. Goedkeuring tot de opmaak van een attest van goede staat van berijdbaarheid. 

 
 

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

 
 Toelichting In schrijven van 26 februari 2016 mocht de gemeente van het Agentschap Maritieme 

Dienstverlening en Kust de strandconcessie voor het jaar 2016 ontvangen. Het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de strandconcessie voor het jaar 2016 zoals opgesteld door het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust dient door de gemeenteraad te worden 
goedgekeurd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de strandconcessie voor het jaar 
2016 opgesteld door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening Kust en zoals 
opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd. 

 
 

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

 
 Toelichting In de gemeenteraad van 22 maart 2010 werd de concessieovereenkomst Zeedijk & Strand 

niet gedekt door de strandconcessie goedgekeurd. Deze concessie is bestemd voor de 
exploitatie van het openbaar domein van het strand en de eventuele privatieve bezetting van 
het strand. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust liet weten de goedgekeurde 
concessie te verlengen voor het jaar 2016 (tot 31/12/2016) onder dezelfde voorwaarden. De 
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gemeenteraad dient deze concessie goed te keuren. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 werd 
voor deze concessie reeds een verlenging toegestaan gelet op de lopende studie door de 
afdeling Kust. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  De concessieovereenkomst Zeedijkconcessie/ concessie strand niet gedekt door de 
strandconcessie, wordt de verlenging voor het jaar 2016 met het Vlaams Gewest 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust goedgekeurd.   

Art 2:  De verlenging van de concessie wordt goedgekeurd onder dezelfde voorwaarden dan 
de concessie goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2010. 

 
 

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

 
 Toelichting Op heden is de toelage en de betalingen per prestatie van de verschillende Harmonieën en El 

Fuerte niet gelijk. Het bestuur wenst de toelage in 2018 op gelijke hoogte te brengen. 
Voorgesteld wordt dat elk muziekkorps vanaf 2018 een jaarlijkse toelage van 16.500,00 euro 
zou ontvangen. In ruil voor de toelage dient men in te staan voor een aantal gratis prestaties. 
In een jaarlijkse vergadering worden de gratis prestaties vastgelegd.  
Een overeenkomst voor drie jaar met de voorwaarden tot het verkrijgen van de toelage werd 
opgesteld en dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Een jaarlijkse toelage aan de Harmonie Koksijde, de Harmonie Oostduinkerke en El 
Fuerte wordt goedgekeurd zoals opgenomen in de overeenkomst. 

Art. 2:  De voorwaarden voor de toekenning van de toelage worden goedgekeurd zoals 
omschreven in de overeenkomst, opgenomen in bijlage bij dit besluit.  

Art. 3:  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven toe te zien 
op de concrete besteding van de middelen. 

 
 

13. Goedkeuren overeenkomst voor de toelage aan de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum. 
 
 Toelichting In de gemeenteraad van 18 maart 2013 werd de overeenkomst met de vzw Vrienden van het 

Nationaal Visserijmuseum goedgekeurd, waarbij deze een jaarlijkse toelage van 20.000 euro 
ontvangen voor de organisatie van de Folkloreavonden op het binnenplein van het NAVIGO-
museum. De toelage wordt voor drie jaar toegekend. De overeenkomst loopt af en de vzw 
verzoekt om opnieuw werkingsmiddelen ter beschikking te krijgen voor de organisatie van 
Folkloreavonden.  
Een overeenkomst werd opgesteld en deze dient te worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aan de vzw De vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, met 
ondernemingsnummer 418.197.880 en met zetel Pastoor Schmitzstraat 5 
Oostduinkerke, wordt voor de jaren 2016,2017,2018; een jaarlijkse toelage 
toegekend ten bedrage van 20.000 euro voor het organiseren van Folkloreavonden.  

Art. 2:  De voorwaarden voor de toekenning van de toelage worden goedgekeurd. 

 
 

14. Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor doelgroep 65-plussers – lokaal 
woonbeleid. 

 
 Toelichting In de vergadering van het Lokaal Woonoverleg dd. 22 februari 2016 werd positief advies 

wordt gegeven voor het hanteren van een lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers voor 
de projecten Dorpsstraat-Schoolstraat te Oostduinkerke (23 appartementen, waarvan 14 
appartementen met 1 kamer en 9 appartementen met 2 kamers), Bert Bijnenstraat te 
Koksijde (8 woningen met 1 slaapkamer) en Hovenest te Koksijde (6 appartementen met 1 
slaapkamer); 
 
Het Kaderbesluit Sociale Huur biedt de mogelijkheid aan de gemeente om als regisseur van 
het lokaal woonbeleid, een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken dat kan afwijken 
van de Vlaamse toewijzingsregels; 
 
Het toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenspraak met de verhuurders van de lokale 
huisvestingsactoren; 
 
Voor de totstandkoming van een toewijzingsreglement voor 65-plussers moet geen 
omstandige procedure gevolgd worden en het invullen van een modelsjabloon volstaat; 
 
Er moet rekening gehouden worden met de onderstaande twee bovengrenzen om te 
voorkomen dat een disproportioneel aandeel woningen met voorrang toegewezen wordt aan 
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65-plussers: 
§ maximaal 1/4 van het totale patrimonium mag voor 65-plussers met voorrang 

worden toegewezen 
§ maximaal 1/3 van het totaal aantal studio’s 1- en 2 -slaapkamerwoningen en -

appartementen mag voor 65-plussers met voorrang worden toegewezen 
Het geplande aantal met voorrang toe te wijzen woningen, blijft ruimschoots onder 
bovenstaande maxima; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Goedkeuren van het lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers. 

Art. 2: Het lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers ter goedkeuring over te maken 
aan agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Woonbeleid 

 
 

15. Goedkeuren intergemeentelijke BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde. 
 
 Toelichting De veiligheidscellen van Koksijde en De Panne maakten een intergemeentelijk Bijzonder 

Nood- en Interventieplan (hierna BNIP genoemd) op voor de driedaagse De Panne-Koksijde 
die plaatsvindt op 29, 30 en 31 maart 2016. 
Dit BNIP is een aanvulling op de Algemene Nood- en Interventieplannen van de gemeenten 
Koksijde en De Panne. 
Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een noodsituatie voordoet tijdens de driedaagse, op 
grondgebied van Koksijde of De Panne, de nodige personen en diensten te alarmeren, de 
nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en 
efficiënte manier. 
Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de 
bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie tijdens het 
evenement te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale 
situatie te bespoedigen. 
Het BNIP legt de mogelijke risico’s vast, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de 
verantwoordelijkheden en de communicatie. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het intergemeentelijk BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde wordt goedgekeurd. 

Art. 2. Het BNIP wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de verspreidingslijst, 
zoals opgenomen in het BNIP 

Art. 3. Het BNIP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouverneur. 
 
 

16. Goedkeuren BNIP black-out. 
 
 Toelichting De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan voor een 

onverwachte stroompanne op het grondgebied van Koksijde, hierna BNIP black-out genoemd. 
Dit BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente 
Koksijde. 
Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een black-out voordoet, de nodige personen en diensten 
te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren 
op een snelle en efficiënte manier. 
Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de 
bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie te bestrijden, 
de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. 
Het BNIP legt de mogelijke risico’s, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de 
verantwoordelijkheden en de communicatie vast. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het BNIP black-out wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het BNIP black-out wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de 
verspreidingslijst, zoals opgenomen in het BNIP. 

Art. 3:  Het BNIP black-out wordt doorgestuurd naar de provinciegouverneur ter 
goedkeuring. 

 
 

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

 
 Toelichting In de gemeenteraad van 17 mei 2010 werd de schenkingsovereenkomst m.b.t. de overdracht 

van het patrimonium van de Stichting George Grard aan de gemeente goedgekeurd. 
Eén van de belangrijkste engagementen binnen deze overeenkomst was het oprichten door 
de gemeente van een museum George Grard. 
In de gemeenteraad van 20 juni 2011 werd beslist om de grote schuur op de site Ten 
Bogaerde in te richten als monografisch museum met het oeuvre van George Grard. 
Evenwel, afgaande op de cijfers op nationaal en internationaal niveau kan er worden 
vastgesteld dat het museumbezoek in de laatste jaren in dalende lijn is. Ook en vooral 
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monografische musea lijden onder deze trend. De uitdaging bestaat er bijgevolg voor de 
sector in de komende jaren in om in de wijze van presentatie van de collectiestukken en het 
museumverhaal de nodige dynamiek en interactiviteit te brengen zodat bezoeken en 
herhaalbezoeken gestimuleerd worden. 
Vanuit deze context, samen met de intentie vanuit de gemeente om een ruim en trouw 
(doel)publiek te kunnen bereiken/op te bouwen, ligt nu het voorstel op tafel om de grote 
schuur op de site Ten Bogaerde niet uitsluitend als monografisch museum in te richten, maar 
de inhoudelijke invulling te verruimen naar een kunstencentrum waar een polyvalent gebruik 
met een bijzondere focus op moderne en hedendaagse kunst de publiekstrekker moet zijn. 
Uit de gevoerde overleggen tussen de gemeente Koksijde en de Stichting George Grard blijkt 
dat een bruikleen van topstukken uit het oeuvre van kunstenaar George Grard via een expo 
die tevens fungeert als aankleding van het gebouw, de beste optie is. 
Om dit te realiseren dient de schenkingsovereenkomst ontbonden te worden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Akkoord te gaan met de ontbinding van de schenkingsovereenkomst m.b.t. 
overdracht patrimonium Stichting George Grard aan de gemeente Koksijde, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 mei 2010 

 
 

18. Goedkeuren bruikleenovereenkomst tussen de Stichting George Gard en de gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting Momenteel wordt de grote schuur op de site Ten Bogaerde gerestaureerd tot Kunstencentrum 

Ten Bogaerde. De opening van dit gebouw is voorzien op donderdag 30 juni 2016. 
Bestemming van het gebouw is een polyvalent gebruik met een bijzondere focus op moderne 
en hedendaagse kunsttentoonstellingen.  
Om dit te concretiseren werd hiertoe door de gemeente in 2014 een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het FRAC Nord-Pas-de Calais, dit voor de 
periode 2015-2018.  
Deze samenwerking moet de nodige garanties bieden om kwalitatieve culturele projecten in 
het Kunstencentrum rond moderne en hedendaagse kunst uit te werken. 
Daarnaast staat de dienst Cultuur en Erfgoed ook zelf in voor de opmaak van een 
programmatie. 
 
Doordat de site Ten Bogaerde als voormalig uithof van de Duinenabdij een sterke lokale 
verankering kent en de restauratiewerken de unieke Koksijdse geschiedenis van deze locatie 
via de architectuur poogt te benadrukken, werd gezocht naar een passende aankleding van 
het gebouw via kunstwerken, dit naar het voorbeeld van het Vlaamse Parlement. 
Deze werd gevonden in het oeuvre van kunstenaar George Grard.  
George Grard (°1901-1984) wordt algemeen erkend als één van de grootste Belgische 
beeldhouwers. Zijn bronzen beelden staan verspreid over het ganse land, zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië.  
Zijn atelier bevond zich in Sint-Idesbald waar hij sedert de jaren ’30 woonde en werkte. 
Samen met o.a. kunstenaars Paul Delvaux en Pierre Caille wordt hij beschouwd als één van 
de grondleggers van de School van Sint-Idesbald. 
Zijn nalatenschap bestaat uit bronzen beelden, gipsen beelden en tekeningen. 
 
Verwijzend, enerzijds, naar het belang van deze collectie én de expliciete link met de 
geschiedenis van de gemeente Koksijde, en anderzijds, het aangewezen is af te stappen van 
een louter monografisch museum George Grard, ziet het bestuur het als een opportuniteit om 
het oeuvre van George Grard via een expositie die tevens fungeert als aankleding van het 
Kunstencentrum Ten Bogaerde te voorzien.  
Om dit realiseren dient een bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de 
Stichting George Grard afgesloten te worden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De ‘Bruikleenovereenkomst tussen Stichting George Grard en gemeente Koksijde’ 
wordt goedgekeurd. 

 
 

19. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering en aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger. 
 
 Toelichting Op 11 april 2016 om 17u30 vindt een algemene vergadering plaats met volgende 

agendapunten : 
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 
uittredingen 

3. Voordracht commissaris 
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende 

nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het 
einde van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 
december 2015 

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 
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6. Verslag van het college van commissarissen 
7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 
10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger. 
Art. 2:  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 

inhoud van deze punten. 
 
 

20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 26 mei 2016 om 19u00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met 

volgende agendapunten: 
1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 

inhoud van deze punten. 
 
 

21. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
11 maart 2016 


