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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie feestzaal Witte Burg - 
goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Raming voor dit dossier: € 480.000,00 incl. btw. 

Wijze van gunnen: open aanbesteding; Lastenboek, raming en plannen opgemaakt door 
architect Stefaan Depla. 
 
Er werd in het totaal voor dit dossier 450.000 euro voorzien in het budget ( inclusief 
erelonen). Op basis van de vooropstelde raming in deze nota (inclusief BTW en erelonen), zou 
er een budgettekort zijn van ongeveer 80.000 euro. Dit kan enkel voorzien worden in een 
budgetwijziging. 
Jaarbudgetrekening : 2017/ACT-284/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 450.000,00 € (waarvan 50.000 euro in 2016 maar dit zal verplaatst 
worden naar 2017) 
Gereserveerd krediet :  450.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-006 en de raming voor 
de opdracht “Renovatie feestzaal Witte Burg”, opgesteld door de ontwerper, 
Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 Koksijde. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 396.694,21 excl. btw of € 480.000,00 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 - raamcontract ICT stad Brugge - 
nieuwe 3-jarige overeenkomst microsoft licenties - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Sedert 2011 sluiten we om de 3-jaar een huurovereenkomst af met Microsoft in functie van 

het licentiebeheer. Onze huidige overeenkomst loopt af op 31-01-17. 
Wij adviseren om opnieuw een 3-jarige overeenkomst af te sluiten voor al onze Microsoft 
licenties. Dit gezien: 
- We voor een aantal producten we weinig andere keus hebben dan met Microsoft producten 
te werken (servers, pcs,…) 
- Een huurovereenkomst is het meest overzichtelijk in beheer en zorgt voor minder 
arbeidsintensief werk als er een upgrade naar een nieuwe versie dient te gebeuren. 
 
Voor de nieuwe periode stellen we voor om het pakket licht aan te passen en het ‘office’ 
product te vervangen door Office 365. Office is hierin inbegrepen, en we beschikken met 
Office 365 over een product dat ons zal toelaten om ‘eindelijk’ van start te gaan met 
Document Management in ons bestuur. De prijs ligt ongeveer 15% hoger, maar de 
toegevoegde functionaliteiten en de uitgebreide beveiligingsmogelijkheden maken dit toch de 
betere keuze. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend om gebruik te maken van de gunningsprocedure 
raamcontact ICT Stad Brugge en aan de raming voor de opdracht “Raamcontract 
ICT Stad Brugge - nieuwe 3-jarige overeenkomst Microsoft licenties”. De raming 
bedraagt € 246.556,79 excl. btw of € 298.333,72 incl. btw voor de periode van 
drie jaar.. 
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Torrelestraat te 
Koksijde/Veurne - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De raming voor dit totale project bedraagt € 484.645,91 excl. btw of € 565.491,62 incl. btw, 

opgedeeld in onderstaande hoofdstukken: 
* Hoofdstuk 1: grondgebied Veurne, ten laste van de IWVA, raming: € 44.218,54 incl. btw 
(0% btw) 
* Hoofdstuk 2: grondgebied Veurne, ten laste van stad Veurne, raming: € 174.716,65 excl. 
btw of € 211.407,15 incl. btw 
* Hoofdstuk 3: grondgebied Koksijde, ten laste van de gemeente Koksijde, raming: € 
265.710,72 excl. btw of € 309.865,93 incl. btw 
De nodige kredieten hiertoe worden voorzien op het investeringsbudget 2017. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
Lastenboek, raming en plannen opgemaakt door Studiebureau Cnockaert uit Wervik. 
 
De Torrelestraat situeert zich tussen de Nieuwpoortkeiweg N39 en de Wulpendammestraat 
Het project omvat de heraanleg van de wegenis van de Torrellestraat en onderhoudswerken 
aan de grachten langs de voormelde straat. Voor de werken is een 
samenwerkingsovereenkomst van toepassing goedgekeurd dd. 15.02.2016 GR Koksijde en 
22.02.2016 GR Veurne. 
De bouwheer is de gemeente Koksijde en de stad Veurne is medefinancierder. De 
rioleringwerken in Veurne zijn voor rekening van de IWVA. 
 
Het voorziene budget in budget 2017 is voldoende voor de vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-488/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 320.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  309.865,93 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg Torrelestraat te Koksijde / Veurne”, opgesteld door de ontwerper, 
Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 484.645,91 
excl. btw of € 565.491,62 incl. btw waarvan € 265.710,72 excl. btw of € 
309.865,93 incl. btw ten laste van de gemeente Koksijde. 

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

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

 
 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken sportpark 
Koksijde-dorp - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De huidige parking achter de tennishal (in kiezelstenen) is in zeer slechte staat: veel putten, 

donkere situatie, te hoge bomen, … Samen met het dossier "aanleg twee dubbel 
padelterreinen" wordt de volledige omgeving tussen zwembad en tennishal onder handen 
genomen. De kiezelstenen worden vervangen door asfaltbeton. 
 
De raming voor dit project bedraagt € 83.609,70 excl. btw of € 101.167,74 incl. btw. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Het voorziene budget in budget 2017 is net onvoldoende voor de vooropgestelde raming. 
Vermoedelijk zal de toewijzing binnen het voorziene budget vallen. Voorlopig zal hiervoor dan 
ook geen extra budget voorzien worden.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-357/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 101.119,70 € 
Gereserveerd krediet :  101.119,70 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-171 en de raming voor 
de opdracht “Omgevingswerken sportpark Koksijde-dorp”, 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 € 83.609,70 excl. btw of € 101.167,74 
incl. 21% 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. 

 
 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast dienstjaar 2017 - goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
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 Toelichting Deze werkopdracht is noodzakelijk om rioolaansluitingen te kunnen uitvoeren die niet 

mogelijk zijn in eigen regie, alsook om acute wateroverlast adequaat te kunnen verhelpen. 
Voor diepe en moeilijke rioolaansluitingen hebben wij niet voldoende materieel om die zelf te 
kunnen uitvoeren en komt ook de veiligheid van onze eigen mensen in het gedrang. 
 
De raming bedraagt € 80.000,00 (0% btw) 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Er is op onderstaande jaarbudgetrekening voldoende krediet beschikbaar.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-88/0310-01/2280007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 260.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  260.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-003 en de raming voor 
de opdracht “Uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen en oplossen 
diverse wateroverlast - dienstjaar 2017”, 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 incl. btw (0% btw). 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.. 

 
 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken 
grondgebeid Koksijde dienstjaar 2017 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Om verstoppingen, waterproblemen,… te vermijden is deze dienstopdracht noodzakelijk. Het 

opwaaiend zand, onkruid, wegenwerken,… leiden vaak tot  verstoppingen van de kolken met 
wateroverlast als gevolg. Om alle problemen te vermijden wordt deze opdracht uitgevoerd 
door een gespecialiseerde externe firma. Er worden dit jaar drie reinigingsbeurten voorzien. 
Vorig dienstjaar was de eerste keer dat er gewerkt werd met drie i.p.v. twee 
reinigingsbeurten en dit levert toch aanzienlijk betere resulaten op. De eerste begin april, de 
tweede begin september en de derde beurt half december 2017. Bovendien brengt de 
aangestelde firma ons ook op de hoogte van ernstigere problemen zoals breuken, 
verzakkingen in de afvoer, kapotte roosters, betonafval in kolk,… waardoor we ook hier de 
gepaste maatregelen kunnen treffen.  
 
De totale raming bedraagt € 120.000,00 incl. btw; Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Het beschikbare budget op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 250.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  120.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-004 en de raming voor 
de opdracht “Reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 2017”, 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 € 99.173,55 excl. btw of € 
120.000,00 incl. 21% 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. 

 
 

8. Goedkeuring politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels. 
 
 Toelichting Het gemeentebestuur van Koksijde heeft sinds 20 april 2009 een politieverordening die de 

vestiging en uitbating van nachtwinkels regelt.  
 
Tot voor kort was dit reglement een lege doos. Via een leemte in de wet op de openingsuren 
kan men deze verordening in toeristische gemeenten omzeilen, nl. door het bord nachtwinkel 
weg te halen kan een dergelijke winkel een dag-winkel zijn die 24 u open mag zijn. Met een 
recente wijziging op de wet op de openingsuren (21/04/16) is het nu wel mogelijk om deze 
achterpoort te sluiten door zelf in een gemeentelijk reglement sluitingsuren te bepalen. 
Openingsuren kunnen wel niet bepaald worden. 
 
De gemeente De Panne heeft in hun gemeenteraad van 10 oktober 2016 3 reglementen 
goedgekeurd, nl.: 
• Reglement op de vestiging en uitbating van dag-winkels 
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• Reglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels   
• Verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken boven 5,2% tussen 22u en 7u. 
 
Vanuit de Politiezone kwam de vraag voor meer uniformiteit in de ganse politiezone. 
Het schepencollege van Nieuwpoort heeft ook al reeds de intentie uitgedrukt om dergelijke 
reglementen in te voeren. Dit dient in Nieuwpoort verder geconcretiseerd te worden. 
 
Enkele andere steden erkend als toeristisch centrum zoals Antwerpen, Brugge, Oostende en 
Gent hebben ook al een reglement op de uitbating van dag- en nachtwinkels. 
Momenteel zijn er geen vergunde nachtwinkels in Koksijde. Wel zijn er enkele dag-winkels die 
ook ’s nachts open zijn (zonder vergunning als nachtwinkel), met name één in Oostduinkerke 
en vier in Koksijde-bad. 
 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 april 2009 wordt opgeheven. 

Art. 2 :  De politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels 
wordt vastgesteld. 

Art. 3 :  Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 
 

9. Goedkeuring politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van dag-winkels (kleinhandelszaken). 
 
 Toelichting Het gemeentebestuur van Koksijde heeft sinds 20 april 2009 een politieverordening die de 

vestiging en uitbating van nachtwinkels regelt.  
 
Tot voor kort was dit reglement een lege doos. Via een leemte in de wet op de openingsuren 
kan men deze verordening in toeristische gemeenten omzeilen, nl. door het bord nachtwinkel 
weg te halen kan een dergelijke winkel een dag-winkel zijn die 24 u open mag zijn. Met een 
recente wijziging op de wet op de openingsuren (21/04/16) is het nu wel mogelijk om deze 
achterpoort te sluiten door zelf in een gemeentelijk reglement sluitingsuren te bepalen. Deze 
sluitingsuren worden bepaald in een reglement op de vestiging en uitbating van dag-winkels. 
Openingsuren kunnen wel niet bepaald worden.  
 
De gemeente De Panne heeft in hun gemeenteraad van 10 oktober 2016 3 reglementen 
goedgekeurd, nl.: 
• Reglement op de vestiging en uitbating van dag-winkels 
• Reglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels   
• Verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken boven 5,2% tussen 22u en 7u. 
 
Vanuit de Politiezone kwam de vraag voor meer uniformiteit in de ganse politiezone. 
Het schepencollege van Nieuwpoort heeft ook al reeds de intentie uitgedrukt om dergelijke 
reglementen in te voeren. Dit dient in Nieuwpoort verder geconcretiseerd te worden. 
 
Enkele andere steden erkend als toeristisch centrum zoals Antwerpen, Brugge, Oostende en 
Gent hebben ook al een reglement op de uitbating van dag- en nachtwinkels. 
Momenteel zijn er geen vergunde nachtwinkels in Koksijde. Wel zijn er enkele dag-winkels die 
ook ’s nachts open zijn(zonder vergunning als nachtwinkel), met name één in Oostduinkerke 
en vier in Koksijde-bad. 
 
Deze winkels zullen dus door dit reglement een dag-winkel worden en zich moeten houden 
aan de opgelegde sluitingsuren tenzij zij expliciet kiezen om als nachtwinkel open te zijn. 
Hiervoor dienen zij dan een aanvraag te richten tot het gemeentebestuur. De combinatie 
nacht- en dagwinkel is uitgesloten 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van dag-winkels 
(kleinhandelszaken) te Koksijde wordt vastgesteld. 

Art. 2 :  Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 
 

10. Goedkeuring politieverordening betreffende de nachtelijke verkoop van alcoholhoudende dranken boven 
5,2%. 

 
 Toelichting De gemeente De Panne heeft in hun gemeenteraad van 10 oktober 2016 3 reglementen 

goedgekeurd, nl.: 
• Reglement op de vestiging en uitbating van dag-winkels 
• Reglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels   
• Verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken boven 5,2% tussen 22u en 7u. 
 
Het gemeentebestuur van Koksijde heeft sinds 20 april 2009 een politieverordening die de 
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vestiging en uitbating van nachtwinkels regelt. 
 
Vanuit de Politiezone kwam de vraag voor meer uniformiteit in de ganse politiezone. 
Het schepencollege van Nieuwpoort heeft ook al reeds de intentie uitgedrukt om dergelijke 
reglementen in te voeren. Dit dient in Nieuwpoort verder geconcretiseerd te worden. 
 
In het Algemeen Politiereglement is er reeds een verbod opgenomen met betrekking tot het 
gebruik van alcohol op de openbare weg (22u tot 10u). 
Door het recente verbod op de nachtelijke verkoop van alcohol in De Panne wensen we te 
vermijden dat gerelateerde problemen verplaatsen naar Koksijde.  
Aan de nachtelijke verkoop van alcohol (buiten horecazaken) zitten overlast- en 
gezondheidsbedreigende problemen aan verbonden zoals openbare orde verstoring 
(straatlawaai, wildplassen, achterlaten en vernietigen van glazen recipiënten en andere 
verpakkingen,…), drempelverlagend effect om alcoholische dranken te bekomen, vnl. bij 
jongeren, mogelijke illegale verkoop van sterke alcoholische dranken aan minderjarigen.  
We wensen in verkooppunten andere dan horecazaken en vergunde evenementen, in eerste 
instantie geen totaalverbod van alcoholhoudende dranken maar enkel een verbod aan de 
nachtelijke verkoop (22.00 uur tot 07.00 uur) van alle dranken, waarvan het 
alcoholpercentage hoger is dan 5,2% met inbegrip van alle soorten alcopops, Breezers en 
mixdrankjes waarvan het alcoholgehalte soms lager is en zeer geliefd zijn bij de jongeren. Er 
werd gekozen voor 5,2% omdat in deze categorie de gewone pils niet wordt uitgesloten. Er 
werd gekozen voor een verbod van 22.00 tot 07.00 uur omdat in deze periode immers het 
gros van de openbare ordeverstoring voordoet.  
 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De politieverordening betreffende de nachtelijke verkoop van alcoholhoudende 
dranken boven 5,2% in verkooppunten andere dan horecazaken en vergunde 
evenementen wordt vastgesteld. 

Art. 2 :  Verkooppunten andere dan horecazaken en vergunde evenementen op het 
openbaar en privaat domein die alcoholhoudende dranken verkopen en die 
toegankelijk zijn na 22.00 uur voor het publiek, moeten op een voor het publiek 
goed zichtbare plaats binnen het verkooppunt bij de kassa een bord aanbrengen 
waarop de volgende boodschap is opgenomen ‘geen verkoop van alcohol boven 
5,2% tussen 22.00 uur en 07.00 uur’ 

Art. 3 :  Na een formele waarschuwing naar aanleiding van een eerste vastgestelde 
inbreuk op het verbod bepaald in artikel 1 of de voorschriften bepaald in 
artikel 2, worden verdere inbreuken gesanctioneerd met een administratieve 
sluiting van de inrichting/uitbating gedurende één week tot één maand. 

Art. 4 :  Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 
 

11. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 
2011 en 2012. 

 
 Toelichting Schrijven van 19 december 2016, uitgaande van de FOD Binnenlandse Zaken – gouverneur 

van de Provincie West-Vlaanderen houdende voorstel definitieve afrekening forfaitaire 
bijdragen jaarrekening 2011 € 40.815,06 en 2012 € 40.080,11 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Gunstig advies uit te brengen voor wat betreft de vaststelling van de definitieve 
bijdrage van € 40.815,06 door de gemeente als Z-centrum te betalen voor het 
jaar 2011. 

Art. 2. Gunstig advies uit te brengen voor wat betreft de vaststelling van de definitieve 
bijdrage van € 40.080,11 voor het jaar 2012. 

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

 
 

12. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 7 van de heer en mevrouw Morlion-Hagymasi. 
 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 september 2016 werd 

landmeter-expert Johan Vandewalle aangesteld voor de waardebepaling van het onroerend 
goed Dorpsstraat 7 Oostduinkerke, ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie 
D, nummer 012W2, eigendom van de heer en mevrouw Morlion-Hagymasi. De woning werd 
geschat op een waarde van 394.624 EUR. Deze woning ligt naast de Dorpsstraat 9, 15 en 17 
waarvan de gemeente reeds eigenaar is.  
Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord tot aankoop van het onroerend 
goed voor de vraagprijs van 410.000 EUR. Notaris Maes werd voor de aankoop onder de 
opschortende voorwaarde van goedkeuring tot aankoop door de gemeenteraad. Het budget 
tot aankoop werd voorzien in de budgetwijzing gemeenteraad december 2016. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art 1:  Goedkeuring tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 7 Oostduinkerke 

ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, perceelnummer 
102w2 eigendom Eddy Morlion en mevrouw Godelieve Hagymasi. 

Art 2:  De aankoop van het onroerend goed wordt goedgekeurd voor een bedrag van 
410.000 euro.  

Art 3:  De secretaris en de burgemeester worden belast met de ondertekening van de 
akte. 

 
 

13. Goedkeuring concessievoorwaarden inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en 
windschermen op het strand en de uitbating van een raamverkooppunt periode 2017-2021. 

 
 Toelichting De concessie inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en windschermen 

op het strand en uitbating van een raamverkooppunt, standplaats Oostduinkerke, Koksijde en 
Sint-Idesbald loopt af. Een nieuwe concessieovereenkomst werd opgemaakt voor de drie 
locaties voor de duur van 5 jaar. De toewijzing zal gebeuren na open aanbesteding met een 
instelprijs van 3.000 euro voor elke standplaats. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De concessieovereenkomst inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, 
parasols en windschermen op het strand en uitbating van een raamverkooppunt- 
Standplaats periode 2017-2021, zoals opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd. 

Art 2. : De minimum concessievergoeding voor de open aanbesteding met opbod wordt 
vastgesteld op 3.000 euro per jaar per locatie.  

Art 3:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 
 

14. Goedkeuring concessievoorwaarden inzake het recht tot het verkopen van roomijs op het strand periode 
2017-2021. 

 
 Toelichting De concessie inzake het recht tot het verkopen van roomijs op het strand, standplaatsen 

Koksijde/Sint-Idesbald en Oostduinkerke loopt af. Een nieuwe concessieovereenkomst werd 
opgemaakt voor de twee locaties voor de duur van 5 jaar. De toewijzing zal gebeuren na 
open aanbesteding met een instelprijs van 7.000 euro voor standplaats Koksijde/Sint 
Idesbald en 7.000 euro voor Oostduinkerke. 
 

 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De concessieovereenkomst inzake het recht tot het verkopen van roomijs op het 
strand periode 2017-2021. 

Art 2. :  De minimum concessievergoeding voor de open aanbesteding met opbod wordt 
vastgesteld op 7.000 euro voor standplaats Koksijde/Sint-Idesbald en 7.000 euro 
voor Oostduinkerke.  

Art 3:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 
 

15. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2016. 
 
 Toelichting In zitting van 20 november 2007 keurde de gemeenteraad, na voorafgaand advies van het 

managementteam en het college van burgemeester en schepenen, het reglement op de 
klachtenbehandeling aan de gemeente Koksijde goed. 
Met bijgaand rapport komt de klachtencoördinator, Joeri Stekelorum, tegemoet aan artikel 13 
van het reglement op de klachtenbehandeling, met name de rapportage van de ingediende 
klachten en hun afhandeling aan de gemeenteraad. 
Het verslag bestaat uit twee delen: 
Het eerste deel schetst een algemeen beeld van de klachtenbehandeling aan de hand van een 
aantal statistieken en bevindingen. Het tweede deel omvat een gedetailleerd rapport van alle 
ingediende klachten gedurende het jaar 2016 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het rapport “klachtenbehandeling 2016” van de 
klachtencoördinator. 

 
 

16. Goedkeuring bezoekersreglement NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 
 
 Toelichting Het bezoekersreglement van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum werd de voorbije jaren 

nog niet aangepast en is dringend aan herziening toe. Om iedere bezoeker optimaal van 
zijn/haar bezoek te laten genieten, werden een reeks bepalingen en regels voor de bezoekers 
vastgelegd in een nieuw bezoekersreglement, zoals in bijlage voorgesteld. Elke bezoeker die 
vanaf februari 2017 het museum betreedt, wordt geacht het reglement te kennen en na te 
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leven. Het vaststellen van dit huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bezoekersreglement van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum wordt 
goedgekeurd. 

Art. 2:  Het bezoekersreglement van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum gaat in op 
1 februari 2017. 

 
 

17. Goedkeuring bezoekersreglement Abdijmuseum Ten Duinen. 
 
 Toelichting Het bezoekersreglement van het Abdijmuseum Ten Duinen werd de voorbije jaren nog niet 

aangepast en is dringend aan herziening toe. Om iedere bezoeker optimaal van zijn/haar 
bezoek te laten genieten, werden een reeks bepalingen en regels voor de bezoekers 
vastgelegd in een nieuw bezoekersreglement, zoals in bijlage voorgesteld. Elke bezoeker die 
vanaf februari 2017 het museum betreedt, wordt geacht het reglement te kennen en na te 
leven. Het vaststellen van dit huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bezoekersreglement van het Abdijmuseum Ten Duinen wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het bezoekersreglement van het Abdijmuseum Ten Duinen gaat in op 
1 februari 2017. 

 
 

18. Goedkeuring overeenkomst Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) en addendum Digitile met Cultuurconnect. 
 
 Toelichting De Provinciale persoonsgebonden bevoegdheden worden per 1 januari 2018 overgeheveld 

naar het Vlaams bestuursniveau zo ook de bevoegdheden in het kader van een Provinciaal 
Streekgericht bibliotheekbeleid (SBB) en de daaraan verbonden financiële en personele 
middelen. De Provincie West-Vlaanderen heeft evenwel de PBS (Provinciaal 
Bibliotheeksysteem) overeenkomst met de gemeente Koksijde stopgezet.  
Cultuurconnect is de enige partij die, gelet op haar taak om in de toekomst de PBS omgeving 
te consolideren in het EBS (eengemaakt bibliotheeksysteem), in aanmerking komt om de PBS 
verder te exploiteren in afwachting van de overheveling van de bevoegdheden naar het 
Vlaams niveau m.b.t. het voeren van een SSB. 
 
De Provincie West-Vlaanderen oefent met ingang van 1 januari 2017 en tot 1 januari 2018 
haar SBB bevoegdheden en de PBS omgeving nog ten volle uit. Cultuurconnect en de 
Provincie West-Vlaanderen hebben afspraken gemaakt om de bestaande dienstverlening 
m.b.t. de PBS omgeving en de digitile webapplicatie te garanderen. 
 
VZW Cultuurconnect stelde een nieuwe overeenkomst, betreffende de voortzetting van de 
aansluiting van de openbare bibliotheek van Koksijde op de omgeving van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem (PBS) met haar addendum voor de speciale de collecties Navigo en Ten 
Duinen, met de gemeenten op. 
Om ook de continuïteit van Digitaal, de web-applicatie voor de modules dashboard voor 
bibliotheekmedewerkers, het publieksportaal en het vragenregistratiesysteem te garanderen, 
heeft Cultuurconnect een “Addendum digitaal” aan de overeenkomst toegevoegd. 
 
“De overeenkomst betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare 
bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem en haar addendum 2 over 
de speciale collecties Navigo en Ten Duinen” en het “addendum digitaal”, is de verderzetting 
van de huidige dienstverlening en afspraken met de provincie West-Vlaanderen en biedt 
continuïteit aan de PBS West-Vlaanderen en haar deelnemende bibliotheken in afwachting 
van een migratie naar het EBS in 2018.  
De kostprijs voor de aansluiting op de PBS, zijnde 0,408 euro per inwoner, is ongewijzigd.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De overeenkomst tussen de vzw Cultuurconnect en het gemeentebestuur 
Koksijde  betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare 
bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem met haar 
addendum 2 over de speciale collecties Navigo en Ten Duinen” en het nieuw te 
ondertekenen “addendum digitile” wordt goedgekeurd; 

Art. 2 :  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
deze beslissing. 

 
 

19. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 
 
 Toelichting De rechtspositieregeling is opnieuw aan actualisatie toe. De dienst Personeel & HR voert 

jaarlijks een up-date door van wetgeving, verduidelijkingen, nodige aanpassingen.. van de 
desbetreffende rechtspositieregeling. 
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O.a. volgende redenen worden aangehaald om de hervaststelling van bepaalde artikelen van 
de RPR te verantwoorden: 
* aanpassingen ter verduidelijking of (terminologische) correcties op basis van vigerende 
regelgeving of praktijk; 
* model rechtspositieregeling VVSG; 
* Voorstellen van het CBS en/ of het MaT; 
* Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
* Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet; 
* Opnemen in het arbeidsreglement van gemeente Koksijde. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt hervastgesteld. 

 
 
 

20. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
12|01|2017 


