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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Abdijmuseum Ten Duinen – 
Project Virtual Reality - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.. 

 
 Toelichting Het gemeentebestuur van Koksijde wenst het aanbod van het gemeentelijke Abdijmuseum 

Ten Duinen uit te breiden met een zgn. immersive virtual Reality-ervaring (= virtual reality-
ervaring waar speciale brillen worden gebruikt).  

De raming voor dit project bedraagt € 225.000 incl. btw. Er is ondertussen door Westtoer een 
subsidie van 94.300 euro toegezegd. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2017. 
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag.  
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-596/0700-20/2410000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 225.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  225.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-035 en de raming voor de 
opdracht “Abdijmuseum Ten Duinen - virtual reality-ervaring (VR-brillen)”, 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 € 185.950,41 excl. btw of € 225.000,00 
incl. btw. 

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

Art. 3:  Er wordt een subsidie van 94.300 euro toegekend door Westtoer. 

Art. 4:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 
 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een houten 
kunstwerk 'The Unbearable Lightness Of Being' van Fransesco Fransera - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

 
 Toelichting Het college van burgemeester en schepenen heeft de wens geuit om het werk 'The 

Unbearable Lightness Of Being' van Francesco Fransera aan te kopen.  
 
Er wordt voorgesteld om het kunstwerk te plaatsen in de Sint-Idesbalduskerk in Sint-Idesbald 
(Strandlaan 235, Koksijde). 'The Unbearable Lightness Of Being' is 5 meter breed, 3,50 meter 
hoog en 1,20 meter diep. De prijs bedraagt 13.000 euro. Het kunstwerk bestaat uit een 
houten knoopverbinding, een nieuwe techniek van construeren met hout.  
 
Francesco Fransera werd geboren in Ronse op 30 november 1953. Het werk van de Belgische 
kunstenaar is gegroeid uit natuurfilosofisch onderzoek. Het wil de scheiding tussen 
wetenschap, techniek, poëzie en ethiek overbruggen. Hierdoor kan de toeschouwer zijn 
persoonlijk wereldbeeld beter plaatsen binnen het door de kunstenaar geformuleerd 
wetenschappelijke wereldbeeld. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Akkoord te gaan met de onderhandelingsprocedure als voorwaarden wijze van 
gunning voor het leveren van het houten kunstwerk 'The Unbearable Lightness Of Being' van 
Francesco Fransera; 
 
Art 2: Akkoord te gaan met het voorgestelde bedrag van 13.000 euro;  
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4. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 'kader samen aankopen' met het gemeentebestuur De Panne, 

stadsbestuur Veurne en stadsbestuur Nieuwpoort. 
 
 Toelichting Reeds geruime tijd is een proefproject lopende om samen met de 3 buurgemeenten 

overheidsopdrachten uit te voeren voor het afsluiten van bepaalde raamcontracten. 
Bedoeling is om door samen te werken betere prijzen te bedingen (kostenbesparend) of 
krachten te bundelen voor de opmaak van lastenboeken (werkbesparend). 
na de proefperiode, waarbij elke gemeente een dossier als leidende gemeente heeft 
getrokken, is voorstel om deze werkwijze verder te zetten en de samenwerking te 
formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke afspraken   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst 'Kader samen aankopen' d.d. 06 12 2016 , zoals 
gevoegd in bijlage aan dit besluit en waarbij de samenwerking voor gezamenlijke 
overheidsopdrachten met het gemeentebestuur De Panne, het stadsbestuur Veurne 
en het stadsbestuur Nieuwpoort wordt goedgekeurd 

Art. 2:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke 
technische dienst, de financiële dienst en aan gemeentebestuur De Panne, het 
stadsbestuur Nieuwpoort en het stadsbestuur Veurne 

Art. 3:  Er wordt opdracht gegeven aan het college van burgemeester en schepenen voor het 
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 'kader samen aankopen' d.d. 06 
december 2016 

 
 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - zone 
max snelheid 30 km/h. 

 
 Toelichting Gezien het wenselijk is om in het centrum van Koksijde-Bad een zone met een maximale 

snelheid van 30 km/h af te bakenen; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
Zone Max snelheid 30 km/h (GR 12.01.09) 
================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
Zone Max snelheid 30 km/h (GR 12.01.09) 
================== 
 
Art. 0. In de deelgemeente Wulpen worden de  grenzen van de zone max 30 km/h  als volgt 

vastgelegd: 
1. Nieuwstraat (N330a) vanaf huis nr.13 richting Conterdijk 
2. Conterdijk ter hoogte nr.34 
3. Conterdijk ter hoogte nr.10 
4. Langeleedstraat, KP met Toekomstlaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden F4a (begin zone) en F4b 
(einde zone) 
 
Art. 1. In de deelgemeente Oostduinkerke worden de  grenzen van de zone max 30 km/h  

als volgt vastgelegd: 
1. Ijslandplein, tegenaan de Albert I laan 
2. Trumelet Faberstraat, tegenaan Zeedijk 
3. Astridplein, tegenaan de Albert I laan 
4. Annastraat, teegenaan Zeedijk 
5. Barkenstraat, tegenaan Zeedijk 
6. Europaplein, tegenaan de Albert I laan 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 
 
Art. 2. In de deelgemeente Koksijde worden de grenzen van de zone max 30 km/h als volgt 

vastgelegd: 
1. Lucionplein, tegenaan Zeedijk 
2. Strandlaan, tegenaan de Zeedijk 
3. George Grardplein, tegenaan Zeedijk 
4. Klaprozenstraat, tegenaan Zeedijk 
5. Jacobuskruidstraat, tegenaan Zeedijk 
6. Scheepsjongenstraat, tegenaan Zeedijk 
7. Quinten Metsysstraat, tegenaan Zeedijk 
8. Sloepenlaan, tegenaan de Zeedijk 
9. Prof.Blanchardplein, tegenaan Zeedijk 
10. E. Vanlangenhovestraat, tegenaan de Zeedijk 
11. Orchideestraat, tegenaan Zeedijk 
12. Charleroistraat, tegenaan Zeedijk 
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13. Steekspelstraat, tegenaan Zeedijk 
14. Zavelplein, tegenaan de Zeedijk 
15. Prins Albertplein, tegenaan Zeedijk 
16. Middelkerkestraat, tegenaan de Zeedijk 
17. Jacob Jordaensstraat, tegenaan Zeedijk 
18. Eugenie Terlinckplein, tegenaan de Koninklijke Baan 
19. Jan Frans Willemsstraat, tegenaan Zeedijk 
20. Heiststraat, tegenaan Zeedijk 
21. Vanhaelenstraat, tegenaan Zedijk 
22. Zouavenplein, tegenaan de Zeedijk 
23. Leopoldine Lejeunestraat, tegenaan Zeedijk 
24. Joststraat, tegenaan Zeedijk 
25. Vredestraat, tegenaan Zeedijk 
26. Elisabethplein, tegenaan de Zeedijk 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b 
 
Art. 3. In de deelgemeente Oostduinkerke, wijk Groendyk worden de grenzen van de zone 

max 30 km/h als volgt vastgelegd: 
1. Zeedijk, tegenaan de Paardenvissersweg 
2. Westenwindhelling, tegenaan de Zeedijk 
3. Noordenwindhelling, tegenaan de Zeedijk 
4. Oostenwindhelling, tegenaan de Zeedijk 
5. Zeedijk, tegenaan de Kinderlaan 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 
Art. 4. In de deelgemeente Koksijde worden de grenzen van de zone max 30 km/h rond de 

Zeelaan als volgt vastgelegd: 
1. Zeelaan, tegenaan het rond punt met de Lejeunelaan/Jaak Van 

Buggenhoutlaan 
2. Hertstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 
3. Bronstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 
4. Condéstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 
5. Gulden Vlieslaan, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 
6. Steenbeukenstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 
7. Pierre Sorellaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
8. Zouavenlaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
9. Vloedstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
10. Duinbergenstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
11. Guido Gezelleplein, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
12. Zeelaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
13. Maurice Blieckstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
14. Kursaallaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
15. Lalouxlaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
16. Schoonjachtstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 
17. Avondschemeringspad, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
18. Vlaanderenstraat, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
19. Peter Benoitstraat, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
20. Bosquetiastraat, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 
 

 
 

6. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Bosquetiastraat. 

 
 Toelichting Overwegende het positieve verloop van de wijziging van éénrichtingsverkeer zoals vermeld in 

het tijdelijk politiereglement op het verkeer goedgekeurd door het college van burgemeester 
en schepenen op 21 maart 2016; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
BOSQUETIASTRAAT – 2750  (GR 22.08.16) 
====================  
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
BOSQUETIASTRAAT – 2750  (GR 22.08.16) 
====================  
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
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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 de A. Bliecklaan naar de 
Lalouxlaan. 
 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 (6 meter) 
 

 
 

7. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert 
Fastenaekelslaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid om een parkeerplaats voor mindervaliden in te richten in 

de omgeving van de school De Letterzee; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Albert FASTENAEKELSLAAN – 2520  (GR 16.08.10) 
============================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
Albert FASTENAEKELSLAAN – 2520  (GR 16.08.10) 
============================== 
 
Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 

1. Beide zijden, tussen de Middenlaan en de Borléestraat. 

2. 30 m ter hoogte van de school “De Letterzee” 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en E1 + Xc (30) 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Lusthuisjesstraat. 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49 

Art. 3. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. beide zijden tussen de Albertinelaan en de  J Paviljoenlaan 

Art. 4. 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 Japans Paviljoenlaan naar de Middenlaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 
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Art. 5. Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbus, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. 20 m ter hoogte van de vrije school “De Ark”. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d + Xc (20) +  
onderbord "Schoolbus". 

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eerste parkeerplaats ten zuiden van het kruispunt met de Albertinestraat 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder valide"  

 
 

8. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
parking kapel St. Rita:(Pylyserlaan). 

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid om de parking vrij te houden op zaterdag van 8 uur ’s 

morgens tot 19u ’s avonds en het niet meer nodig is om de parking vrij te houden op 
dinsdag; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

PARKING KAPEL St.RITA: (Pylyserlaan) 

================================================ 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

PARKING KAPEL St.RITA: (Pylyserlaan) 

================================================ 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de volledige parking . 

Art. 2. Parkeerplaatsen met beperkte tijdsduur, voorbehouden aan motorvoertuigen, 
overeenkomstig art. 70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1. De volledige parking, uitgezonderd op dinsdagzaterdag van 08.00u t.e.m. 
19.00u. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
vermeldend de beperking in tijdsduur. 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Drie plaatsen. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien 
van pictogram "minder valide" 
 

 
 

9. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Biedenkopflaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak voor het inrichten van twee parkeerplaatsen voorbehouden voor 

dokters 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

BIEDENKOPFLAAN - 4203  

================= 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

BIEDENKOPFLAAN - 4203 (GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 16.08.10) 

================= 
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Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant, over de volledige afstand. 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Noordkant, over de volledige afstand. 

De 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. Zuidkant, twee parkeerplaatsen tegenaan de Astridlaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder valide"  

Art. 4. opgeheven 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. Twee parkeerplaatsen tegenaan het Fabiolaplein 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord dokter en 
onderbord Xc (6meter) 
 

 
 

10. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit en tuinafval (gft) en 
huishoudelijk restafval in containers. 

 
 Toelichting Vanaf juni 2017 zullen de bewoners stapsgewijs kunnen kiezen om over te schakelen op het 

gebruik van een rolcontainer voor huishoudelijk restafval. Dat maakt het aanbieden van afval 
in veel gevallen een stuk comfortabeler.  
De nieuwe containers worden meteen uitgerust met een registratiechip waardoor de 
aangeboden hoeveelheid afval kan worden gewogen en geregistreerd bij de ophaling.  
 
Tegelijkertijd worden ook de bestaande rolcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
uitgerust met dergelijke chip. Dat maakt een eerlijker tarifering op maat van de gebruiker 
mogelijk.  
Uitgangspunt bij de overschakeling van de bestaande forfaitaire bijdrage per gft-container 
naar deze variabele tarifering, is dat de kostprijs voor de gemiddelde gebruiker op jaarbasis 
dezelfde blijft. Enerzijds heeft dit tot gevolg dat de voorgestelde tarifering de verwerkingskost 
van gft nog steeds niet volledig dekt. Anderzijds is het voorgestelde eenheidstarief voor het 
aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval hierdoor opvallend goedkoper dan voor het 
aanbieden van huishoudelijk restafval. 
De vaste inzamelkosten blijven voor beide afvalsoorten volledig inbegrepen in de forfaitaire 
milieubelasting. 
 
De voorgestelde regeling moet de bewoners milieubewuster kunnen maken. Want wie 
inspanningen zal doen om afval te voorkomen of beter te sorteren, zal daar nu ook financieel 
voor worden beloond. En dat moet de hoeveelheid ongesorteerd materiaal (huishoudelijk 
restafval) die na de inzameling definitief in de verbrandingsoven verloren gaat, uiteindelijk 
nog verder kunnen verminderen. 

   
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1. Er wordt voor een termijn met ingang van 1 juli 2017 en eindigend op 31 december 

2019 een retributie geheven op het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
en huishoudelijk restafval via containers voor de inzameling aan huis. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Huishoudelijk restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden 
aangeboden, met uitzondering van alle selectief ingezamelde afvalstoffen (aan huis, 
via brengpunten of via het milieupark). 

Groente-, fruit- en tuinafval (gft): organisch composteerbaar afval dat ontstaat door 
de normale werking van een particuliere huishouding zoals aardappelschillen, loof en 
schillen van vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren, 
koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelheden gekookte 
etensresten, mest van kleine huisdieren, snijbloemen en kamerplanten, 
haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin. 

Art. 3.   §1. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

a. voor huishoudelijk restafval: 0,15 euro/kg, 
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            b. voor groente-, fruit- en tuinafval (gft): 0,05 euro/kg. In week 42 t.e.m. 45 
bedraagt het tarief 0 euro/kg, 

            §2. De te betalen retributie wordt berekend door de tarieven bepaald in art. 2§1.a. 
en b. te vermenigvuldigen met het gewicht dat wordt geregistreerd bij het aanbieden 
van de container als het gewichtsverschil van de container vóór en na het ledigen 
met het weegsysteem aan de huisvuilwagen. 

            §3. Bij teruggave of ophaling aan het ophaalpunt door de aangestelde dienst van een 
ongereinigde container wordt een retributie aangerekend van 20 euro voor het 
reinigen van de container. Deze wordt via een kostennota aangerekend, die op 
eerste verzoek moet worden betaald. 

            §4. Bij verlies van een container of beschadiging er van, die niet door normaal 
gebruik veroorzaakt werd, wordt een vergoeding aangerekend: 

             a. 20 euro voor een interventie ter vervanging van een onderdeel /elektronische 
gegevensdrager, 

             b. 39 euro voor een container met een inhoud tot en met 140 liter, 
             c. 48 euro voor een container met een inhoud van 141 tot en met 240 liter, 
             d. 62 euro voor een container met een inhoud van 241 tot en met 360 liter, 
             e. 300 euro voor een container met een inhoud van 1.100 liter (vb. voor gebruik in 

een meergezinswoning). 

             §5. Het omruilen van een container (naar een ander volume) gebeurt de eerste keer 
gratis. Vanaf de tweede omruiling (naar een ander volume) wordt een vergoeding 
van 12 euro per container aangerekend. 

Art. 4.   De retributie is verschuldigd door de aanvrager van een container voor het 
aanbieden van gft en/of huishoudelijk restafval voor de inzameling aan huis. Een 
container voor gedeeld gebruik in een meergezinswoning, moet door de Vereniging 
van Mede-eigenaars worden aangevraagd. 

Art. 5.  §1. Een container kan aangevraagd worden bij de afvalintercommunale IVVO. 
Gemeentelijke containers die reeds eerder aangevraagd werden en in gebruik zijn 
voor de inzameling van gft moeten niet opnieuw worden aangevraagd maar worden 
uitgerust met een registratiechip voor de verdere administratieve behandeling door 
de IVVO.  

            §2. Iedere aanvrager betaalt een voorschot op basis van het aantal en type 
containers door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van het 
gemeentebestuur. Hiertoe zal een betalingsuitnodiging door de IVVO worden 
verstuurd. Dit voorschot bedraagt: 

             a. 22 euro voor één gft-container met een inhoud tot en met 140 liter per 
ophaalpunt, 

             b. 28 euro voor één gft-container met een inhoud van 141 tot en met 240 liter per 
ophaalpunt, 

             c. 42 euro voor één gft-container met een inhoud van 241 tot en met 360 liter per 
ophaalpunt, 

             d. 50 euro voor een container voor huishoudelijk restafval per ophaalpunt, 

             e. 50 euro voor meerdere containers met een inhoud tot en met 360 liter op 
eenzelfde ophaalpunt, 

             f. 200 euro per container met een inhoud van 1.100 liter per ophaalpunt  (vb. voor 
gebruik in een meergezinswoning). 

            Telkens wanneer een container wordt aangeboden voor de desbetreffende inzameling 
aan huis zal het vooraf betaalde bedrag verminderd worden met de retributie zoals 
bepaald in artikel 2. 

            Zodra het nog beschikbare bedrag lager is dan 10 euro per ophaalpunt wordt door de 
IVVO een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd. Voor het versturen van een 
betalingsherinnering zal de IVVO administratiekosten aanrekenen van 5 euro per 
herinnering. 

            §3. Een container wordt geledigd zolang het nog beschikbare bedrag voor de 
ophaling positief is. Bij het niet betalen op de vervaldag wordt de container 
opgehaald door de aangestelde dienst zonder voorafgaande verwittiging. 

 §4. Het stopzetten of omruilen van een container gebeurt via de klantendienst van 
de IVVO. Bij stopzetting (verhuis, overlijden, …) wordt de container opgehaald door 
de aangestelde dienst en de diftardienst gesloten. Het openstaand saldo wordt door 
de IVVO in opdracht van de gemeente Koksijde terug gestort op het 
rekeningnummer van de aanvrager nadat dit desgevallend aangewend werd voor de 
betaling van de reinigingskost zoals vermeld in art. 2§3 en van de kost bij verlies of 
beschadiging zoals vermeld in art. 2§4.  

Art. 6.   Elke container kan op eenvoudige aanvraag van de aanvrager bij de klantendienst 
van de IVVO, uitgerust worden met een kantelslot. Dit kantelslot wordt door de IVVO 
aangeboden voor 35 euro per stuk (excl. btw) en wordt apart aangerekend. 
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Art. 7. Invorderingsprocedure en kosten bij schuldvordering door de financiële dienst van de 
gemeente Koksijde 

             §1. De schuldvorderingen zijn te betalen op dertig kalenderdagen volgend op de 
verzending ervan.  

             §2. Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending 
ervan. 

             §3. De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet 
akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van 
vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering, 
om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en 
gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover 
beslist rekening houdend met dit reglement. 

            Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen 
beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en 
opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  

            §4. Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig de vervaldatum 
vermeld op de betalingsuitnodiging, worden volgende kosten aangerekend voor het 
verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen die ten laste van de 
schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

            verzending van een niet aangetekende aanmaning  geen kosten 

            verzending van een aangetekende aanmaning 6,00 EUR 

            Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 
12,48 wordt dan 13,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de 
maand juli 2016 volgens de volgende formule: 

            (bedrag kosten §4) x index der consumptieprijzen juli retributiejaar / index der 
consumptieprijzen juli 2016  

             Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 
94 van het Gemeentedecreet opgemaakt door de financieel beheerder van de 
gemeente Koksijde. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. 
De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk 
verder.  

            De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering 
worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat 
het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke 
en handelszaken en van sommige toelagen  

            Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende 
schuldenaar van de retributie. 

Art. 8.   De gemeenteraadsbeslissing van 24/10/2016 met betrekking tot de vaststelling van 
de retributie voor de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) aan huis blijft 
van toepassing tot 1 juli 2017.  

 
 

11. Gemeentebelasting op de leegstand van woningen - 2017-2019. 
 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Het reglement wordt aangepast aan de opmerkingen van het toezicht betreffende het op 19 
december 2016 goedgekeurde reglement: 
* de vrijstellingen op de leegstandsbelasting worden voortaan alleen opgenomen in het 
belastingreglement en niet langer in het reglement tot opname in of schrapping uit het 
leegstandsregister 
* het reglement wordt in overeenstemming gebracht met de gewijzigde dwingende 
bepalingen opgenomen in het Grond en Pandendecreet 
* enkele tekstuele aanpassingen 
* de motivering om alleen leegstaande woningen te belasten en niet langer leegstaande 
gebouwen wordt opgenomen in het overwegend gedeelte 
* aangezien de bevoegdheid tot het vestigen van de belasting en het voorzien van 
vrijstellingen niet langer zijn grondslag vindt in het Grond en Pandendecreet, wordt de 
motivering opgenomen in het overwegend gedeelte 

De gemeentebelasting op de leegstand van woningen is een directe belasting die een 
voortdurende toestand belast en dus toepasselijk is op alle belastbare feiten vanaf 1 januari 
van het aanslagjaar 2017. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG 
Artikel 1 
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Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° woning:  

a. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats of tweede 
verblijfplaats betreft; 

b. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is als toeristische 
verblijfplaats in de vorm van een chalet, een bungalow, een vakantiewoning, een 
vakantiehuis(je), een trekkershut, een paviljoen, een appartement of elk ander 
vergelijkbaar verblijf, bestemd voor toeristen en die dient te beschikken over een 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of waarvan aan de hand van 
een stedenbouwkundig uittreksel kan blijken dat het verblijf vergund is of wordt 
geacht vergund te zijn 

2° hoofdverblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode, 
waar een gezin of een alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister; 

3° tweede verblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode,  
waar geen gezin of geen alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister 

4° het registratiebesluit: het reglement van de gemeenteraad van 19 december 2016 
betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister; 

5° zakelijk gerechtigde: houder van een van volgende zakelijke rechten: 
a) volle eigendom; 
b) recht van opstal of van erfpacht; 
c) vruchtgebruik. 

6° renovatie: werken waarbij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en meer dan 60% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

7° nieuwbouw: werken waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en waarbij minder dan 40% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

8° renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota, gericht aan de administratie, en 
waarin minstens is opgenomen een overzicht van de voorgenomen renovatieplannen OF 
een stappenplan, waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal drie jaar een woning 
bewoonbaar wordt gemaakt; 

9° kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: 
- WC; 
- bad of douche; 
- kookgelegenheid, 

en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; 

10° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  
a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;  

11° leegstaande kamer: een kamer die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als kamer in de zin van dit besluit; 

12° leegstandsregister: het register van leegstaande woningen zoals bepaald en opgemaakt 
volgens de bepalingen van het registratiebesluit ; 

13° leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als woning in de zin van het 
registratiebesluit; 

14° Opnamedatum: de datum waarop de woning voor de eerste maal in het 
leegstandsregister van de woning wordt opgenomen;  

15° Dag : kalenderdag 
16° verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 

maanden vanaf de opnamedatum, zolang de woning niet uit het leegstandsregister is 
geschrapt; 

 
Artikel 2 
 
§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op 
de woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het 
leegstandsregister overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad betreffende de opname 
van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het leegstandsregister. 
 
§2 De belasting voor een leegstaande woning is voor het eerst verschuldigd vanaf het 
ogenblik dat die woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het 
leegstandsregister overeenkomstig het registratiebesluit. 
 
Zolang de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd 
op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 
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HOOFDSTUK 2: DE BELASTINGPLICHTIGE 
Artikel 3 
 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende de 
leegstaande woning op iedere aanslagdatum. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Indien echtgenoten samen zakelijk gerechtigden zijn, dan volstaat dat de aanslag gevestigd 
wordt ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot is de belasting 
hoofdelijk verschuldigd. 
 
§ 2. Ingeval van mede-eigendom is de belasting verschuldigd door elke mede-eigenaar 
volgens zijn aandeel in de mede-eigendom.  
Indien echtgenoten samen mede-eigenaar zijn, dan volstaat dat de aanslag gevestigd wordt 
ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot is de belasting hoofdelijk 
verschuldigd. 
 
HOOFDSTUK 3: BEDRAG EN BEREKENING VAN DE HEFFING 
 
Artikel 4  
§ 1 Het bedrag van de leegstandsheffing wordt als volgt vastgesteld: 
* Het bedrag van de eerste leegstandsheffing wordt vastgesteld op  

- 1.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 300,00 euro voor een leegstaande kamer 

*  Als de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

- 1.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 300,00 euro voor een leegstaande kamer 

*  Als de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

- 3.000,00 euro voor een leegstaande woning 
- 600,00 euro voor een leegstaande kamer 

* Als de woning een vierde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

- 3.000,00 euro voor een leegstaande woning 
- 600,00 euro voor een leegstaande kamer 

* Als de woning een vijfde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

- 4.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 900,00 euro voor een leegstaande kamer 

* Als de woning een zesde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

- 4.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 900,00 euro voor een leegstaande kamer 

* Als de woning een zevende of elke volgende opeenvolgende termijn van twaalf maanden in 
het leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

- 6.000,00 euro voor een leegstaande woning 
- 1.200,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
*   Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een woning in het leegstandsregister staat, 
wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de 
woning. 
 
HOOFDSTUK 5: VRIJSTELLINGEN 
Artikel  5 
Van de leegstandsheffing zijn uitsluitend vrijgesteld de in dit artikel opgenomen vrijstellingen. 
 
§ 1. Persoonsgebonden vrijstellingen: 
 
1° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die op opnamedatum eigenaar of zakelijk gerechtigde 
is van één enkel onroerend goed en dus geen eigenaar of zakelijk gerechtigde is van enig 
ander bebouwd of onbebouwd onroerend goed; het bewijs moet jaarlijks op de verjaardag 
van de opnamedatum geleverd worden door afgifte van een hernieuwd attest van het 
Kadaster van de geboorteplaats van de belastingplichtige; deze vrijstelling is beperkt tot drie 
jaar te rekenen vanaf de opnamedatum; 
 
2° de eigenaar of zakelijk gerechtigde waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd 
ingevolge een gerechtelijke beslissing, voor zover de eigenaar of zakelijk gerechtigde niet zelf 
de oorzaak is van de gerechtelijke beslissing;  
 
3° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die een in het leegstandsregister opgenomen woning 
verwerft, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor twaalf maand volgend op 
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het verkrijgen van het zakelijk recht.  Deze vrijstelling geldt niet voor de verwerving van het 
zakelijk recht ingevolge overdracht aan: 
* vennootschappen waarin de vroegere zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks 
participeert. 
* vzw’s waar de zakelijk gerechtige lid van is 
* bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij 
erfopvolging of testament. 
 
§ 2 In geval van mede-eigendom kunnen de vrijstellingen van §1 van dit artikel enkel 
betrekking hebben op het aandeel van de mede-eigenaar die zich op deze vrijstelling beroept. 
Deze vrijstellingen gelden niet voor de andere mede-eigenaars die er zich niet op (kunnen) 
beroepen. 
 
§ 3. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning :  
 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;  
 
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een  stedenbouwkundige vergunning/ 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan 
is vastgesteld;  
 
3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument, voor zover een aanvraag tot 
subsidiëring van renovatiewerken werd aangevraagd, met dien verstande dat deze vrijstelling 
slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend op de datum van de verwerving 
van het goed of volgend op de bescherming of opname in een ontwerp van beschermingslijst 
of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd monument; deze laatste 
vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde 
onroerend goed worden opgeworpen;  
 
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, 
of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap met 
dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend 
op de datum van de verwerving van het goed of volgend op de bescherming als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of opname in een ontwerp van beschermingslijst als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd 
monument; deze laatste vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk 
gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen;  
 
5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat 
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van 
de vernieling of beschadiging;  
 
6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of 
betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise 
in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 
geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod;  
 
7° gerenoveerd of verbouwd wordt of bij nieuwbouw:  
- bij renovatie: de vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar vanaf het uitvoerbaar 
worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning/ meldingsakte als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij nieuwbouw: de vrijstelling geldt gedurende een periode van zeven jaar vanaf het 
uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij renovatienota: de vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum 
van de ontvangst van de renovatienota; deze vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde 
eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen binnen 
een periode van vijf jaar beginnend na de datum van ontvangst van de renovatienota; 
 
8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;  
 
9° een sociale huurwoning betreft, volgens artikel 2 §1, 22° van de Vlaamse Wooncode met 
dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend 
op de datum van de verwerving van het goed of volgend op de aanvraag tot subsidiëring voor 
de renovatie van sociale huurwoning; 
 
§ 4 Elke zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling zoals voorzien in dit artikel 
moet er het bewijs van leveren.  
De zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling moet alle documenten en 
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bewijzen, binnen de maand na de schriftelijke aanvraag, overmaken aan de administratie, 
teneinde deze in staat te stellen de gegrondheid van de vrijstellingsaanvraag te kunnen 
beoordelen. 
 
§ 5 Vrijstelling van belasting kan ambtshalve worden toegepast voor zover de administratie in 
bezit is van afdoende bewijskrachtige gegevens. 
 
HOOFDSTUK 6: INKOHIERING EN INVORDERING 
 
Artikel 6 
§ 1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
§ 2 De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen. 
 
HOOFDSTUK 7: OVERGANGSMAATREGELEN EN TOEZICHT 
 
Artikel 7 
De woningen en gebouwen opgenomen in de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, 
opgemaakt op basis van het raadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de opname van 
leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het leegstandsregister, worden 
opgenomen in het leegstandsregister volgens dit besluit en behouden hun oorspronkelijke 
opnamedatum. 
 
Artikel 8 
Het belastingreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2016 op de 
leegstand van gebouwen en woningen-2017-2019 wordt opgeheven met ingang van 
01.01.2017 
 
Artikel 9 
 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden in het kader van het 
algemeen toezicht. 

 
 

12. Reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister. 

 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Het reglement wordt aangepast aan de opmerkingen van het toezicht betreffende het op 19 
december 2016 goedgekeurde reglement: 
* de vrijstellingen op de leegstandsbelasting hebben geen impact op de opname in of 
schrapping uit het leegstandsregister. Om tegenstrijdigheden tussen het reglement op de 
opname in het leegstandsregister en de leegstandsbelasting te vermijden worden de 
vrijstellingen voortaan alleen opgenomen in het belastingreglement 
* het reglement wordt in overeenstemming gebracht met de gewijzigde dwingende 
bepalingen opgenomen in het Grond en Pandendecreet 
* enkele tekstuele aanpassingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° woning:  

a. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats of tweede 
verblijfplaats betreft; 

b. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is als toeristische 
verblijfplaats in de vorm van een chalet, een bungalow, een vakantiewoning, een 
vakantiehuis(je), een trekkershut, een paviljoen, een appartement of elk ander 
vergelijkbaar verblijf, bestemd voor toeristen en die dient te beschikken over een 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of waarvan aan de hand van 
een stedenbouwkundig uittreksel kan blijken dat het verblijf vergund is of wordt 
geacht vergund te zijn 

2° hoofdverblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode, 
waar een gezin of een alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister; 

3° tweede verblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode,  
waar geen gezin of geen alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister 

4° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de eventuele 
bijgebouwen omvat en die niet beantwoordt aan de omschrijving van woning als bedoeld 
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onder punt 1° en met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Worden met gebouwen gelijkgesteld de 
handelsruimten, praktijkruimten of ruimten geschikt voor vrije beroepen, bergingen, 
opslagruimtes, industriële of ambachtsruimten, loodsen; 

5° zakelijk gerechtigde: houder van een van volgende zakelijke rechten: 
a) volle eigendom; 
b) recht van opstal of van erfpacht; 
c) vruchtgebruik. 

6° renovatie: werken waarbij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en meer dan 60% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

7° nieuwbouw: werken waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en waarbij minder dan 40% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

8° renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota, gericht aan de administratie, en 
waarin minstens is opgenomen een overzicht van de voorgenomen renovatieplannen OF 
een stappenplan, waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal drie jaar een woning 
of gebouw bewoonbaar wordt gemaakt; 

9° kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: 
- WC; 
- bad of douche; 
- kookgelegenheid, 

en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; 

10° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  
a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;  

11° leegstaande kamer: een kamer die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als kamer in de zin van dit besluit; 

12° leegstandsregister: het register van leegstaande gebouwen en leegstaande woningen 
zoals bepaald en opgemaakt volgens de bepalingen van dit besluit; 

13° leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode 
van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden 
met woningen die deel uitmaken van het gebouw.  
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor 
gedeelten daarvan uitgereikte omgevingsvergunning of melding als vermeld in artikel 6 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning of afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding 
voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, 
wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan 
het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in 
artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd 
als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van 
het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar 
indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een 
afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

14° leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als woning in de zin van dit besluit; 

15° verklaring van leegstand: het door  een zakelijk gerechtigde ondertekende document 
waarin een zakelijk gerechtigde de staat van leegstand van het gebouw of de woning 
bevestigt. 

16° administratie: IGS NIEKO, belast door het schepencollege met de opmaak en het beheer 
van het leegstandsregister 

17° beroepsinstantie: administratieve beroepsinstantie: het college van burgemeester en 
schepenen of het door haar gedelegeerde personeelslid van het gemeentebestuur; 

18° Opnamedatum: de datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal in 
het leegstandsregister wordt opgenomen;  

19° Dag : kalenderdag 
20° verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 

maanden vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het 
leegstandsregister is geschrapt; 

 
HOOFDSTUK 2: OPMAAK VAN DE INVENTARIS, VASTSTELLING EN BEOORDELING 
VAN DE LEEGSTAND 
 
Artikel 2: de inventaris 
§ 1 De administratie maakt twee afzonderlijke inventarissen, die samen het 
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leegstandsregister vormen: 
1° een inventaris “leegstaande gebouwen”; 
2° een inventaris “leegstaande woningen”. 

In elke inventaris worden minimaal volgende gegevens opgenomen: 
1° adres van het leegstaande gebouw of woning 
2° kadastrale gegevens 
3° identiteit en adres van de zakelijk gerechtigde 
4° nummer en datum van de administratieve akte, zoals vermeld in §2 van dit artikel; 
5° indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname 
6° de feiten die aanleiding geven tot een vrijstelling van de leegstandsheffing volgens dit 
besluit met vermelding van de begin- en einddatum van de vrijstelling 
7° datum van indiening van een beroep tegen de opname in de inventaris, en de datum 
en aard van de beslissing in beroep 

 
§ 2 De opname in één van de inventarissen gebeurt door de aangestelde ambtenaren van de 
administratie aan de hand van een genummerde en gedateerde administratieve akte, waarbij 
een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen en indicaties 
die de leegstand staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte is gelijk aan 
de opnamedatum en geldt als datum van vaststelling van leegstand. 
 
§ 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de 
verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er  voorafgaandelijk  van in kennis dat het goed is 
opgenomen  in het leegstandsregister. 
 
De instrumenterende ambtenaar stelt per beveiligde zending de administratie binnen de twee 
maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, 
de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar(s) of zakelijk 
gerechtigde(n) en zijn/hun eigendomsaandeel/aandeel zakelijk recht. 
 
 
Artikel 3: Beoordeling en vaststelling van de leegstand 
§ 1 De vaststelling van de leegstand gebeurt  op basis van volgende indicaties zoals o.a. de 
verklaring van leegstand, het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister; het 
aanbieden als “te huur” of “te koop”; het ontbreken van nutsvoorzieningen; het vermoeden 
van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de 
woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten; de aanvraag om 
vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van een leegstand of 
onproductiviteit; getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent; 
schriftelijke vraag tot vrijstelling tweede verblijfbelasting wegens leegstand of 
onbewoonbaarheid; rolluiken die langdurig neergelaten zijn; verwaarloosde tuin (lang gras, 
onverzorgd); een volle brievenbus gedurende lange tijd; de onmogelijkheid om het gebouw of 
de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang;  enz… 
§ 2 Een woning gebruiken als opslagruimte wordt niet beschouwd als bewoning. Wanneer 
bijvoorbeeld een ruimte boven een winkel op grond van objectieve gegevens als woning kan 
worden beschouwd, moet worden nagegaan of die ruimte een woonfunctie heeft. Kan ze niet 
als woning worden beschouwd, dan moet de regeling voor gebouwen toegepast worden. Een 
ander gebruik van de woning dan effectieve bewoning, ofwel als hoofdverblijfplaats ofwel als 
tweede verblijfplaats, wordt niet aanvaard als zijnde effectief gebruik van de woning. 
 
Artikel 4: Kennisgeving 
De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing 
tot opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat:  

· De administratieve akte met inbegrip van  het beschrijvend verslag.  
· Informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister  
· Informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 

leegstandsregister 
· Informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister   

 
Artikel 5: Beroepsprocedure 
§ 1 Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de verzendingsdatum van de 

kennisgeving vermeld in artikel 4, kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij de 
beroepsinstantie tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep 
moet per beveiligde zending ingediend worden. Als datum van het beroepschrift wordt de 
datum van de beveiligde zending gehanteerd. Het beroepschrift moet gedagtekend en 
ondertekend zijn en moet minstens volgende gegevens bevatten: 
1° de identiteit en het adres van de indiener 
2° de vermelding van het nummer van de administratieve akte en van het adres van het 

gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 
3° de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandsregister ten onrechte gebeurd is. De vaststelling van de leegstand kan 
betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de 
eed; 

4° indien het beroepschrift wordt ingediend door een persoon die optreedt namens de 
zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke en ondertekende 
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machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair; 

§ 2 Zolang de termijn van dertig dagen zoals bepaald in §1 van dit artikel niet verstreken is, 
kan een vervangend beroepschrift worden ingediend, waarbij het eerdere beroepschrift als 
ingetrokken wordt beschouwd. 
§ 3 De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandregister en 
meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
§ 4 De beroepsinstantie toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is 
alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen: 

- het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen 
van §1 van dit artikel 

- het beroepschrift gaat niet uit van de zakelijk gerechtigde 
- het beroepschrift is niet ondertekend 
- het beroepschrift is niet gemotiveerd  

Indien de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan 
de indiener mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd. 
§ 5 De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een 
feitenonderzoek dat uitgevoerd wordt door een met de opsporing van leegstaande gebouwen 
en woningen belaste ambtenaar. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang 
tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
§ 6 De beroepsinstantie doet een uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan 
de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de 
betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend aan de 
indiener. 
§ 7 Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de negentig dagen 
zoals bepaald in § 6 van dit artikel kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder 
gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in het 
leegstandsregister. 
§ 8 Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig wordt betwist, of het 
beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de administratie 
het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de opnamedatum. 
§ 9 Hoger beroep tegen de beslissing van de administratieve beroepsinstantie met betrekking 
tot de opname in het leegstandsregister kan ingesteld worden bij de rechtbank van eerste 
aanleg, op voorwaarde dat het administratief beroep werd uitgeput. 
 
Artikel 6 Schrapping uit de inventaris 
§1.Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 
dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden 
aangewend wordt overeenkomstig de functie, zoals omschreven in  art 1, 1°. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. 
Het effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters, de aanslag in 
de tweede verblijfbelasting of desgevallend na een onderzoek ter plaatse. Het onderzoek ter 
plaatse kan alleen vaststelling doen van feiten op datum van het onderzoek. 
 
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 
dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in 
artikel 1, 4°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 
maanden.  
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De 
administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data (bv. de aanvangsdatum 
van effectief gebruik te bewijzen met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met 
uitzondering van de eed, …) of desgevallend na een onderzoek ter plaatse. Het onderzoek ter 
plaatse kan alleen vaststelling doen van feiten op datum van het onderzoek. 
 
§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt een zakelijk gerechtigde een 
gemotiveerd en ondertekend verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek 
bevat:  

· de identiteit en het adres van de indiener;  
· de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het 

gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft;  
· de bewijsstukken van gebruik overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel;  

Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 
 
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en 
neemt een beslissing binnen een termijn 90 dagen ingaand de dag na de ontvangst van het 
verzoek. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een 
beveiligde zending.  
 
Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep 
aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 5. 
 
HOOFDSTUK 3: OVERGANGSMAATREGELEN EN TOEZICHT 
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Artikel 7 
De woningen en gebouwen opgenomen in de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, 
opgemaakt op basis van het raadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de opname van 
leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het leegstandsregister, worden 
opgenomen in het leegstandsregister volgens dit besluit en behouden hun oorspronkelijke 
opnamedatum. 
 
Artikel 9 
Het reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande 
gebouwen in het leegstandsregister goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 
2016 wordt opgeheven met ingang van 01.05.2017 
 
Artikel 10 
 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden in het kader van het 
algemeen toezicht. 
 

 
 

13. Goedkeuring overname en akte percelen grond en het vestigen van een erfdienstbaarheid ter hoogte van de 
residentie White Princess Koninklijke Baan jegens l'Atelier Contemporain. 

 
 Toelichting De bouwpromotor van de residentie White Princess Koninklijke Baan zal een gedeelte van hun 

perceel afstaan aan de gemeente om het voetpad recht te kunnen trekken. Het 
groenonderhoud op de percelen die worden afgestaan is ten laste van de VME. Één perceel 
(Lot A) beschikt over een bezinkput, waarvoor een erfdienstbaarheid dient te worden 
gevestigd ten voordele van de VME. De bouwpromotor stelde notaris Maes Oostduinkerke aan 
voor de opmaak van de ontwerpakte. De delen die kosteloos worden afgestaan dienen 
geaffecteerd te worden tot het openbaar domein. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot overname van lot A in gele kleur op het plan, kadastraal gekend 
onder Koksijde 2de afdeling, sectie G, nummer 457F, volgens meting voor een 
oppervlakte van 1a 05ca, waarop zich kant Duinbergenstraat, een bezinkput bevindt, 
dienstig voor de afvoer van het overtollige regenwater van het groendak op het 
voorbouwterras van de residentie White Princess zoals afgebeeld op het plan van 
landmeter –expert Hans Vanroose, Geomex studiebureau op 23 januari 2017. 

Art. 2:  Goedkeuring tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op lot A ten voordele van 
alle mede-eigenaars van de residentie White Princess zoals afgebeeld op het plan 
van landmeter –expert Hans Vanroose, Geomex studiebureau op 23 januari 2017. 

Art. 3: Goedkeuring tot overname van lot B1 in oranje kleur op het plan, kadastraal gekend 
onder Koksijde 2de afdeling, sectie G, nummer 465C, volgens meting een oppervlakte 
van 13 ca kosteloos overgedragen wordt naar het openbaar domein, zoals afgebeeld 
op het plan van landmeter –expert Hans Vanroose, Geomex studiebureau op 23 
januari 2017.  

Art. 4:  Goedkeuring tot overname van lot B2 in een groene kleur op het plan, kadastraal 
gekend onder Koksijde 2de afdeling, sectie G, nummer 466B, 467C, 469B (1131A), 
volgens meting een oppervlakte van 14ca kosteloos overgedragen wordt naar het 
openbaar domein, zoals afgebeeld op het plan van landmeter-expert Hans Vanroose, 
Geomex studiebureau op 23 januari 2017. 

Art. 5:  Goedkeuring tot affectatie van lot A, lot B1 en lot B2 zoals afgebeeld op het plan van 
landmeter –expert Hans Vanroose, Geomex studiebureau op 23 januari 2017 tot het 
openbaar domein.  

Art. 6:  Goedkeuring tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op lot A, lot B1, lot B2, lot C, 
lot D ten voordele van de VME White Princess Koksijde.   

Art. 7:  De akte zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 8:  Machtiging te geven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris tot 
ondertekening van de akte. 

 
 

14. Goedkeuren strandconcessies Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor het jaar 
2017. 

 
 Toelichting In schrijven van 6 februari 2017 mocht de gemeente van het Agentschap Maritieme 

Dienstverlening en Kust de strandconcessie voor het jaar 2017 ontvangen. Het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de strandconcessie voor het jaar 2017 zoals opgesteld door het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust dient door de gemeenteraad te worden 
goedgekeurd. 
 

 Voorstel van  Art 1.  Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de strandconcessie voor het jaar 
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beslissing 2017 opgesteld door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening Kust en zoals 
opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd. 

 
 

15. Hervaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten. 
 
 Toelichting Om enkele wijzigingen door te voeren dient het gemeentelijk reglement op de openbare 

markten gewijzigd te worden.  
 
Het schepencollege van 16 januari 2017 besliste om ook gebruik te maken van het Astridplein 
voor de openbare dinsdagmarkt te Oostduinkerke Zeedijk (art. 2.2). Het schepencollege van 
4 april 2016 besliste ook om de producentenmarkt te Oostduinkerke-dorp niet langer te 
organiseren. Verwijzingen naar deze markt werden geschrapt in art. 2 en 8. 
Voor de openbare vrijdagsmarkt werd als bijkomende zijstraat de Jorisstraat toegevoegd (art. 
2.1), aangezien een stuk hiervan al door de vrijdagsmarkt werd gebruikt.  
Er werd ook duidelijker in vermeld dat enkel voor houders van een jaarabonnement het 
abonnement stilzwijgend wordt verlengd (art. 8.3). 
In art. 19.3 werd duidelijk in vermeldt dat voertuigen van de marktkramers voor aanvang 
van de markt verwijderd moeten worden ipv een half uur nadien. Een eenzelfde paragraaf 
werd geschrapt in art. 18.4. 
 
Vooraleer het reglement op de openbare markten te wijzigen werd deze voorafgaandelijk ter 
advies overgemaakt aan de Vlaamse minister van Economie Philippe Muyters – t.a.v. 
Agentschap Ondernemen en werd ons terug bevestigd dat de aangebrachte aanpassingen aan 
het reglement conform zijn de wettelijke bepalingen betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante activiteiten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het gemeentelijk reglement op de openbare markten goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 16 februari 2015 wordt opgeheven. 

Art. 2: Het reglement op de openbare markten wordt hervastgesteld. 
 
 

16. Goedkeuring addendum aan de oprichtingsstatuten van interlokale vereniging Wintegratie. 
 
 Toelichting Gelet op de beslissing van het beheerscomité van (W)intergratie van 5 oktober 2016 waarin 

werd beslist om Veurne toe te laten tot de interlokale vereniging; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring van het addendum aan de oprichtingsstatuten van interlokale 
vereniging Wintegratie  

Hierin zijn volgende wijzigingen opgenomen: 
1. De samenstelling van de interlokale vereniging (W)Integratie wordt als volgt 

aangepast: 
Het gemeentebestuur van Koksijde,  
Het gemeentebestuur van De Panne, 
Het gemeentebestuur van Middelkerke, 
Het stadsbestuur van Nieuwpoort,  
Het stadsbestuur van Veurne, 
2. De reeds vastgelegde overige statuten blijven ongewijzigd. 
3. De wijziging in samenstelling gaat in vanaf 01/01/2017. 

 
Art. 2:  Machtiging aan de burgemeester en de secretaris om het addendum bij de 

samenwerking voor goedkeuring te ondertekenen. 
 

 
 

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

Nood- en Interventieplan (hierna BNIP genoemd) op voor de driedaagse De Panne-Koksijde 
die plaatsvindt op 28, 29 en 30 maart 2017. 
Dit BNIP is een aanvulling op de Algemene Nood- en Interventieplannen van de gemeenten 
Koksijde en De Panne. 
Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een noodsituatie voordoet tijdens de driedaagse, op 
grondgebied van Koksijde of De Panne, de nodige personen en diensten te alarmeren, de 
nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en 
efficiënte manier. 
Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de 
bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie tijdens het 
evenement te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale 
situatie te bespoedigen. 
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Het BNIP legt de mogelijke risico’s vast, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de 
verantwoordelijkheden en de communicatie. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art. 2:  Het intergemeentelijk BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde wordt voorgelegd aan 
de provinciegouverneur ter goedkeuring. 

Art. 3:  Het BNIP wordt na goedkeuring door de provinciegouverneur bezorgd aan de 
bestemmelingen vermeld op de verspreidingslijst, zoals opgenomen in het BNIP. 

 
 

18. Goedkeuring deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
 Toelichting Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd 

in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger heeft aangeduid in dat overlegorgaan. 
 
Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter 
beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

· een grondige motiveringsnota  
· een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging  

· een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering  

· een ontwerp van statuten  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 
dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
oprichtingsbundel 

Art. 2:  In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de 
statuten zijn opgenomen 

 
 

19. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
10|03|2017 


