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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 27 juni 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 19u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon 
niet aanwezig bij aanvang van de zitting : raadslid Decorte 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 mei 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Hulpverleningszone Westhoek - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring wijziging toelage 2016. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2015. 
Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de dienstjaarrekening 2015 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Gemeenterekening 2015 - goedkeuring. 
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

Gehoord dhr. burgemeester die tevreden is met het positieve resultaat van de rekening en ook het feit dat het bereiken 
van de prioritaire beleidsdoelstelling, nl. afbouwen van de schuld, in het vooruitzicht ligt 

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

5. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 3. 
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

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

6. Goedkeuring van de budgetwijziging 2016 nr.1. 
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

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

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en onderhouden 
schuilhuisjes in ruil voor publiciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het lopende contract dat zeer positief was voor de gemeente, maar dat 
einde dit jaar eindigt; hij stelt dat het de moeite is om een nieuwe opdracht uit te schrijven 
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Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I 
laan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Astridplein. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring overname gewestweg N330 Leopold II laan tussen kmp. 5,728 - kmp. 7,713 namens het Vlaamse 
Gewest. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat we met de overname de weg beter zullen kunnen inrichten voor voetgangers en 
fietsers, dat de herinrichting voor het Vlaamse gewest geen prioriteit is 

Gehoord raadslid Loones die betreurt dat het Vlaamse gewest een stijgend aantal taken niet meer vervult en dat het idee 
van de kamstructuur hiermee wordt verlaten; de overname zal een stijgende last betekenen voor de diensten naar 
onderhoud toe; hij vraagt dat bij de herinrichting aandacht zou zijn voor de aanwezige bomen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle verlaat de zitting  
 

11. Goedkeuring aankoop onroerend goed Dorpsstraat 9 jegens Supeene-Tyberghien. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de aankoopprijs en grootte van de andere belendende percelen en panden 
die ondertussen reeds door de gemeente zijn aangekocht; hij verklaart het verschil in aankoopprijs, gelet de goede staat 
waarin het pand zich bevindt 

Gehoord raadslid Loones die het college wil feliciteren met de aankoop 

Gehoord raadslid Hillewaere die vraagt wat er met het pand na aankoop zal gebeuren, waarop de burgemeester meldt 
dat de hangar zeker al nuttig zal kunnen gebruikt worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring akte kosteloze afstand grond voormalige munitiedepot aan de Polder en Noordwatering i.k.v. de 
verbreding van de Parlementsgracht. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring kosteloze overdracht van 32,5m² grond op de hoek van de Guldenzandstraat en de Sint 
Andréstraat. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 

14. Definitieve vaststelling GRUP Zeedijk. 
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die o.a. verwijst naar de adviezen van de gecoro 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring tracé van wegenis sociaal woonproject Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen, IJzer en Zee en bijhorende 
verbintenis. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de plannen voor de realisatie van een aantal koopwoningen in Wulpen en 
het feit dat de wegenis nu wordt voorgelegd, met een kostenverdeling tussen gemeente en maatschappij; ook de locatie 
van de ondergrondse afvalcontainers wordt herzien; de werken worden aangevat in de tweede helft van 2017 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Loones verlaat de zitting 
 
16. Goedkeuring erfpachtovereenkomst voor de oprichting van het nieuw politiehuis in de Ter Duinenlaan met PZ 

Westkust. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de toewijzing van de werken reeds is gebeurd en de werken zullen starten in 
september 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging tegen inbraak. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 



 beknopt verslag gemeenteraad 27/06/2016  3 

18. Goedkeuring BNIP basis Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester die de bedoeling van dit BNIP toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Kennisname tentoonstellingsvisie gemeente Koksijde 2017-2019. 
Gehoord schepen Gantois die verwijst naar de bespreking in de raadscommissie en ook de aandacht vestigt op de 
opening van Ten Bogaerde volgend weekend; de aanleiding voor de visie was het coördineren van de diverse initiatieven 
die op vlak van tentoonstellingen gebeuren in de gemeente Koksijde 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting, waarbij hij ook verwijst naar het positieve advies van de schoolraad 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of het reglement voor Koksijde ook niet moet aangepast worden, waarop schepen 
Van Hove meldt dat dit in augustus zal voorkomen 

Raadslid Mouton stelt vast dat het kopiëren van leerlingengegevens buiten de maximumfactuur valt en vraagt wat dit 
betekent. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Loones vervoegt opnieuw de zitting 
 
21. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw die de diverse wijzigingen in de formatie toelicht 

Gehoord raadslid Dewulf die met genoegen vaststelt dat een ambtenaar lokale economie wordt voorzien 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(22) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Verhaeghe – kerkhof Koksijde 
Raadslid Verhaeghe heeft vastgesteld dat er een sterretjesweide is ingericht en is blij dat dit er is, maar ze stelt zich de 
vraag of de inwoners van de gemeente dit weten en daarom ook suggereert om dit in Tij-dingen bekend te maken. 
Schepen Geersens meldt dat dit zal gebeuren, omdat het perkje nu nog maar pas is aangelegd 

 
Raadslid Decorte vervoegt de zitting. 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u49 
volgende raadszitting : maandag 22 augustus om 20u00 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 


