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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen van ondergrondse 
garages tussen J.Jordaensstraat en Prins Albert plein, heraanleg wandeldijk tussen Prins Albertplein en 
George Grardplein, vernieuwen leuning op de Zeedijk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De werken omvatten de bouw van ondergrondse garages (tussen de Jacob Jordaensstraat en 

het Prins Albertplein) en de heraanleg van de wandeldijk (tussen het Prins Albertplein en Ster 
der Zee). 
De ondergrondse parkeergarages worden gebouwd door een private partner. De wandeldijk, 
rijweg en voetpaden ter hoogte van de ondergrondse parkeergarages worden volledig 
vernieuwd met gelijkaardige materialen van de zeedijk ter hoogte van de Zeelaan. De 
riolering wordt, waar nodig, aangepast. 
De wandeldijk tussen Albertplein en Ster der Zee bevindt zich momenteel in slechte staat met 
diverse verzakkingen in de verharding en verschillende beschadigingen aan de boordsteen.  
De wandeldijk wordt heraangelegd in warmgele gebakken klinkers, zoals de wandeldijk ter 
hoogte van de Zeelaan, en de boordsteen wordt vernieuwd.  
Bijkomend aan voorgaande dossier zijn de lange plantvakken met zitelementen in 
architectonisch beton, die in langsrichting op de wandeldijk worden geplaatst. 
Er wordt eveneens langsheen de zeedijk een nieuwe leuning geplaatst. 
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 2.055 057,54 EUR ( incl. btw ), waarvan 
1.731.140,54 EUR ten laste van de gemeente Koksijde 
De werken zullen via een openbare aanbesteding gegund worden.  
 
In het budget en meerjarenplan werd het deel ondergrondse garages niet volledig mee 
opgenomen. Dit zorgt ervoor dat het voorziene budget onvoldoende is voor de raming 
inclusief ondergrondse garages. Rekening houdende met de erelonen zal nog ongeveer 
800.000 euro extra budget moeten worden voorzien.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-482/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 1.471.980,56 € 
Gereserveerd krediet :  1.471.980,56 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Bouwen van ondergrondse garages tussen J.Jordaensstraat en Prins Albert Plein, 
heraanleg wandeldijk tussen Prins Albert Plein en George Grardplein, vernieuwen 
leuning op de zeedijk”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Plantec NV, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
1.737.408,45 excl. btw of € 2.055.057,54 incl. btw. 

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

Art. 3:  Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust draagt een deel van deze kosten, 
ten bedrage van € 323.917,00 incl. btw. 

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



verklarende nota gemeenteraad 18|04|2017 pagina 2/7 
 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg publieke ruimte in het 
wooninbreidingsproject Wulpen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring 
gemeentelijk aandeel. 

 
 Toelichting Naar aanleiding van het sociaal woonproject in Wulpen (achter de kerk) is een deel van de 

kostprijs voor de aanleg van het toekomstig openbaar domein ten laste van de gemeente 
Koksijde. 
Het betreft 20% van het (toekomstig) publiek domein en 40% van het pad dat naast de kerk 
wordt aangelegd als trage verbinding tussen de Dorpsplaats en de eigenlijke verkaveling 
Een deel van nieuw openbaar domein is bovendien niet enkel te gebruiken door de 
toekomstige verkaveling, maar ook door enkele aangelanden. 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 72.645,55 euro (excl. BTW). Het totaalbedrag van deze 
werken is 433.565,85 euro (excl. BTW). 
In 2017 is er een totaal budget voorzien van 207.300 voor alle infrastructuurwerken van de 
geplande woonuitbreidingsprojecten. Dit budget is voldoende rekening houdende met de 
vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-423/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 207.300,00 € 
Gereserveerd krediet :  72.645,55 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Aanleg publieke ruimte in het wooninbreidingsproject Wulpen”, opgesteld door 
de ontwerper, LAND landschapsarchitecten, Borgerhoutsestraat 22/05 te 2018 
Antwerpen. De Woonmaatschappij Ijzer en Zee treedt op als aanbestedende 
overheid. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 433.565,95 excl. btw waarvan € 72.645,55 excl. 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. 

 
 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - EnergieK2020 - 
stookplaatsrenovatie sporthal Hazebeek  - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De huidige stookplaats is versleten, één ketel werkt al niet meer, de andere ketel moet 

constant gedepanneerd worden. Dit betreft een opdracht via Energiek 2020 (Eandis). 

Positief advies van de financiële dienst aangezien budget op heden voldoende 
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-467/0119-50/2210000/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 206.623,23€ 
Gereserveerd krediet :  206.623,23€ 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor 
de opdracht “EnergieK2020 - Stookplaatsrenovatie sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke”. De raming bedraagt € 170.763,00 excl. btw of € 206.623,23 
incl. 21% btw. 

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

 
 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanpassen permanente 
drainage aan het Abdijmuseum Ten Duinen + onderhoud 4 jaar (2de prijsvraag) - goedkeuren aangepaste 
raming. 

 
 Toelichting Goedkeuring van dit dossier en raming in de gemeenteraad van 20 februari 2017. 

RA: € 81.900 excl. btw of € 99.099 incl. btw. 
Na een eerste prijsvraag (in 2016 via open aanbesteding) ontvingen we geen enkele offerte. 
De tweede prijsvraag, bijgaand dossier dus (onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking) leverde slechts één offertegever op met name Smet Groundwater Technics. 
De offerte ligt beduidend hoger dan de goedgekeurde raming. Na onderhandelingen werd nog 
een korting toegestaan. 
Gezien de moeilijkheid om een firma te vinden voor deze opdracht en gezien deze werken + 
het onderhoud van het drainagesysteem noodzakelijk zijn, is het aangewezen deze opdracht 
toch door te laten gaan en, alvorens toe te wijzen, de raming omhoog te trekken.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangepaste raming van € 113.174,00 excl. btw of € 136.940,54 incl. 21% 
btw voor de opdracht “Aanpassen permanente drainage aan het Abdijmuseum 
Ten Duinen + onderhoud 4 jaar (2de prijsvraag)” wordt goedgekeurd. 

 



verklarende nota gemeenteraad 18|04|2017 pagina 3/7 
 
 

6. Goedkeuren code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen. 
 
 Toelichting Voorliggend punt betreft een actualisatie van de code die de gemeenteraad in zitting van 5 

november 2001 goedkeurde. 

Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van 
de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken 
(inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein 
na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht 
voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen 
en klachten.  

In de code staan ook afspraken over de handhaving ervan, alsook over sperperiodes die in 
acht moeten genomen worden voor bepaalde nutswerken na de herinrichting van het 
openbaar domein; 

Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de 
overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede 
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 

Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van 
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van 
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.  

De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.  

Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter 
kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen 
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.  

De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code 
voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 
2016 en 02 maart 2016.  

Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen 
toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze 
gemeente 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen zoals 
toegevoegd in bijlage wordt goedgekeurd mits volgende voorwaarden: 

1) bij toepassing van artikel 17 verkiest de gemeente Koksijde voor een gebundelde digitale 
aanvraag (volgens 17.1) 

2) bij artikel 37 wordt onder 37.1 een extra paragraaf toegevoegd: bij nutswerken waarbij 
rode of gekleurde asfalt  in fiets- of wandelpaden  wordt opgebroken, zal de 
opdrachtgever de sleuf definitief herstellen in asfalt. Na maximum 3 jaar dienen alle 
nutsmaatschappijen die in een bepaald wegvak hebben gewerkt en gekleurde asfalt 
hebben opgebroken en hebben hersteld, het ganse wegvak over de de volledige breedte 
van het fiets/wandelpad herstellen in rode of gekleurde asfalt (kleur aansluitend bij 
bestaande) en de kosten a rato verdelen 

 
 

7. Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van 
retributies en bepalingen van de voorwaarden. 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 16 februari 2015 werd de machtiging aan het college van 

burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalingen van de 
voorwaarden goedgekeurd. De tarieven voor de activiteiten van het Duinenhuis of 
georganiseerd door de dienst Internationale samenwerking werden niet mee opgenomen. 
Daarnaast kan de gemeente geproduceerde goederen, waarvoor interesse is van burgers niet 
verkopen, indien zich opportuniteiten zouden voordoen (vb. hakselhout van het snoeien van 
bomen). 
Voorgesteld wordt om in het machtigingsbesluit in die zin aan te passen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: §1. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging tot het heffen van retributies in volgende aangelegenheden: 
 
1° culturele activiteiten deel uitmakende van het cultuuraanbod van de 
gemeente (o.a. in culturele centra, bib, musea, feestzalen enzovoort) 
2° jeugdmanifestaties deel uitmakende van het jeugdaanbod van de gemeente 
3° sportmanifestaties deel uitmakende van het sportaanbod van de gemeente 
4° seniorenmanifestaties deel uitmakende van het seniorenaanbod van de 
gemeente 
5° festiviteiten (inclusief jubilea, huwelijken en dergelijke) deel uitmakende van 
het feestenaanbod van de gemeente 
6° jeugd-, cultuur- en sportkampen, speelpleinwerking, vakantieopvang 
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7° de uitlening van goederen behorende tot de uitleendienst, dienst logistiek of 
andere gemeentelijke diensten 
8°de verkoop van goederen die geproduceerd worden door gemeentelijke 
diensten 
9° tarieven inzake toeristische folders, brochures en dergelijke 
10° tarieven inzake verkoop van boeken, al dan niet uitgegeven door of voor 
rekening van de gemeente 
11° vaststelling tarieven voor verkoop van dranken en spijzen 
12° vaststelling van de tarieven inzake  elektriciteit, gas en water, verbruikt door 
de respectievelijke aanvrager. 
13° uitleningen van gemeentelijk kunstpatrimonium 
14° activiteiten gericht op de burger, ontwikkeld door de dienst Milieu en 
Duurzame ontwikkeling of door de dienst Internationale Samenwerking of andere 
diensten  
§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en 
mogen het maximum van €1.000,00 niet te boven gaan. 

Art. 2: §1. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging tot het heffen van retributies in volgende aangelegenheden: 

1° vaststelling tarieven huur gemeentelijke terreinen, zalen en accommodaties 
bestemd voor sport, cultuur, feesten, vergaderen of elk ander privatief gebruik 

2° vaststelling van de tarieven inzake elektriciteit, gas en water, verbruikt door 
de respectievelijke aanvragers  

3° vaststelling tarieven inzake het gebruik van bijkomende accommodatie (bv. 
keuken, wasmachine, bar,…) en inzake het poetsen van de gehuurde terreinen, 
zalen en accommodaties  

§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en 
mogen voor niet-commercieel gebruik (zoals blijkt uit het werkelijk gebruik van 
de terreinen, zalen en accommodaties) het maximum van €2.000,00 niet te 
boven gaan  

Art. 3: Het college kan vrijstellingen voorzien  
1° bij vaststelling van retributietarieven in de materies vermeld in art. 1: 
maximum 30% van de beschikbare plaatsen kunnen worden vrijgesteld van 
retributie indien het college tickets wil ter beschikking stellen van genodigden, 
sponsors of personeel.  
2° Voor materies inzake art. 1, 7° en art. 2 kunnen andere openbare besturen, 
organisaties waar de gemeente of OCMW Koksijde deel van uitmaken, of 
adviesraden worden vrijgesteld.  
3° inzake aanvragen voor gebruik van goederen voorzien in art. 2 door 
personeelsleden of raadsleden kan het college een vrijstelling voorzien naar 
aanleiding van een specifieke gebeurtenis; 
4° Voor materies inzake art. 1, 8° en 9° en art. 2 kunnen goederen vrijgesteld 
worden van retributie ten behoeve van raadsleden of in kader van public 
relations van de gemeente. 

Art. 4: Het college kan verminderingen voorzien bij vaststelling van retributietarieven in 
de materies vermeld in art. 1 en art. 2 op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op 
volgende objectief vaststelbare criteria: 
- aantal deelnemers per gezin 
- de leeftijd van de deelnemers 
- criteria in functie van een bepaalde doelgroep 
- afnamehoeveelheden en abonnementsformules 
- het al dan niet inwoner zijn van de gemeente 
- het al dan niet tweede verblijfhouder zijn van de gemeente (zoals blijkt uit het 
jaarlijks belastingkohier tweede verblijf) 
- lidmaatschap van een Koksijdse adviesraad 
- houder zijn van een bepaalde “pass” 
- sociale criteria 
- personeelslid zijn van de gemeente, OCMW of AGB Koksijde 
- gesubsidieerde vereniging met zetel in Koksijde 
- gesubsidieerde vereniging met werking op het grondgebied van de gemeente 
Koksijde 
- erkende doch niet-gesubsidieerde vereniging met zetel  in Koksijde of met 
werking op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
- gemeentelijke adviesraad van de gemeente Koksijde; 
- intergemeentelijk samenwerkingsverband, politiezone of hulpverleningszone of 
gelijkaardig waar de gemeente of OCMW Koksijde deel van uitmaakt; 

Art 5: De inning van de retributies kan zowel contant gebeuren als giraal in functie van 
de praktische mogelijkheden. 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. Inzake verbruik van elektriciteit, 
gas en water is de aanvragen de retributie verschuldigd; de verbruiker ervan is 
de retributie hoofdelijk verschuldigd. 
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Art. 6: Bij niet-betaling van, niet binnen de 30 dagen na ontvangst uitdrukkelijk en 
schriftelijk betwiste retributies, kan gebruik gemaakt worden van de gedwongen 
invorderingsprocedure voorzien in art. 94, 2° lid van het gemeentedecreet. 
De kosten van invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende 
schuldenaar. 

Art. 7: Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de 
burgerlijke rechtspleging. De kosten van invordering vallen ten laste van de in 
gebreke blijvende schuldenaar. 

Art. 8: Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd 
geheven opschorten. 

Art. 9: De machtiging aan het college houdt eveneens de bevoegdheid in tot wijziging 
van bestaande retributiereglementen aangenomen door de gemeenteraad inzake 
de aangelegenheden vermeld onder artikel 1 en artikel 2 van dit reglement. 

Art. 10 Dit retributiereglement is niet van toepassing indien terreinen, lokalen, zalen of 
andere gemeentelijke eigendommen het voorwerp uitmaken van een specifieke 
overeenkomst of zakelijk recht afgesloten met de gebruiker ervan. 

Art. 11: De beslissing van de gemeenteraad van 16 februari 2015 tot hervaststelling 
machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen 
van retributies en bepalingen van de voorwaarden wordt opgeheven. 

 
 

8. Hervaststelling reglement leerlingenvervoer. 
 
 Toelichting Een efficiënte werking, het vastleggen van enkele gebruikersafspraken en de verrekening van 

de busrittarieven is maar mogelijk mits het kunnen toepassen van een reglement. 
Het huidig abonnementensysteem en een wachtlijst voor gebruikers op de busrit Koksijde, 
kan de voorrangsregel voor peuters en kleuters niet garanderen. Om elke zitplaats optimaal 
en bij voorrang toe te wijzen aan de jongste leerlingen worden de abonnementen, 
leeftijdsvoorwaarden en enkele praktische afspraken aangepast. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestaande reglement leerlingenvervoer, zoals goedgekeurd in zitting van de 
gemeenteraad op 18 mei 2015 , blijft nog van toepassing op het 
leerlingenvervoer en abonnementen van het lopend schooljaar en wordt 
opgeheven op 30 juni 2017. 

Art. 2:  Het reglement leerlingenvervoer wordt goedgekeurd. 

Art. 3:  Het nieuwe reglement leerlingenvervoer wordt toegepast met ingang op 
1 september 2017 

 
 

9. Aanpassing retributiereglement leerlingenvervoer. 
 
 Toelichting Op 18 mei 2015 keurde de gemeenteraad het reglement leerlingenvervoer en het daarbij 

horende retributiereglement leerlingenvervoer goed. 
Op 19 oktober 2015 werd een aanpassing van het retributiereglement leerlingenvervoer 
goedgekeurd. 
 
Het retributiereglement vraagt een nieuwe aanpassing om voorrang voor peuters en kleuters 
te kunnen garanderen. Het huidige abonnementensysteem kan dit niet waarborgen. 
De uitzonderingsartikelen voor leerlingen vrijdagnamidagwerking Westhoekacademie en het 
traject Home Mathilde Schroyens worden geschrapt. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Het aangepaste retributiereglement is van toepassing op alle leerlingenvervoer vanaf 
1 september 2017. 

Art. 2:  Het aanvaarden van de aanvraag voor het gemeenschappelijk leerlingenvervoer is 
afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Aanvragen worden niet aanvaard 
als er nog facturen voor voorgaande perioden openstaan op naam van de aanvrager 
of zijn gezin. 

Art. 3: §1 De retributie wordt vastgesteld volgens volgende onderverdeling: 

• Tot categorie A behoren alle kinderen die schoollopen op het grondgebied waarbij de 
aanvrager van het vervoer een correct attest voor verminderd tarief, verkregen bij 
het sociaal huis Koksijde, voorleggen. 

• Tot categorie B behoren alle kinderen die schoollopen op het grondgebied Koksijde 
met uitzondering van deze behorend tot de eerste categorie (A). 

§2 Volgende abonnementen zijn voorzien: 

- Abonnement 1: 1 september tot en met 30 juni voor peuters, kleuters en 
leerlingen van het 1ste tot en met 3de leerjaar 

- Abonnement 2: na de kerstvakantie tot en met 30 juni voor peuters, 
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kleuters en leerlingen van het 1ste tot en met 3de leerjaar 

- Abonnement 3: na de paasvakantie tot en met 30 juni voor peuters, 
kleuters en leerlingen van het 1ste tot en met 3de leerjaar 

- Abonnement 4: Abonnement met geldigheidsduur van 2 maanden voor 
leerlingen van het 4de tot en met 6de leerjaar. Het abonnement kan ingaan op 
volgende data: 
1 september, 1 november, 1 januari, 1 maart of 1 mei 
Het abonnement kan na 2 maand hernieuwd worden op voorwaarde dat er nog 
zitplaatsen beschikbaar zijn na voorrang voor nieuw instappende peuters en kleuters. 

§3 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen peuters, kleuters en leerlingen van het 
1e leerjaar tot en met het 3e leerjaar enerzijds en leerlingen van het 4de, 5de en 
6de leerjaar anderzijds. 

§4 De retributie wordt vastgesteld als volgt rekening houdend met §1, §2 en §3: 

 Abon. 1  Abon. 2 Abon. 3 Abon. 4 

Categorie A beide dagritten € 25,00 € 17,50 € 10,00 € 12.50 

Categorie B beide dagritten € 50,00 € 35,00 € 20,00 € 25,00 

Categorie A enkel ochtend- of avondrit : 

 € 12,50 € 8,75 € 5,00 € 6,25 

Categorie B enkel ochtend- en avondrit : 

 € 25,00 € 17,50 € 10,00 € 12,50 

Art. 4:  De retributie is verschuldigd door diegene die het vervoer aanvraagt. 

Art. 5:  Er is geen recht tot terugvorderen van een bepaald bedrag door het niet gebruik 
maken van het schoolvervoer. 

Art.6:  Kompani vzw. kan voor alle kinderen die er tijdelijk of permanent verblijven gebruik 
maken van het leerlingenvervoer op basis van de aankoop van: 

1 abonnement type 1 – categorie B 

Het gebruik van het leerlingenvervoer voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de 
leerjaar kan ook voor Kompani vzw. maar gereserveerd worden voor een periode van 
maximaal 2 maanden. 

Deze periode kan telkens vernieuwd worden wanneer nog zitplaatsen beschikbaar 
zijn na toepassen van voorrang aan peuters en kleuters. 

Art. 7: Invorderingsprocedure en kosten:  

§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen binnen de dertig kalenderdagen volgend op 
de factuurdatum.  

§ 2 De schuldenaar van de retributie, die niet akkoord gaat met de toegestuurde 
schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de 
factuurdatum, 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 schuldenaar van de 
retributie, 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.  

§ 3 Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.7§1, worden 
volgende kosten aangerekend voor het verzenden van een niet-aangetekende 
aanmaning en aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de 
retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

Verzending van een niet aangetekende maning Geen kosten 

Verzending van een aangetekende maning              6,00 EUR 

Bij gebreke aan minnelijke betaling en nadat een aangetekende maning werd 
verstuurd, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het 
Gemeentedecreet opgemaakt door de financieel beheerder. 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 door de 
gerechtsdeurwaarder zijn integraal ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar 
van de retributie. 

Art. 8: Het retributiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 oktober 
2015, blijft nog van toepassing voor alle leerlingenvervoer voor het lopende 
schooljaar 2016-2017 en wordt opgeheven op 30 juni 2017. 

 
 

10. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 18 mei 2017 om 18u30 uur vindt een algemene vergadering plaats met volgende 
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agendapunten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 

22 december 2016 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2016 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw 

Christine Beke (aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge 
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met 

raadgevende stem i de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
8. Mededelingen 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de inhoud van 
deze punten. 

 
 

11. WVI - aanduiden lid met raadgevende stem in de raad van bestuur. 
 
 Toelichting Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de Raad van Bestuur met 

raadgevende stem, één gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het OCMW, en deze aanduiding voor te leggen aan de 
algemene vergadering. 
De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt 2 jaar behoudens 
beperkingen bepaald in artikel 22 van de statuten.  Bij het verstrijken van de duur wordt in 
de algehele vervanging van deze leden voorzien. 
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal akte genomen worden van deze vervanging. 
Op 18 mei 2015 werd dhr. Jean Marie Dewulf voor gedragen als kandidaat bestuurder met 
raadgevende stem van de minderheid voor de duur van 2 jaar. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Er wordt een kandidaat-lid met raadgevende stem aangesteld voor de raad van 
bestuur van de WVI 

 
 

12. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
 
 Toelichting Op 24 mei 2017 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de commissaris-revisor 
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2016 
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Benoeming bestuurder 

 
 Voorstel van  

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

punten 
 
 

13. TMVW - goedkeuring statutenwijziging. 
 
 Toelichting De voorgestelde wijzigingen aan de statuten realiseren de verplichte aanpassing van de 

intercommunale (IC) TMVW aan het decreet van 25 april 2014 (cf. 
samenwerkingsovereenkomst tussen gewesten m.b.t. de gewestgrens overschrijdende 
intercommunales).  Het betreft de organisatie en de werking, die conform het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking (DIS) worden voorgesteld. 
Ingevolge de voorgenomen afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS, werken alle 
verwijzingen naar dergelijke activiteiten en alle bepalingen die louter op dergelijke activiteiten 
betrekking hadden verwijderd uit de tekst van de ontwerpstatuten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De voorgestelde statutenwijziging van de TOMVS, zoals opgenomen in het 
desbetreffend ontwerp goed te keuren. 

Art. 2:  Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de 
Buitengewone Algemene Vergadering die erover beslissen, goed te keuren. 

 
 

14. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
10|04|2017 


