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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 21 NOVEMBER 2016 

 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Mededelingen. 
 
 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Zeedijk fase 4 - 

wandeldijk (inclusief plant- en zitelementen) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
 Toelichting De werken omvatten de heraanleg van de Wandeldijk (tussen het George Grardplein en Ster 

der Zee). 
De wandeldijk bevindt zich momenteel in slechte staat met diverse verzakkingen in de 
verharding en verschillende beschadigingen aan de boordsteen.  
De wandeldijk wordt heraangelegd in warmgele gebakken klinkers, zoals de wandeldijk ter 
hoogte van de Zeelaan, en de boordsteen wordt vernieuwd.  
Bijkomend aan voorgaande dossier zijn de lange plantvakken met zitelementen in 
architectonisch beton, die in langsrichting op de wandeldijk worden geplaatst. 
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 976 210,15 EUR ( incl. btw ) 
De werken zullen via een openbare aanbesteding gegund worden.  

Dit dossier werd reeds voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 mei 2016 maar werd 
stopgezet omdat er in het bestek geen plant- en zitelementen waren opgenomen. 

Het huidige voorziene budget is 800.000,00 €. Gezien de nieuwe raming is het voorziene 
budget onvoldoende. Dit zal moeten aangepast worden in een meerjarenplanwijziging.  
jaarbudgetrekening : 2016&2017/ACT-482/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 800.000,00 € (verspreid over 2016 & 2017) 
Gereserveerd krediet :  800.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Herinrichting Zeedijk fase 4 - wandeldijk (inclusief plant- en zitelementen)”, 
opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Plantec NV, 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 € 810.149,50 excl. btw of € 
976.210,15 incl. btw. 

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

 
 
3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van het 

Europaplein te Koksijde (Oostduinkerke) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
 Toelichting Dit punt betreft een aanpassing van het reeds goedgekeurde lastenboek (GR oktober) voor 

de heraanleg van het Europaplein 
De aanpassing betreft vooral de wijziging van de soort afscherming van het terrein zodat 
geen zwaar verkeer op het plein kan rijden: er is geopteerd voor een standaard (en dus 
goedkopere) uitvoering in witte prefabbeton. 
Daarnaast zal ook het deels herplaatsen van de arduinen zitbank met kunstwerk (kant Albert 
I-laan) aan dit dossier toegevoegd worden (teneinde beschadiging te vermijden) i.p.v. te 
herplaatsen in kader van werken N34. Er worden 3 zitelementen herplaatst (waarvan dus één 
met het kunstwerk van de kletsende vrouwen), de rest wordt afgewerkt met een houten 
afsluiting. 

De raming bedraagt € 1.663.729,67 excl. btw of € 1.975.216,64 incl. btw, waarvan € 
1.126.774,98 excl. btw of € 1.325.501,47 incl. btw ten laste van de gemeente. 

Het totale budget voorzien voor het Europaplein bedraagt 1.110.000,00 € verspreid over 
2016, 2017 en 2018. Dit budget is onvoldoende voor de vooropgestelde raming. Indien de 
gemeenteraad akkoord gaat, zal extra budget moeten worden voorzien.  
jaarbudgetrekening : 2016/2017/2018/ACT-79/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 1.110.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  1.110.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Herinrichting van het Europaplein te Koksijde (Oostduinkerke)”, opgesteld door 
de ontwerper, Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik. De 
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lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 1.663.729,67 excl. btw of € 1.975.216,64 incl. btw, waarvan 
€ 1.126.774,98 excl. btw of € 1.325.501,47 incl. btw ten laste van de gemeente. 

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

Art. 3:  Een bijdrage, geraamd op € 649.715,17 incl. btw, zal aangevraagd worden bij de 
derde betaler Mede-eigenaars Europaparking. 

 
 
4. Vaststellen van politiereglement stilstaan en parkeren (GAS4). 
 
 Toelichting De gemeente Koksijde hanteert sinds 2010 de gemeentelijke administratieve sancties en tot 

nu toe uitsluitend met de categorie GAS 1. De GAS 1 zijn de louter administratieve inbreuken 
zoals het gebruiken van niet-reglementaire vuilniszakken, het niet respecteren van het 
reglement op het containerpark, hondenpoep niet verwijderen, privatieve inname van het 
openbaar domein zonder vergunning… Deze inbreuken leiden meestal tot een administratieve 
geldboete die door de sanctionerende ambtenaar wordt opgelegd. Daarnaast bestaat nog een 
categorie GAS 2 & GAS 3, de zogenaamde gemengde inbreuken, die wel nog strafrechtelijk 
sanctioneerbaar zijn via het openbaar ministerie en zo zij niet wensen te vervolgen door de 
sanctionerende ambtenaar. Dit werd tot nu toe niet toegepast in Koksijde. Sinds de nieuwe 
GAS-wet van 2013 bestaat ook GAS 4. Dit zijn parkeerinbreuken die via GAS kunnen worden 
gesanctioneerd (bovenop de gedepenaliseerde parkeerinbreuken die al bestonden zoals de 
blauwe zone en het bewonersparkeren). De geldboetes die nu geïnd worden, verdwijnen in 
een gemeenschappelijke pot. Door deze parkeerinbreuken via GAS te sanctioneren, zal de 
gemeente Koksijde deze inkomsten zelf krijgen. Het betreft een 1500-tal dossiers per jaar die 
hoofdzakelijk door politieambtenaren worden vastgesteld. De geldboetes bedragen 
naargelang het soort parkeerinbreuk 55 euro of 110 euro. Er wordt getracht vanaf 1 januari 
2017 van start te gaan. Dit politiereglement zal hoogstwaarschijnlijk zonaal worden 
ingevoerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het politiereglement betreffende stilstaan en parkeren, zoals gevoegd in bijlage, 
wordt vastgesteld. 

 
 
5. Hervaststellen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 2017-2018-2019. 
 
 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 konden de Gaselwest-gemeenten aan de distributienetbeheerder een 

retributie aanrekenen voor de hinder ingevolge het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas, dit in 
uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen.  
 
De mogelijkheid om bij Gaselwest de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk opgelegde 
retributieheffing vindt zijn grondslag in het artikel 38 van de statuten, waarvoor de raad van 
bestuur een algemeen kader kan creëren en voor zover dit aanvaard is in het 
distributienettarief door de reguleringsinstantie.   
 
Het huidige retributiereglement 2014-2016 dat in de gemeenteraad goedgekeurd werd op 21 
oktober2013 vervalt per 31 december 2016. Bijgevolg vraagt Gaselwest dat de gemeente nog 
vóór eind december 2016 het nieuwe raadsbesluit (waarin enkel de periode aangepast werd) 
zou laten goedkeuren in de gemeenteraad, zodat het van toepassing kan blijven voor de 
periode 2017-2018-2019. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Artikel 1 - Algemeen 

Er wordt aan de eigenaar van elke nuts¬voor¬ziening een retributie aan¬ge¬¬rekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het ge¬meen¬telijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 
langs gemeen¬te¬we¬gen.  

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals 
kabel-, ver-deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. 
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, 
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 

- de transmissie van enigerlei data, 

 ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten 
worden, 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens 
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aanzien als nuts-voorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voor-af¬gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de 
stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de 
stad/gemeente. 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 
31 de¬cember 2019. 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
open¬lig-gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 
euro, voor werken in voet¬paden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.   

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoor¬zie¬nin¬gen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke 
nutsvoorziening 60 % van hoger¬ver¬meld(e) bedrag(en). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan¬sluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maxi¬mum 3 m², wordt per 
kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grond¬gebied van de 
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.  

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal 
aansluitings¬punten op het grondgebied van de stad/gemeente.  

Artikel 4 – Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 
facturen.   

Artikel 5 – Definitief karakter 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet 
afgekondigd en bekendgemaakt 

 
 
6. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - derde kwartaal 2016 - kennisname. 
 
 Toelichting Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan gemeenteraad en 

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 bijgaand rapport is opgemaakt overeenkomstig de BBC-regels. 

In bijlage vindt u een rapport waarin zowel de verplichtingen van artikel 165 als van 166 zijn 
opgenomen. 

Dit dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en aan het schepencollege. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
 
7. Goedkeuring akte aankoop woning en garages Dorpsstraat 9 jegens Supeene - Tyberghien. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 27 juni 2016 werd de aankoop van het onroerend goed 

Dorpsstraat 9 jegens Supeene- Tyberghien goedgekeurd voor een bedrag van 1.100.000 
euro. Notaris Wim Maes werd door het college van burgemeester aangesteld voor de 
aankoop. De gemeente mocht de ontwerpakte ontvangen. De voorwaarden tot aankoop 
dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: De akte tot aankoop van de woning en garages Dorpsstraat 9 Oostduinkerke 

jegens Supeene- Tyberghien ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, 
sectie D, perceelnummer 103P voor een bedrag van 1.100.000 euro wordt 
goedgekeurd. 

Art. 2:  De burgemeester en de secretaris worden belast met de ondertekening van de 
akte. 

 
 
8. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 
 
 Toelichting De huidige concessieovereenkomsten met de drie verschillende watersportclubs lopen af op 

31 december 2016.   
Het gebruiksrecht wordt toegekend voor één jaar en de gebruikers dienen aan de gemeente 
een vergoeding van 9.000 euro te getalen. 
 
Naar aanleiding van enkele klachten over geluidsoverlast na 24u en om te vermijden dat in 
de bar een restaurant wordt uitgebaat wordt voorgesteld om in de overeenkomst volgende 
artikels toe te voegen/aan te passen: 
 
Art. 2. – Bestemming van het hierboven omschreven goed 
 
- De gebruiker mag de ter beschikking gestelde infrastructuur enkel gebruiken voor 
activiteiten die behoren tot het domein van de watersport en strandzeilerij en zoals 
beschreven in de statuten van de club. 
- De gebruiker stelt onder zijn toezicht de infrastructuur ter beschikking aan de leden van de 
vereniging en aan de beoefenaars van een tak van de watersport en strandzeilerij en aan de 
gemeente telkenmale dit gewenst wordt. 
- Behoudens voor de exploitatie van de bar, mag de gebruiker zijn gebruiksrecht niet afstaan, 
ook niet voor een gedeelte, zonder schriftelijke toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen. De gemeente wordt van de onderconcessie van de exploitatie 
van de bar voorafgaandelijk op de hoogte gebracht en bekomt nadien binnen de week een 
kopie van de overeenkomst met de exploitant van de bar. 
De gebruiker zal de exploitant van de bar per aangetekende brief uitdrukkelijk op de hoogte 
stellen van de bepalingen van deze gebruiksovereenkomst, in het bijzonder de bepalingen in 
art. 14 en 15.  De gebruiker is mede verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan.  
 
BAR 
 
Art. 14. – Dranken en maaltijden 
 
§1. Enkel de uitbater van de bar van de watersportclub is toegelaten dranken te verkopen.  
Het is de uitbater van de bar strikt verboden dranken te verkopen die geconsumeerd worden 
buiten de club. 
 
§2. De bar is voor iedereen jonger dan 25 jaar vrij toegankelijk.  Er wordt een korting op 
consumpties toegekend aan alle leden van de drie watersportclubs van de gemeente Koksijde 
(KYC, Sycod, Windekind). 
 
§3. In de bar mag er geen restaurant worden uitgebaat. Het is de uitbater toegelaten om 
lichte maaltijden te verkopen, voor zover ze enkel met brood worden opgediend. 
‘s Middags is het wel toegelaten een dagschotel te verkopen. 
 
§4. De prijslijst voor de bar dient duidelijk en goed zichtbaar te worden aangebracht. 
 
§5. Er mag noch butaan, noch propaangas gebruikt worden voor de uitbating van de bar. 
 
Art. 15. Openingsuren  
 
§1. De verkoop van dranken en elke muziekproduktie moet om 23u30 stoppen. De bar dient 
ten laatste tegen 24u gesloten te zijn. 
 
§2. Bij wijze van uitzondering kan het college 6x per jaar toelating geven om de bar tot 
01u00 open te houden.  Hiervoor dient minimaal 1 maand voor de activiteit toelating aan het 
college van burgemeester en schepenen worden aangevraagd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw Windekind 
voor de uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
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9. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 
 Toelichting Idem gebruiksovereenkomst Windekind 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw KYC voor de 

uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

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

 
 
10. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 
 Toelichting Idem gebruiksovereenkomst Windekind en Sycod, behalve dat tijdens de maanden juli en 

augustus de gemeente Koksijde het onderhoud van de toiletten op zich neemt. Dit omdat de 
toiletten dienen openbaar toegankelijk te zijn tijdens de openingsuren van de cafetaria en de 
watersportclub, ook voor personen vreemd aan de cafetaria en watersportclub. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw Sycod voor 
de uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

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

 
 
11. Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot uitbating van een beachbar ter hoogte van het Zouavenplein te 

Koksijde-bad - periode 2017-2020. 
 
 Toelichting Voorstel om een nieuwe concessie uit te schrijven voor de uitbating van een beachbar ter 

hoogte van het Zouavenplein 2017-2020, met mogelijkheid tot verlenging tot 2023. 
 
- Voorstel om prijs voor standplaats, zijnde 1200 euro, en minimum biedingsprijs, zijnde 
2400 euro, te behouden 
 
Volgende wijzigingen worden voorgesteld : 
 
-  Omdat voor seizoen 2017 de nodige stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden 

aangevraagd mag Art.5 § 2 geschrapt worden : 

§2.De subconcessie gaat voor het seizoen 2016 in op 15 juni 2016 en eindigt op 15 
september 2016. De standhouder dient de standplaats tegen 30 september 2016 
volledig te hebben ontruimd.  

§3.Voor de seizoenen 2017 tot 2020 en de eventueel bij verlenging toegekende 
seizoenen 2021-2022-2023 (zie §1) mag De standhouder mag de uitbating ten 
vroegste starten vanaf de paasvakantie én na het voorleggen van de 
noodzakelijke vergunningen én na ophoging door het Vlaams Gewest én na 
schriftelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen én na 
uitlijning door de gemeentelijke technische dienst. De stranduitbater dient de 
standplaats tegen 15 oktober volledig te hebben ontruimd.  

-  Voorstel om de beachbar te mogen openhouden tot zonsondergang : 
 

Art.8 §3 :Ten titel van proef of tot het college van burgemeester en schepenen 
anders beslist kan er opengedaan worden tot zonsondergang.  Alle 
activiteiten (bar, verhuur strandstoelen,…) op de standplaats dienen 
gestopt te zijn om 20.00u, behoudens elke muziekproductie die om 
19.00u moet stoppen. De standplaats dient ten laatste tegen 21.00u 
volledig ontruimd en gesloten te zijn ten laatste tegen zonsondergang. De 
volledige ontruiming en sluiting van de standplaats is een 
resultaatsverplichting van de stranduitbater, met dien verstande dat de 
standplaats steeds toegankelijk moet blijven voor de strandbezoekers. 

§4 : Bij wijze van uitzondering op § 3. kan het college van burgemeester en 
schepenen 6x per jaar toelating geven tot afwijking op deze 
concessievoorwaarden. 

- voorstel om volgende gunningcriteria op te nemen in het lastenboek : 

Het college van burgemeester en schepenen kiest de regelmatige offerte die haar het 
voordeligst lijkt rekening houdend met de hierna vermelde gunningscriteria en alle 
bepalingen opgenomen in dit lastenboek. 
Als meest gunstige aanbieding voor de gemeente wordt beschouwd de aanbieding 
met het hoogste totaal puntenaantal (max. 100 punten)  
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Gunningscriteria  

Geboden jaarlijkse concessievergoeding (40 punten)  
De meest gunstige kandidaat krijgt het maximum van de te behalen punten (40/40). 
Vervolgens wordt de regel van drie toegepast; score offerte = (prijs offerte / prijs 
hoogste aanbod) x gewicht van het criterium prijs.  

Voorgesteld uitbatingsplan beachbar (60 punten) 
- Een CV met opleiding, ervaring en referenties in de horeca met een minimum aan 

ervaring van 5 jaar 
- Aantonen dat men kennis en ervaring heeft in de horeca 
- De visie op de inrichting en exploitatie van een beachbar die afgestemd is op een 

toeristisch, lokaal en internationaal publiek 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de concessie voor het recht tot het uitbaten van een 
beachbar ter hoogte van het Terlinckplein voor de periode 2017-2020 via 
onderhandelingsprocedure. 

 
 

12. Goedkeuren concessievoorwaarden voor het uitbaten van een kindermolen op het Eugenie Terlinckplein te 
Koksijde-Bad. 

 
 Toelichting De concessie voor het uitbaten van een kindermolen op het Eugenie Terlinckplein vervalt op 

31 december 2016. Hiertoe werd een nieuw lastenkohier opgesteld naar analogie van de 
eerdere concessieovereenkomst voor deze uitbating.  
Voorgesteld wordt om een nieuwe concessie uit te schrijven voor een periode van 3 jaar 
(2017-2019) via een openbare aanbesteding met opbod voor een minimum instelprijs van 
6.500 euro/jaar. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Akkoord te gaan met het voorstel tot openbare aanbesteding met opbod voor het 
toekennen van een uitbatingsrecht om een kindermolen te exploiteren op het 
Eugenie Terlinckplein voor de periode 2017-2019. 

 
 
13. Goedkeuring budgetwijziging 1 van het AGB Koksijde voor het jaar 2016. 
 
 Toelichting De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde heeft in zitting van 

24 oktober 2016 de budgetwijziging 1 voor het jaar 2016 vastgesteld. 
Artikel 14§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het budget 
vastlegt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
Het resultaat op kasbasis evolueert van +4.812,36 EUR bij de vaststelling van het budget 
2016 naar +21.963,24 EUR na de budgetwijziging 1. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 van 2016 goed 

 
 
14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst vzw Tandem West. 
 
 Toelichting In 2006 sloot de gemeente een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw Tandem West. 

De bedoeling van die vzw is activiteiten aanbieden aan kinderen en jongeren met of zonder 
beperking. Hun lokalen bevinden zich achter het gebouw cc Taf wallet, maar ze zouden 
binnenkort verhuizen naar Home Sint-Rita.  
Naast de gemeente Koksijde ondersteunen ook de besturen van Nieuwpoort, Veurne, De 
Panne en Alveringem deze vereniging. 
De vorige overeenkomst liep van 1 juli 2006 tot 1 juli 2016. 
Tandemwest krijgt jaarlijks een subsidie van € 0,08/inwoner. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw 
Tandem West goed.  

Art.2:  De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit volgende artikels:  

1. De doelstellingen van vzw Tandem West zijn: ontmoeting, permanente groepsvorming, 
spel en recreatie, creativiteit, vorming, kadervorming en dienstverlening organiseren voor 
kinderen en jongeren uit Koksijde. 

2. Het gemeentebestuur van Koksijde zal jaarlijks de kredieten noodzakelijk voor de realisatie 
van de doelstellingen vermeld in artikel 1, op haar begroting inschrijven à rato van 0,080 
euro per inwoner. 

3. De gemeente Koksijde zal jaarlijks voor 1 mei het bedrag hierboven omschreven 
overmaken aan de vzw Tandem West, voor zover de gemeenteraad de begroting heeft 
vast gesteld en de kredieten op deze begroting zijn ingeschreven. 

4. De vzw zal zijn begroting voor het volgende werkjaar voor 1 november bezorgen aan het 
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gemeentebestuur.  

5. De vzw zal zijn rekening van het voorbije werkjaar voor 30 juni bezorgen aan het 
gemeentebestuur van Koksijde. 

6. vzw Tandem west verbindt er zich toe om de haar ter beschikking gestelde kredieten 
efficiënt en effectief te besteden, overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. 
De vzw bezorgt jaarlijks een verslag aan de schepen van jeugd en de jeugddienst met 
een toelichting over het voorbije en komende werkjaar en de werking in het algemeen. 

7. Mochten er problemen ontstaan tijdens de duur van de overeenkomst, dan neemt ofwel 
het college van burgemeester en schepen ofwel vzw Tandem West het initiatief om de 
probleemsituatie tijdens een overleg te bespreken. 

8. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01.07.2016 tot 01.07.2026. Na 
deze periode wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt. 

9. De overeenkomst houdt op bij de ontbinding van vzw Tandem west. 

10. Als de artikels 1, 4 en 5 niet worden nageleefd kan het college van burgemeester en 
schepenen een einde stellen aan de overeenkomst. 

 
 
15. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 14 december 2016 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2017 
2. Rondvraag 

 
 Voorstel van  

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

inhoud van deze punten 
 
 
16. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 20 december 2016 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende 

agenda : 
1. Goedkeuren beleidsplan 2017 
2. Goedkeuren budget 2017 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 
inhoud van deze punten. 

 
 
17. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 22 december 2016 om 18u30 uur vindt een buitengewone algemene vergadering plaats 
met volgende agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016 
2. Begroting 2017 
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités : mevrouw Els Kindt 

(Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 
4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en 

de heer Geert Vanden Broucke 
5. Mededelingen 

 
 Voorstel van  

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

inhoud van deze punten. 
 
 
18. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 9 december 2016 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende 

agenda: 
1. Strategie voor het boekjaar 2017 
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en de inhoud van deze 
punten 

 
 
19. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 24 oktober 2016 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op: 
 
Er werd een aanpassing doorgevoerd: 
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1. Wijziging van niveau:  

· Informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband A1a-A2a wordt 
informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband B1-B3; 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld. 

 
 
20. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 

2013 en 2014. 
 
 Toelichting Ingevolge schrijven van 11 oktober 2016, uitgaande van de FOD Binnenlandse Zaken, met 

betrekking tot voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen jaarrekening 2013 en 2014. 
Saldo te betalen periode 2013 en 2014 € 17.009,15 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Gunstig advies uit te brengen voor wat betreft de vaststelling van de definitieve 
bijdrage van € 8.359,51 door de gemeente als Z-centrum te betalen voor het 
jaar 2013. 

Art. 2. Gunstig advies uit te brengen voor wat betreft de vaststelling van de definitieve 
bijdrage van € 8.649,64 door de gemeente als Z-centrum te betalen voor het 
jaar 2014. 

Art. 3. Akkoord te gaan met de afname van voormeld bedrag van de lopende financiële 
rekening van de gemeente bij Belfius Bank 

 
 
21. Mondelinge vragen van de raadsleden. 

 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
10 november 2016 


