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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 22 AUGUSTUS 2016 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie estaminet 
"Peerdevisscher" - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze; 

 
 Toelichting De raming voor deze renovatie bedraagt € 130.570,88 excl. btw of € 157.990,77 incl. btw. 

De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2016. Wijze van gunnen: open 
aanbesteding. Lastenboek opgemaakt door Studiebureau Plantec bvba. 
Motivatie werken: 
* Dak berging is ingestort en wordt heropgebouwd 
* volledig nieuw buitenschrijnwerk + nieuwe luiken  
* hele gebouw herschilderen (buitenkant en binnenkant restaurant)  
* elektriciteitswerken (op heden zeer onveilig) 
* … 
Advies Financiële Dienst: Er is op onderstaande jaarbudgetrekening 160.000 euro voorzien 
voor de renovatiewerken aan de Peerdevisscher. De te betalen erelonen (geraamd op 20.000 
euro) komen evenwel ook onder deze jaarbudgetrekening. Indien de werken effectief 
157.990,77 euro zullen kosten, zal het totaal voorziene budget dus ontoereikend zijn voor het 
gehele project.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-223/0700-10/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 160.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  157.990,77 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Renovatie estaminet "Peerdevisscher"”, opgesteld door de ontwerper, Plantec bvba, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 130.570,88 
excl. btw of € 157.990,77 incl. btw. 

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

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

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 
verschillende liften - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze; 

 
 Toelichting Volgens het koninklijk besluit van 10 december 2012 moeten liften afhankelijk van de leeftijd 

tegen een bepaalde datum gemoderniseerd worden. Dit voor de veiligheid van de personen 
die de lift gebruiken. Hiervoor werden strenge tijdsschema’s opgesteld. Wij zijn hier al een 
tijdje actief mee bezig, onder meer door het opstellen risicoanalyses waaruit we duidelijk 
kunnen afleiden wat moet gewijzigd worden. Nu moeten de volgende stappen uitgevoerd 
worden, namelijk uitvoering. 
De raming van de gehele opdracht bedraagt € 96.800,00 incl. btw. De nodige kredieten zijn 
voorzien op het budget 2016 en worden bij voorzien op het budget 2017. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Lastenboek opgemaakt 
in eigen regie. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-109 en de raming voor 
de opdracht “Het conform maken van verschillende liften van de gemeente 
Koksijde”, 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 € 
80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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4. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Bosquetiastraat. 

 
 Toelichting Noodzaak voor een parkeerplaats voor een dokter in de Bosquetiastraat 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
 
BOSQUETIASTRAAT – 2750  (Gew.GR 21.12.09 – GR 20.12.12) 
====================  
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
BOSQUETIASTRAAT – 2750  (Gew.GR 21.12.09 – GR 20.12.12) 
====================  
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. in het gedeelte gelegen tussen de kruispunten met de A.Bliecklaan en de Lalouxlaan, 
op de rechterkant in de rijrichting in het gedeelte gelegen tussen de Vlaanderenstraat 
en de Lalouxlaan, op de rechterkant in de rijrichting  

 
Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 
uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf de Lalouxlaan naar de A Bliecklaan. 
2. Verboden richting vanaf de Lalouxlaan naar de Vlaanderenstraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5 
 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. in het gedeelte tussen de kruispunten met de Vlaanderenstraat en de Lalouxlaan, rechts in 
de rijrichting, 12 m thv huis nr.12. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord  E1 + Xc (12m) 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007: 
 
1. ter hoogte van het huis nr.17 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord dokter en 
onderbord Xc (6meter) 
 

 
 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Jacquetlaan. 

 
 Toelichting Parkeerverbod wordt uitgebreid ter bescherming van de duinen. 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
 
JACQUETLAAN – 4141  (GR 14.11.11 - GR 18.04.16) 
================ 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
JACQUETLAAN – 4141  (GR 14.11.11 - GR 18.04.16) 
================ 
 
Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
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Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
a. Zuidkant van de bocht, over afstand van 70 m 
b. Zuidkant tussen Leopold II laan en Hoge Weg 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb. 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art. 

70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 

1. twee plaatsen op het parking gedeelte van de straat 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien 
van pictogram “minder valide”. 
 
Art. 4.  Parkeerplaatsen voorbehouden voor bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 
1. 4 plaatsen op het parking gedeelte van de straat 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d  
 

 
 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Langeleedstraat. 

 
 Toelichting Parkeerverbod ter hoogte van de oostelijke uitrit van het munitiedepot is nodig om te kunnen 

in- en uitrijden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
LANGELEEDSTRAAT – 4503 (GR 17.02.09 – GR 17.08.15) 
==================== 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
LANGELEEDSTRAAT – 4503 (GR 17.02.09 – GR 17.08.15) 
==================== 
 
Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden of lossen, overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) 15.0 Ton 
1. Langs beide zijden van de Toekomstlaan, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd 
laden of lossen” 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 
 
Art. 2.   Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement 

op de                     Politie van het Wegverkeer: 
 
a) 50 km/h – beide richtingen tussen de Toekomstlaan en de Burgweg 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 
 
Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. noordkant ter hoogte van de oostelijke in- en uitrit van het munitiedepot 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 
 

 
 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Massartstraat. 

 
 Toelichting Parkeerverbod invoeren om toegang hulpdiensten tot de hotelschool mogelijk te maken 
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 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
 
MASSARTSTRAAT -  1094   (GR 26.04.11 – GR 19.01.15 – GR 18.04.16) 
================================================= 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
MASSARTSTRAAT -  1094   (GR 26.04.11 – GR 19.01.15 – GR 18.04.16) 
=============================================== 
 
Art. 1.   Opgeheven 
 
Art. 2 Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1.  Noordkant 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb 
 
Art. 3 Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2°  van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1.  gans de oostelijke helft vanaf huisnummer 2 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel gele onderbroken streep. 
 

 
 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - 
Koninklijke Prinslaan. 

 
 Toelichting Overwegende dat het aanvullend politiereglement op het verkeer niet in overeenstemming is 

met de realiteit 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
Art. 4. KONINKLIJKE PRINSLAAN / N8 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 - aanv.GR 
14.05.1997 - GR 10.05.04 – GR 11.04.2005) 
 
==================================  
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
Art. 4. KONINKLIJKE PRINSLAAN / N8 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 - aanv.GR 
14.05.1997 - GR 10.05.04 – GR 11.04.2005) 
 
==================================  
 
1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) Op beide zijden, vanaf respectievelijk Bugeaudlaan en Tulpenlaan tot aan de Koninklijke 

Baan. 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 
 
2. 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, tussen het "rondpunt Molen" en "rondpunt Ster der 

Zee". 
 
3. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) Tussen kmp.151.785 en kmp.152.502 - 70 Km/u. (M.B.16.07.1993) 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsborden C43 en C45. 
 
4. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) doorlopende streep: 
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1° Rijbaan, over zijn volledige lengte, vanaf het "rondpunt Ster der Zee" tot het 
"rondpunt Molen". 

 
5. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) Vanaf de Koninklijke Baan (N34) tot aan het "rondpunt Ster der Zee". 
b) Vanaf het "rondpunt Ster der Zee" tot aan het "rondpunt Molen". 
 
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. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen,overeenkomstig 

art.70.2.1.3c van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.43 
b) één parkeerplaats, oostkant ter hoogte van huisnummer 36 
c) één parkeerplaats, westkant ter hoogte van Koninklijke Baan huisnummer 225 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 
 
7 Voorrang op Verkeerspleinen: 
 
a) Op het verkeersplein (rondpunt Molen) met de N8 (Leopold III laan), N8h (Van 

Buggenhoutlaan) en de Ranonkellaan , heeft het rondgaand verkeer de voorrang op 
dit van de aansluitende wegen. (M.B.29.07.1994) 

b) Op het verkeersplein (rondpunt Ster der Zee) met de Tennislaan, de Bugeaudlaanen 
de Tulpenlaan, heeft het rondgaand verkeer de voorrang op dit van de aansluitende 
wegen. (M.B.29.07.1994) 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeerstekens B1, en D5. 
 
8. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (aanv.GR.14.05.1997) 
 
a) Ten noorden van het rondpunt, Koninklijke Prinslaan (N8), Leopold II laan (N8), Van 

Buggenhoutlaan (N8h) en de Ranonkellaan. 
b) Ter hoogte van het kruispunt gevormd met de Brialmontlaan en Ter Duinenlaan. 
 
Deze maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van de borden F49 
 
9. Verkeer verboden in beide richtingen overeenkomstig art.86.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a) ventweg, oostelijke kant tussen het rond punt met de Tennislaan en het kruispunt met 
de Koninlijke Baan 

b) ventweg, westelijke kant tussen het rond punt met de Tennislaan en het kruispunt met 
de Koninlijke Baan 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden F19 en C31. 

 
 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - 
Koninklijke baan. 

 
 Toelichting Het verkeersbord ‘F49’ dient niet opgenomen te worden in het aanvullend reglement. 

 
 Voorstel van  

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

gewestwegen,  
 
Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 -Gew.GR 09.06.98 - 
GR 03.09.2001 - 02.09.01 - GR 26.11.2001 – GR 09.02.02 – GR 10.03.03 – 14.06.04 
– 14.11.05 – 19.12.05 – GR 18.02.08 – 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 20.12.10 – 
16.08.11- 14.11.11 – 20.12.12 – 15.04.13 – GR 17.02.14 – GR 22.06.15) 
============================================= 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 -Gew.GR 09.06.98 - 
GR 03.09.2001 - 02.09.01 - GR 26.11.2001 – GR 09.02.02 – GR 10.03.03 – 14.06.04 
– 14.11.05 – 19.12.05 – GR 18.02.08 – 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 20.12.10 – 
16.08.11- 14.11.11 – 20.12.12 – 15.04.13 – GR 17.02.14 – GR 22.06.15) 
============================================= 
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1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
a) zuidkant, tussen het kruispunt met de Kursaallaan en Zeelaan 
b) zuidkant, in de ventweg tussen het kruispunt met het G Gezelleplein en de 

Duinbergenstraat 
c) zuidkant tussen de Zouavenlaan en de P Sorellaan 
d) noordkant tussen het kruispunt met de Rousseaulaan en de Zeelaan 
e) noordkant, tussen het kruispunt met de J Jordaenstraat en Middelkerkestraat 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 
 
2. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a) Op de noord- en zuidkant,  tussen de grens met De Panne en het kruispunt met 
de  Strandlaan 

b) op de noord- en zuidkant,  tussen het kruispunt met de Strandlaan en het 
kruispunt met de M Blieckstraat/ J Jordaenstraat 

c) Op de noord- en zuidkant, tussen het kruispunt met de Zouavenlaan en de 
aansluiting met de Albert I laan (N34) 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte doorlopende strepen 
 
3. Beperking max snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a)Op noord- en zuidkant, beperkt tot max 70 km/h, tussen de bebouwde kom 
“Koksijde”  (kmpaal 60.3) en de bebouwde kom “Oostduinkerke”. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met de borden C43 
 
4. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 of 74 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 

a) Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Pannelaan  tot het kruispunt met de A. 
Vanhouttelaan (2) 

b) Op beide zijden vanaf het kruispunt met de A. Vanhouttelaan tot en met het 
kruispunt met de Meesjesweg (3) 

c) Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Meesjesweg tot het kruispunt gevormd 
met de Maurice Blieckstraat/ Jacob Jordaensstraat (2) 

d) Op beide zijden vanaf het kruispunt gevormd met de Lejeunelaan/Rousseaulaan tot 
het kruispunt met de Schoonverblijfstraat (2) 

e) Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Schoonverblijfstraat tot de aansluiting 
met de Albert I laan (N34) (3) 

f)  dubbelrichtingsfietspad vanaf de grens met De Panne tot het kruispunt met de 
Pannelaan (2) 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht, naargelang plaatstoestand, bij middel de borden D7 
(1), D9 (2) of van twee evenwijdige witte onderbroken strepen (3). 
 
5. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a) ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan / Terlincklaan. 
b) ter hoogte van het kruispunt met de Vanhouttelaan / Christiaenlaan. 
c) ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, beide kanten 
d) ter hoogte van de tramhalte ,  “St.Idesbald”, thv KP Oostendelaan / Meesjeslaan 
e) ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan. 
f) ter hoogte van de tramhalte, “Ster der Zee”, thv KP  Koninklijke Prinslaan N8 / 

Prof.Blanchardlaan.  
g) ter hoogte van het kruispunt met de Bliecklaan / Koninginnelaan. 
h) ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan. 
i) ter hoogte van de tramhalte ,  “Koksijde Bad” thv KP Blieckstraat / J Jordaenstraat.  
j) ter hoogte van het kruispunt met de Blieckstraat / J Jordaenstraat  
j) ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan , beide kanten van het KP 
k) ter hoogte van de tramhalte, “G.Gezelleplein”, thv G.Gezelleplein 
l) ter hoogte van het kruispunt met de Heiststraat / Duinbergenstraat 
m) ter hoogte van het kruispunt met de Zouavenlaan / Zouavenplein 
m) ter hoogte van de tramhalte, “Lejeunelaan”  thv KP Lejeunelaan / Rousseaulaan 
n) ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan 

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

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

 
a) onderbroken streep: 
1° Vanaf de grens met De Panne tot aan het kruispunt met de Pannelaan / H 

Terlincklaan, op beide kanten 
2° Vanaf het kruispunt met de Lejeunelaan tot de aansluiting met de Albert I laan 

(N34), op beide kanten 
 
b) Doorlopende streep: 
1° vanaf het kruispunt met de Zeelaan, tot het kruispunt met de Willemstraat 

 
7. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a) Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 
 
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 : Albert Bliecklaan 
- Oostendelaan - Lejeunelaan -  Rousseaulaan en Zeelaan 
 
8. 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 87 
b) Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 101 
c) Eén parkeerplaats, noordkant ter hoogte van het huis nr.116 
d) Eén parkeerplaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr.301 
e) Eén parkeerplaats, zuidkant ter hoogte van het huis nr.175 
f) één parkeerplaats, noordkant ter hoogte van huisnr. 78 
 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 
 
9. Stroken voorzien voor het linksafslaand verkeer, overeenkomstig art. 77.1 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 
 
a) Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 

1.  voor kruispunt met Rousseaulaan/ Leleunelaan 
2. voor kruispunt met de Blieckstraat 
3. voor het kruispunt met de Kursaallaan 
4. voor het kruispunt met de Bliecklaan/ Koninginnelaan 
5. voor het kruispunt met de Strandlaan 
6. voor het kruispunt met de Pannelaan 

 
b) Zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 

1. voor het kruispunt met de Strandlaan 
2. voor het kruispunt met de Rousseaulaan/ Lejeunelaan 
3. voor het kruispunt met de Dorlodotlaan 
 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F13, evenals witte 
voorsorteringspijlen zoals voorzien in art.77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer. 
 
10. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a) ter hoogte van de huizen 129/131 - 20 meter 
b) ter hoogte van de huizen 150/152 - 10 meter 
c) ter hoogte van de huizen 136/138 - 20 meter 
d) ter hoogte van de huizen 109/111 - 10 meter 
e) ter hoogte van de huizen 84//86 - 10 meter 
f) ter hoogte van het huis 116 – 10 meter 
g) vanaf de Konijnenstraat – 15 meter 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  + afstand. 
a) en b) worden aangevuld met onderbord ‘7u tot 11u’. 
 
11. Verbod links/rechts afslaand verkeer, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
A. Alle verkeer:  

  
a)  Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 
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 1. Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein : verbod links afslaan naar Zeelaan 
 
b) zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 

   
 1. Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein : verbod links afslaan naar het 

Terlinckplein 
 
B. Uitgezonderd fietsen: 
 

i. zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 
 
1. Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein  : verbod rechts afslaan naar Zeelaan, met 

uitzondering voor fietsers  
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31a of C31b, met 
waar nodig met onderbord M2, volgens art. 77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer. 
 
12.  Kruispunten, alwaar het verkeer geregeld wordt bij middel van driekleurige 

lichtinstallaties overeenkomstig art. 61 van het Koninklijke Besluit dd 
01.012.1975, en ingericht volgens de laatst geldende versie van het V- plan: 

 
a) Koninklijke Baan (N34) / Strandlaan (gemeenteweg) 
b) Koninklijke Baan (N34)/ Koninklijke Prinslaan (N8) / Prof.Blanchardlaan(gemeenteweg) 
c) Koninklijke Baan (N34) / Eugenie Terlinckplein (gemeenteweg) / Zeelaan 

(gemeenteweg) 
d) Koninklijke Baan (N34) / Rousseaulaan (gemeenteweg) / Lejeunelaan (gemeenteweg) 

 
13. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art 

69.3 van de verkeerscode; 
 

a) Zuidkant, richting De Panne naar Oostduinkerke 
 
1. Kruispunt met Koninklijke Prinslaan/ Prof Blanchardlaan, verplichte richting : 

Koninklijke Baan en Koninklijke Prinslaan. 
 

b) Noordkant, richting Oostduinkerke naar De Panne 
 
1. Kruispunt met de Dorlodotlaan, verplichte richting Koninklijke Baan en 

Dorlodotlaan richting Zeedijk (rechts) 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord D3b 
 

14. opgeheven. 
 
15. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007 
 

a) Koninklijke Baan, ter hoogte huis nr 301. 
b) Koninklijke Baan, ventweg, ter hoogte huis nr 105/107 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“parkeerkaart” 

 
 

10. Goedkeuring retributiereglement infrastructuur gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting Naar aanleiding van thema-audit 'gemeentelijke belastingen en retributies' gemeente 

Koksijde was één van de aanbevelingen de opmaak van een gezamenlijk retributiereglement 
voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur.  
Op heden zijn er verschillende reglementen van toepassing opgesplitst naar diensten en 
sommige reglementen zijn aan actualisering toe (nieuwe infrastructuur) .Eén gezamenlijk 
reglement zorgen van meer transparantie voor de burgers. Daarnaast zal de opvolging van de 
facturatie doelmatiger kunnen verlopen. Het college van burgemeester en schepenen gaf in 
zitting van 11/08/2016 positief advies aan het ontwerpreglement. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het retributiereglement wordt goedgekeurd 

 
 

11. Kennisname financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2016. 
 
 Toelichting Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan gemeenteraad en 
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schepencollege (met afschrift aan de gemeentesecretaris):  
- Minstens éénmaal per jaar: een financieel rapport, omvattende ten minste een 

overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
alsook de evolutie van de budgetten. (art. 165) 

Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan de gemeenteraad: (met 
afschrift aan het schepencollege en de gemeentesecretaris):  

- Minstens éénmaal per jaar: een rapport over de uitoefening van de taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (art. 166) 

Over het debiteurenbeheer ingevolge artikel 94 gemeentedecreet rapporteert de financieel 
beheerder. 
 
Het rapport is opgemaakt overeenkomstig de BBC-regels. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van het financieel rapport van de gemeente Koksijde 
betreffende het tweede kwartaal 2016. 

 
 
 

12. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2016 van 
de gemeente Koksijde. 

 
 Toelichting De rekening 2015 en haar resultaten werden bij besluit van de Gourverneur dd. 28 juli 2016 

definitief vastgesteld conform de bedragen goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 
27 juni 2016.  
 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennisname besluit van de gouverneur dd. 28 juli 2016 betreffende de 
definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2015 van de gemeente Koksijde. 

 
 

13. Goedkeuren rekening 2015 en begroting 2016 van vzw JOC de PIT. 
 
 Toelichting In de samenwerkingsovereenkomst die JOC de PIT in 2013 afsloot met de gemeente staat dat 

het JOC jaarlijks zijn begroting en rekening moet voorleggen aan de gemeenteraad. 
Een externe bedrijfsrevisor controleerde de rekening. En de algemene vergadering van JOC 
de PIT keurde zowel de rekening als de begroting goed op 11 juni. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de rekening 2015 van JOC de PIT goed. 

Art. 2: De gemeenteraad keurt de begroting 2016 van JOC de PIT goed. 

 
 

14. Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2015 van het AGB Koksijde. 
 
 Toelichting Het AGB Koksijde is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 

boekhouding van de ondernemingen.  

De vennootschapswetgeving voorziet dat de bestuurders  na de afsluiting van het boekjaar de 
jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen. Toegepast op 
autonome gemeentebedrijven wordt de algemene vergadering vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad. 

Om ons te schikken naar de bepalingen van art. 95 en 96 van de vennootschapswetgeving, 
stelt de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde jaarlijks een 
jaarverslag op. 

De jaarrekening werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, aangesteld door de gemeente, 
en juist bevonden. 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 
commissaris of commissarissen, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft 
van de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.  

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 
goedkeuring van de rekeningen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1 : De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van het AGB 
Koksijde goed Met een winst van 67.982,00 EUR en een balanstotaal van 
24.654.695,00 EUR. 

Art 2 : De gemeenteraad keurt de rekening 2015 van het AGB Koksijde goed met een 
resultaat op kasbasis van -34.334,83 EUR en neemt kennis van het verslag van de 
commissaris. 
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Art 3 : De gemeenteraad van Koksijde geeft kwijting aan de bestuurders van het autonoom 
gemeentebedrijf Koksijde. 

 
 

15. Goedkeuren ondertekenen charter "Sterk Fietsbeleid" van Fietsberaad Vlaanderen. 
 
 Toelichting De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen heeft enkele van de universele 

uitgangspunten en noodzakelijke engagementen van het fietsen vastgelegd in een charter 
“Sterk Fietsbeleid”; 
 
De gemeente heeft in haar bestuursakkoord en strategische meerjarenplanning acties 
opgenomen voor de uitwerking van een fietsbeleid; 
 
Het ondertekenen van het charter geeft zichtbaarheid aan het fietsbeleid van de gemeente;   
 
Volgende uitgangspunten en engagementen met erbijhorende acties worden gevolgd: 
Uitgangspunt 1: Fietsen bevordert de verkeersveiligheid. 
Waar meer gefietst wordt, neemt de algemene verkeersveiligheid toe. De fiets veroorzaakt 
minder gevaar op de weg in vergelijking met het gemotoriseerde verkeer. Fietsen vermindert 
de menselijke kosten van verkeer. 
 
Concrete acties om de verkeersveiligheid te bevorderen zijn: 
* het jaarlijks fietsersexamen 
  dit gaat jaarlijks door in iedere school van de gemeente Koksijde in samenwerking met 
politiediensten 
* dag van de mobiliteit 
naar aanleiding van de ‘week van de mobiliteit’ organiseert de gemeente Koksijde ‘een dag 
van de mobliteit’ waarbij ook ingezet wordt op het aspect verkeersveiligheid 
Uitgangspunt 2: Fietsen is duurzaam 
Fietsen is – samen met wandelen – de meest duurzame verplaatsingswijze. Fietsen is 
energiezuinig en genereert geen emissies met schadelijke impact op het leefmilieu, de 
luchtkwaliteit of het klimaat. Voor langere verplaatsingen is het een onmisbare schakel in 
combinatie met openbaar vervoer. 
 
Concrete actie omtrent duurzaam fietsen: het actieplan Energiek 2020 streeft naar een 
verminderde CO2-uitstoot. In het kader hiervan biedt het gemeentebestuur (elektrische) 
fietsen aan om dienstverplaatsingen te realiseren. 
Engagement 1: Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser  
Comfortabele infrastructuur stimuleert het fietsgebruik. Nieuwe infrastructuur zal de 
veiligheid van de fietser verhogen. Hoe hoger de auto-intensiteit, hoe hoger de vraag naar 
vrijliggende fietsinfrastructuur met een hoge kost. Consequent het STOP-principe hanteren bij 
infrastructuurwerken geeft fietsers meer ruimte en levert de hoogste maatschappelijke baten 
op. 
Concrete actie: Tegen juni 2018 wordt de Albert I laan N34 tussen Oostduinkerke-Bad en 
Nieuwpoort voorzien van vrijliggende fietspaden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het charter “Sterk Fietsbeleid” van Fietsberaad Vlaanderen wordt ondertekend en 
de geformuleerde acties worden uitgevoerd. 

 
 

16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Koksijde en OCMW Koksijde, gemeente en 
OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort m.b.t. de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. 

 
 Toelichting Gemeente en OCMW Koksijde, gemeente en OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort 

werken samen tot de aanwerving van een informatieveiligheidsconsulent om invulling te 
geven aan het decreet van van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer (e-govdecreet), in het bijzonder artikel 9 van het decreet m.b.t. de 
verplichte aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. Gemeente Koksijde treedt op 
als beherend bestuur en staat in voor de aanwerving van de informatieveiligheidsconsulent 
een overeenkomst 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Akkoord met de ter beschikkingstelling van de informatieveiligheidsconsulent, 38 
uur voltijds equivalent, volgens arbeidsvolume aan de besturen:  

Besturen Arbeidsvolume 
OCMW Koksijde  7,6 
Stad Nieuwpoort  7,6 
OCMW Nieuwpoort  3,8 
Gemeente De Panne  7,6 
OCMW De Panne  3,8  

 

Art. 2:  De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Koksijde en OCMW Koksijde, 
gemeente en OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort m.b.t. de 
aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent zoals opgenomen in bijlage 
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wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  De kosten verbonden aan deze terbeschikkingstelling inzake wedde, 
vergoedingen en patronale toeslagen evenals de werkings- en 
verplaatsingskosten worden verdeeld overeenkomstig hun aandeel.  

Art. 3:  De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd de overeenkomst 
van te ondertekenen. 

 
 

17. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam Generaal Hély d'Oisselstraat. 
 
 Toelichting De gemeenteraad ging over tot voorlopige aanvaarding van de benaming Generaal Hély 

d'Oisselstraat in zitting van 23 mei 2016 ter vervanging van de huidige benaming "Koninklijke 
Plaats". De cultuurraad gaf positief advies rond dit voorstel tijdens de algemene vergadering 
van 2 mei 2016. De gemeenteraad dient over te gaan tot de definitieve vaststelling van de 
straatnaam na de afsluiting van het openbaar onderzoek dat liep van 15 juni 2016 tot 15 
juli2016 door het college van burgemeester en schepenen. Er werden 8 bezwaarschriften 
ingediend door de vaste bewoners en eigenaars van de woningen gelegen langs de huidige 
Koninklijke Plaats die gaan over economische schade, moeilijk uit te spreken straatnaam, 
verfransing, kostenbesparend werken nl. vermijden drukken nieuwe stratenplannen, aankoop 
nieuwe straatnaamborden … Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de 
bezwaarschriften in zitting van 01/08/2016 en stelt voor om de benaming Generaal Hély 
d'Oisselstraat te voorzien voor het weggedeelte van de huidige Koninkijke Plaats waar 
woningen nummers 1 & 7 gelegen zijn en de benaming Koninklijke Plaats te behouden voor 
het weggedeelte waar meergezinswoning nummer 12 gelegen is. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Definitief te beslissen om de straatnaam Generaal Hély d’Oiselstraat toe te 
kennen ter vervanging van de huidige benaming "Koninklijke Plaats" voor het 
weggedeelte waar woningen nummers 1 en 7 gelegen zijn en het behouden van 
de benaming "Koninklijke Plaats" voor het weggedeelte waar meergezinswoning 
"Residentie Ter Duyne" met huisnummer 12 gelegen is . 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
deze beslissing. 

 
 

18. Gemeentelijke Holding NV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering. 

 
 Toelichting Overwegende dat Raadslid Vandenbroucke dient vervangen te worden als vertegenwoordiger 

in de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV. 
Er dient ook een plaatsvervanger aangesteld te worden - De afgevaardigden moeten 
gemeenteraadslid zijn. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger  

 
 

19. Gaselwest-Zuid - Goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging, vaststelling mandaat en aanduiding van 
vertegenwoordigers. 

 
 Toelichting Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 neemt de 

gemeente/stad ook deel aan de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het 
distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse 
gemeenten. Uw gemeente beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij voor 
elektriciteit, gas of beide aangesloten is, en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 november 
2019. 
 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die op 
3 oktober 2016 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 
Gent; 
 
Er wordt gevraag om volgende beslissingen te nemen: 
 
Goedkeuring van de agendapunten 
De gemeenteraad dient de agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering. 
 
Statutenwijziging 
Hierbij wordt voorgesteld om artikel 12.1. van de statuten te wijzigen door het aantal 
bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente Komen-Waasten 
zal voortaan twee bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.   
Hierbij wordt gevraagd dat de gemeenten expliciet akkoord gaan met dit voorstel van 
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statutenwijziging. 
 
Aanduiding van vertegenwoordigers 
Artikel 24.1. van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering 
samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegen-
woordigers van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad onder de 
gemeenteraadsleden.  Het is noodzakelijk om zowel een effectieve vertegenwoordiger als een 
plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te zijn dat de gemeente 
steeds op geldige wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur van de legislatuur 
2013-2018. 
Voorstel om dezelfde personen aanduidt als voor de algemene vergadering van ‘Gaselwest / 
Eandis Assets’ die plaats hebben op dezelfde datum en locatie, vermits deze vergaderingen 
en die van Gaselwest Zuid elkaar onmiddellijk opvolgen. 
 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid d.d. 3 oktober 
2016:  
Statutenwijzigingen  
Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017. 
3.Statutaire benoemingen 
4.Statutaire mededelingen  
 
Art. 2 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot artikel 12.1. (samenstelling raad van 
bestuur) ; 
 
Art. 3 
om aan te duiden  

 mevrouw/de heer ………………………………..,  
wonende ……………………………… als (effectieve) vertegenwoordiger van de gemeente, 

 en mevrouw/de heer ………………………………..,  
wonende ……………………………… als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente, 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest-Zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3 oktober 2016 in de  
Ghelamco Arena’, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent en aan alle algemene verga-
deringen die daarna door Gaselwest-Zuid zullen worden georganiseerd tot en met 31 
december 2018; 

  
Art. 4 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 
3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2. 
 

 
 

20. TMVW - Goedkeuring statutenwijziging. 
 
 Toelichting De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën heeft 

beslist dat FARYS/TMVW vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de 
rechtspersonenbelasting (RPB). De kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat 
er geen dividenden meer worden uitgekeerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW wordt goedgekeurd. 

 
 

21. Gaselwest - Eandis Assets - Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de 
algemene vergadering, 

 
 Toelichting De gemeente/stad is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als 

deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie in 
‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist. 
 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en Eandis 
Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), 
Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.  



verklarende nota gemeenteraad 22|08|2016 pagina 13/15 
 

 
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke 
investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, 
e.d… 
Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver 
onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe 
private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.   
 
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners 
en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan 
op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State 
Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. 
Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro een 
kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. 
Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een 
meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 
86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de 
meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt. 
 
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 
aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit 
binnen Eandis Assets. 
 
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende 
nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:  
- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeel-

houdersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance 
rechten’; 

- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 
- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten 

bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 
miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’); 

- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders 
voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere 
bestuursbeslissingen’); 

- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen 
in de algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere 
beleidsbeslissingen’); 

- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend 
met de nieuwe deelnemerscategorieën; 

- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de 
‘commerciële premie’.       

    
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen-
werking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn 
goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens 
op expliciete wijze aan het voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens 
het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 3 oktober 2016:  

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2017 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen. 

 
Art 2 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:  

1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van 
effectieve intrede) 

2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het 

register van de deelnemers 
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José 
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Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande 
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig 
aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 

onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusie-
operaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015; 
 
Art 3 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap ‘State 
Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging Eandis 
Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige 
statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de 
effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de 
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas van december 2015; 
 

 Art 4 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 
3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen ge-
nomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van 
onderhavige raadsbeslissing;  

 
 
 

22. Goedkeuren wijziging transportovereenkomst met IWVA in kader van saneringsverplichting water. 
 
 Toelichting Wijzigingen dringen zich op om de inhoud van de transportovereenkomst in kader van 

saneringsverplichting, in lijn te brengen met de wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2016 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, meer bepaald de invoering van een 
vastrecht waarvan het bedrag decretaal vastgelegd wordt en regelingen inzake vrijstellingen 
en kortingen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De transportovereenkomst afvalwaters wordt goedgekeurd. 

 
 

23. Kostenvergoedingspercentage inning gemeentelijke saneringsbijdrage - IWVA – dienstjaar 2015 - 
goedkeuring. 

 
 Toelichting Bij Ministerieel besluit van 10 mei 2016 houdende vaststelling van het inningspercentage voor 

de bovengemeentelijke saneringsverplichting van exploitanten van een openbaar 
ditstributienetwerk werd beslist het inningspercentage voor 2016 vast te stellen op 4,00%. 
 
De Raad van Bestuur van de IWVA heeft in zitting van 30 juni 2016 beslist het 
inningspercentage op gemeentelijke niveau voor 2016 eveneens vast te stellen op 4,00%. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De IWVA rekent voor het dienstjaar 2016 een kostenvergoedingspercentage aan 
van 4% van het totaal bedrag van de gemeentelijke saneringsbijdragen en –
vergoedingen als vergoeding voor de geleverde administratieve diensten en het 
debiteurenrisico. 

 
 

24. Vacantverklaring statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a. 
 
 Toelichting Wij verwijzen naar de noodzaak om de selectieprocedure voor de aanwerving van een voltijds 

statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a op te starten. De functie wordt sedert 
september 2014 waargenomen. Dit personeelslid is lid van het managementteam, waarvoor 
de gemeenteraad de aanstellende overheid is overeenkomstig onze rechtpositieregeling, die 
zal worden gewijzigd aangezien de bevoegheid terzake decretaal naar het College van 
burgemeester en schepenen is overgeheveld. 
De functie wordt definitief vacant vanaf 1 januari 2017. Het is noodzakelijk om de functie 
tegen 1 januari 2017 in te vullen omwille van het opvolgen van de goede werking van de 
dienst personeel en HR en de essentiële rol die de titularis binnen de organisatie te vervullen 
heeft op het vlak van het uitvoeren en vormgeven van het personeelsbeleid. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Een plaats van voltijds statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a wordt 

vacant verklaard met ingang van 1 januari 2017 met een proeftijd van 12 
maand. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om tot verdere 
uitvoering van de procedure tot aanwerving en aanstelling over te gaan 

 
 

25. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
11 augustus 2016 


