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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Torrelestraat te 

Koksijde/Veurne - goedkeuring aangepaste raming. 
 
 Toelichting In de gemeenteraad van 23 januari 2017 wordt dit dossier goedgekeurd, samen met de 

volgende raming: € 484.645,91 excl. btw of € 565.491,62 incl. btw, opgedeeld in 
onderstaande hoofdstukken: 

- Hoofdstuk 1: grondgebied Veurne, ten laste van de IWVA, raming: € 44.218,54 incl. 
btw (0% btw) 

- Hoofdstuk 2: grondgebied Veurne, ten laste van stad Veurne, raming: € 174.716,65 
excl. btw of € 211.407,15 incl. btw 

- Hoofdstuk 3: grondgebied Koksijde, ten laste van de gemeente Koksijde, raming: € 
265.710,72 excl. btw of € 309.865,93 incl. btw. 

 
Na de opening van de offertes op 20 maart 2017 - 13.30 u blijkt de laagste regelmatige 
offerte Verkinderen Wegenwerken NV, Poelkapellestraat 73 te 8920 Langemark-Poelkapelle, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 553.025,12 excl. btw of € 640.625,53 incl. 

btw waarvan € 302.872,17 excl. btw of € 350.671,57 incl. btw ten laste van de gemeente 
Koksijde, mits het verkrijgen van een visum; 
De offerte van deze inschrijver is regelmatig, doch overschrijdt het gunningsbedrag excl. btw 
de goedgekeurde raming met meer dan 10% (zowel totaalprijs als aandeel gemeente 
Koksijde). De verhoogde raming dient bijgevolg te worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangepaste raming van € 553.025,12 excl. btw of € 640.625,53 incl. btw voor de 
opdracht “Heraanleg Torrelestraat te Koksijde / Veurne” wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen huisvuilwagen - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze aankoop is noodzakelijk ter vervanging van huisvuilwagen nr 1 (Renault Premium - 

opbouw Geesink). Deze wagen begint veel sleet te vertonen en staat veel in de garage met 
defecten. De oude vuilniswagen voldoet ook niet meer aan de meest recente 
veiligheidsnormen. De nieuwe vuilniswagen wordt voorzien van een speciale automatische 
containerbelading. Ook deze vuilniswagen zal, net als de huisvuilwagens die vorige jaren 
werden besteld, voorzien zijn met een speciaal beveiligingssysteem om fietsers die zich in de 
dodehoek bevinden te waarschuwen (via licht- en geluidssignalen). 
Bedrijfszekerheid, veiligheid, ergonomie en gebruiksgemak staan extra geaccentueerd in het 
lastenboek. 
 
De raming bedraagt € 230.000,00 incl. btw. 
De te vervangen vuilniswagen wordt overgenomen door de leverancier van de nieuwe. 
De nodige kredieten hiertoe staan momenteel op 2019 maar dienen bij budgetwijziging te 
worden verplaatst naar 2018 gezien de slechte staat van het voertuig. 
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag. 
Na goedkeuring van het bestek in de gemeenteraad volgt een nationale publicatie. 
 
Voorlopig is in het meerjarenplan de vervanging van deze vuilniswagen voorzien in 2019 en 
voor een bedrag van 200.000,00 €. Voor de vooropgestelde raming zal het budget in de 
eerstvolgende budgetwijziging met 30.000,00 € verhoogd moeten worden en zal het budget 
een jaar vervroegd moeten worden (2018 ipv 2019).  
jaarbudgetrekening : 2019/ACT-534/0119-50/2430000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 200.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  200.000,00 € 

 
   
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-044 en de raming voor de 

opdracht “Vervangen huisvuilwagen ”, 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 € 190.082,64 excl. btw of € 230.000,00 incl. 21% btw. 
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Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

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

 

 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van twee woningen en 
aanhorigheden in de Dorpsstraat 15 en 17 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aktename. 

 
 Toelichting Voorliggend lastenboek behelst de afbraak van de twee woningen en aanhorigheden 

Dorpstraat 15 en 17 te Oostduinkerke-dorp. 
 
De raming bedraagt € 134.660,30 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op 2017/ACT-522/0119-50/2221007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Wijze van gunnen: open aanbesteding 
Het indienen van offertes voor dit dossier gebeurt digitaal via de e-Tendering-website. 
 
Motivering: 
De woningen, gelegen in de Dorpstraat 15 en 17 te Oostduinkerke-dorp zijn eigendom van de 

gemeente Koksijde. Beide gebouwen zijn in zeer slechte staat en zijn esthetisch een doorn in 
het oog bij het binnenrijden van Oostduinkerke. Daarboven is er zeer veel passage van 
kinderen gezien de gebouwen naast de Buitenschoolse Kinderopvang liggen en op 
wandelafstand van twee basisscholen. Ook de dichte ligging bij de rijbaan + parkeerplaatsen 
en lokale winkels verantwoorden de hoogdringendheid van dit dossier. De afbraak van beide 
gebouwen is een eerste stap in het herwaarderingsproject Oostduinkerke-dorp. 
De goedkeuring werd bij hoogdringendheid door het college van burgemeester en schepen 
verleend en wordt ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt akte genomen van het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen op 24 april 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de 
raming en de gunningswijze van de opdracht “Afbraak van twee woningen en 
aanhorigheden in de Dorpstraat 15 en 17 te Oostduinkerke-dorp.”, met name de 
open aanbesteding. 

 

 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - dakwerken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze opdracht kadert in het gehele project herwaardering feestzaal Witte Burg. Naast de 

dakwerken worden ook de dossier decoratie, ruwbouw en elektriciteit ter goedkeuring 
voorgelegd.  

 
Het budget voor de restyling van de Witte Burg bedraagt 450.000 euro (werd in het verleden 
reeds opgetrokken met 200.000 euro). Indien alle loten betreffende de renovatie van de 
Witte Burg samen bekeken worden (562.989,09 euro) is het voorziene budget onvoldoende. 
Indien dit budget moet worden opgetrokken, kan het zijn dat dit ten koste gaat van andere 
geplande investeringen.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-284/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 294.077,58 € 
Gereserveerd krediet :  89.832,22 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Renovatie polyvalente zaal Witte Burg - dakwerk”, opgesteld door de ontwerper, 
Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 Koksijde. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 87.685,50 excl. btw of € 106.099,46 incl. 21% btw. 

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

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

 

 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - elektriciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Het uitvoeren van elektriciteitswerken in de feestzaal Witte Burg is onderdeel van het 

totaalproject opwaardering van de polyvalente zaal. Ook de dossier ruwbouw, dak en 
interieur worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Renovatie polyvalente zaal Witte Burg - elektriciteit”, opgesteld door de 
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ontwerper, Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 
Koksijde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 74.241,50 excl. btw of € 89.832,22 incl. 21% btw. 

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

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

 

 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - interieur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Het dossier Renovatie polyvalente zaal Witte Burg - interieur maakt deel uit van het 

totaalproject herwaardering feestzaal Wite Burg. Samen met het interieur worden ook 
ruwbouwwerken, dakwerken en elektriciteitswerken uitgevoerd.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Renovatie polyvalente zaal Witte Burg - interieur”, opgesteld door de ontwerper, 

Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 Koksijde. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 174.491,73 excl. btw of € 211.134,99 incl. 21% btw. 

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

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

 

 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - ruwbouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze ruwbouwerken kaderen in het volledige project herwaardering van de feestzaal Witte 

Burg. Gelijktijdig worden ook het dak, de elektriciteit en het interieur volledig aangepakt.  
 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Renovatie polyvalente zaal Witte Burg - ruwbouw”, opgesteld door de 
ontwerper, Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 
Koksijde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 128.861,50 excl. btw of € 155.922,42 incl. 21% btw. 

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

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

 

 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse riolerings- en 
wegeniswerken: herinrichting van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze aanbesteding bundelt een aantal kleinere wegenwerken op grondgebied van 

Oostduinkerke, teneinde een interessante prijs te krijgen. Het betreft ontwerpen die door 
studiebureau Sweco zijn ontworpen in kader van het raamcontract wegenwerken waarbij dit 
studiebureau deelgebied Oostduinkerke kreeg toegewezen. 
Het betreft concreet: 
- herinrichting van de Hogeweg met aanleg van riolering (nadat aanpalende eigenaars de 
wegbedding hebben afgestaan aan de gemeente 
- de vernieuwing van de straatkolken in de Polderstraat die verzakken (vrij smalle rijweg 
waardoor deze meer belast worden) en verwijderen van klinkers op kruispunten na klachten 
van omwonenden over geluidsoverlast 
- aanleg van een voetpad in de Zandzeggelaan: hier moeten voetgangers moeten nu 
noodgedwongen op de rijweg lopen, tussen de geparkeerde wagens, terwijl er brede bermen 
aanwezig zijn waar perfect een wandelpad kan aangelegd worden 
- aanpassen van kruispunten van de Langeleedstraat t.h.v. de bruggen die toegang geven tot 
het munitiedepot en de aanleg van een bijkomende ontsluiting op het munitiedepot voor een 
aanpalende landbouwer 
- plaatselijk herstel van de bovenbouw van het Zouavenpad 
- aanleg van een bijkomend stukje voetpad in de Hazebeekstraat zodat vooral de kinderen uit 
de aanpalende scholen die gebruik maken van de overdekte sporthal zich op een veilige 
manier kunnen verplaatsen en niet langer over de parking en de rijweg 
- aanleg van een kleine fiets- en wandel doorsteek tussen de verkaveling van Matexi en de 
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Fezantestraat. Dit is ontbrekend stukje waardoor voetgangers en fietsers voortaan van aan 
de Fezantestraat zullen kunnen doorsteken tot aan de Leopold II-laan zonder gebruik te 
moeten maken van de Polderstraat of Piet Verhaertstraat 
 
Advies Financiële Dienst 
Deze kredieten staan verspreid over diverse jaarbudgetrekeningen binnen budget 2017. In 
totaal is voor deze projecten een budget voorzien van 636.000 euro. Indien de toewijzing 
effectief zo hoog is als de vooropgestelde raming, is het voorziene budget onvoldoende.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT*** 
Beschikbaar krediet : 636.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  636.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting van de Hoge Weg, 
Polderstraat, e.a.”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium NV, 
Oostendsesteenweg 146 te 8000 Brugge. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 633.844,16 
excl. btw of € 738.967,33 incl. btw. 

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

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

 

 

10. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme dienstverlening 
en Kust, afdeling Kust, voor de vernieuwing van de zeedijk tussen de Jacob Jordaensstraat en de prof. 
Blanchardlaan. 

 
 Toelichting Het betreft de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de Vlaamse 

Overheid, Agentschap voor Maritieme dienstverlening en kust, afdeling kust voor de 
vernieuwing van de zeedijk tussen de Jacob Jordaensstraat en de prof. Blanchardlaan 
De afdeling kust zal immers van deze werken gebruik maken om ook zeedijkleuning en 
trappen naar het strand te vernieuwen, alsook om de zeedijkglooiing plaatselijk te herstellen 
Aangezien de gemeente grootste aandeel heeft, zal de gemeente hierbij optreden als 
aanbestedende overheid. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de Vlaamse 
Overheid, Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust, afdeling kust, 
voor de vernieuwing van de zeedijk tussen de Jacob Jordaensstraat en de 
Professor Blanchardlaan wordt goedgekeurd 

Art. 2:  Er wordt opdracht gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om 
de betreffende samenwerkingovereenkomst te ondertekenen 

Art. 3:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, 
agentschap voor Maritieme dienstverlening en kust, afdeling Kust, 
Vrijhavenstraat 3 in Oostende 

 

 

11. Hulpverleningszone Westhoek - financiële bijdrage 2017 / gebruik onroerende goederen - goedkeuring. 
 
 Toelichting Gelet op het besluit van de gouverneur van 27 januari 2017 houdende de niet-goedkeuring 

van het besluit van de zoneraad van 27 oktober 2016 m.b.t. de vaststelling van de begroting 
2017 en de vernietiging van de beslissing van de gemeenteraad van Koksijde van 19 
december 2017 houdende goedkeuring van de financiële verdeelsleutel 2015-2023 en de 
gemeentelijke dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Westhoek; 

Gelet op de vraag van de gouverneur in het begeleidend schrijven bij zijn besluit om het 
overleg m.b.t. de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Westhoek op korte 

termijn herop te starten, met het oog op een concensus hieromtrent; 

Gelet op de goedkeuring van de dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Westhoek door de 
gemeenteraad van De Panne op 3 april 2017; 

Gelet op het akkoord m.b.t. de dotaties 2017 in de zoneraad van hulpverleningszone 
Westhoek op 26 april 2017; 

Overwegende dat iedere gemeenteraad de dotatie individueel dient goed te keuren, waarna 
de begroting en de verdeelsleutel 2017 ongewijzigd ter goedkeuring kunnen worden 
voorgelegd aan de zoneraad van 28 juni 2017; 

Overwegende dat de gouverneur dan pas de begroting 2017 kan goedkeuren en er 
vervolgens niet langer met voorlopige kredieten hoeft te worden gewerkt; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Artikel 1: 
 



verklarende nota gemeenteraad 22|05|2017 pagina 5/15 

 
De toelage van de gemeente Koksijde aan de hulpverleningszone Westhoek wordt voor 2017 
goedgekeurd voor een bedrag van 1.413.946,25 euro, zoals voorzien in het budget 2017 op 
de jaarbudgetrekening 2017/ACT-185/0410-01/6494013/BESTUUR/CBS/IE-GEEN. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende modaliteiten, die integraal deel 
uitmaken van dit besluit: 
 

1. De administratieve diensten van de hulpverleningszone zijn gevestigd in Koksijde. 
De administratieve zetel is gevestigd te Koksijde, Zeelaan 37. 
 

2. De hulpverleningszone Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie  
na. 
 

3. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2018, voor zover ze 
voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de 
organisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de 
betrokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2018 worden 
gereorganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking 
garanderen in het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten. 
 

4. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke 
brandweerposten gaan over naar de hulpverleningszone Westhoek. Deze worden op 
kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organisatie 
van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoordeeld 
worden door de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulanceforfait van 

de post. 
 

5. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de 
hulpverleningszone Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor 
de financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investeringen 
gebeurt in de hulpverleningszone Westhoek bij voorkeur d.m.v. overboekingen van 
overschotten op het exploitatiebudget of d.m.v. leningen. Indien nodig kan een 
investeringstoelage van de gemeenten worden gevraagd, a rato van de procentuele 
bijdrage in de brandweerwerking van het boekjaar.  
 

6. De hulpverleningszone Westhoek streeft naar  het meest efficiënt personeels-
bestand. 
 

7. De hulpverleningszone Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren 
in een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om het 
kostenplaatje  van de hulpverleningszone Westhoek te drukken en zo efficiënt 
mogelijk te werken. Aan de Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking te 
stimuleren en te coördineren. 
 

8. De hulpverleningszone Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren.  Gelet op 
de enorme financiële impact van de budgetten van de hulpverleningszone Westhoek 
op de gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen principe van 
stringent budgetteren in de hulpverleningszone.  Dit betekent dat elke 
kredietaanvraag jaarlijks dient grondig gemotiveerd te worden aan de zoneraad om 
o.a. een aanwasbudgettering te vermijden. 

Artikel 3 : 
De hulpverleningszone Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle 
roerende goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van de 
hulpverleningszone Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de 
politiehervorming het materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere 
gemeente.  

Het rollend materieel ging over volgens volgende principes: 

- tussen de burgemeester en de hulpverleningszone Westhoek kan altijd een overeenkomst 
gesloten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van herkomst van 
onderstaande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe voertuigen) 

- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname zoals 
blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de overdrachtinventaris 
naar de hulpverleningszone Westhoek. 

Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de leningen 
niet overgedragen worden): 

- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn 

gefinancierd 
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Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de organen 
van de hulpverleningszone Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van middelen. 

Artikel 4: 
Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven van de 
gemeenten en dat deze gratis ter beschikking worden gesteld van de hulpverleningszone. Als 
eigenaar van de kazerne blijft de gemeente instaan voor de verzekering, het onderhoud en 
herstel n.a.v. slijtage van de gebouwen. Enkel het energieverbruik, water, internet, telefonie 
en schoonmaak zijn ten laste van de hulpverleningszone. 

 

 

12. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan de feitelijke vereniging  
Westkust Foot (KVVO, KVVC, en KRCDP)  voor het financieren van de samenwerking op het vlak van 
jeugdwerking (voetbalseizoen 2017-2018). 

 
 Toelichting De voorbije jaren werd er door de gemeente een gezamenlijke jaarlijkse werkingstoelage 

toegekend voor de samenwerking tussen KVVO, KVVC en KRCDP ter ondersteuning van het 
jeugdvoetbal. Sinds 2010 werd jaarlijks een werkingstoelage van 28.500 euro toegekend. Een 
overeenkomst met dezelfde voorwaarden waaronder de werkingstoelage wordt toegekend 

aan de feitelijke vereniging Westkust Foot werd opgemaakt. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Aan de feitelijke vereniging Westkust Foot, wordt voor het jaar 2017 een 
werkingstoelage toegekend ten bedrage van 28.500 euro voor de financiering 
van de jeugdwerking. 

Art. 2 : De voorwaarden voor de toekenning van de werkingstoelage worden 
goedgekeurd zoals omschreven in de overeenkomst opgenomen in bijlage bij dit 
besluit. 

Art. 3 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven toe te 
zien op de correcte besteding van deze middelen, rekening houdend met de 
verplichtingen omschreven in de overeenkomst. 

 

 

13. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2016. 
 
 Toelichting De OCMW-dienstjaarrekening 2016 werd in zitting van 20 april 2017 door de raad 

voor maatschappelijk welzijn vastgesteld 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2016 van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk  Welzijn. 

 

 

14. Goedkeuring akte kosteloze afstand wegenis Oscar Jespersstraat , Modest Ghyselenstraat, Jarnost 
Gausestraat. 

 
 Toelichting In de gemeenteraad van 19 augustus 2013 werden de aangepaste verbintenissen voor de 

verkaveling Matexi nv voor de ontworpen zijstraten van de Houtsaegerlaan, Polderstaat en 
Schepensstraat goedgekeurd. Eén van de voorwaarden is dat de wegenis kosteloos dient te 
worden afgestaan aan de gemeente overeenkomstig de voorwaarden uit de verbintenis. Na 
problemen met de verhardingen en aanplanting kon pas in april 2017 tot definitieve 
oplevering worden overgegaan.  
Matexi nv stelde notaris De Baets aan voor de kosteloze afstand van de wegenis. In schrijven 
maakte notaris De Baets - De Kock de ontwerpakte kosteloze afstand over.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De akte kosteloze afstand wegenis van de Matexi- verkaveling Houtsaegerlaan 
(Modest Ghyselenstraat), Polderstraat (Oscar Jespersstraat), Schepenstraat 
(Jarnost Gausestraat), zoals opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Machtiging te geven aan de secretaris en de burgemeester om de akte te 
ondertekenen. 

Art. 3:  Akkoord te geven aan de affectatie van de wegenis tot het openbaar domein. 

 

 

15. Goedkeuring kosteloze grondafstand door de heer Wim Goderis voor realisatie sociaal huisvestingsproject 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee -Dorpsplaats Wulpen- en goedkeuring ontwerpakte. 

 
 Toelichting Op de percelen die de Woonmaatschappij Ijzer en Zee kocht van het OCMW Koksijde gelegen 

Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen zullen er 14 koopwoningen opgericht worden. Om dit project te 
ontsluiten dient er nog een grondruil plaats te vinden met de aanpalende eigenaar de heer 
Wim Goderis. De heer Goderis gaat akkoord met de kosteloze afstand van een perceel grond 
(gracht) van 349 m² aan de gemeente Koksijde om toe te voegen aan het openbaar domein. 
 

 Voorstel van  Art. 1:  Goedkeuring tot overname grond Kerkwijk-Dorpsplaats jegens 
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beslissing Woonmaatschappij IJzer en Zee ten kadaster gekend onder Koksijde 6de 

afdeling, sectie B, deel van 302f met een oppervlakte van 349 m² 
overeenkomstig het opleidingsplan van landmeter-expert Kris Vandewoude van 3 
juni 2016. 

Art. 2:  Goedkeuring akte tot gratis grondafstand door de heer Wim Goderis aan de 
gemeente Koksijde, zoals opgenomen in de akte als bijlage bij dit besluit. 

Art. 3:  Goedkeuring tot affectatie van de grond beschreven in artikel 1 tot het openbaar 
domein. 

 

 

16. Goedkeuring van wederzijdse grondafstand en akte voor de realisatie sociaal huisvestingsproject 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee - Dorpsplaats Wulpen. 

 
 Toelichting Op de percelen die de Woonmaatschappij Ijzer en Zee kocht van het OCMW Koksijde gelegen 

Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen zullen er 14 koopwoningen opgericht worden. Om dit project te 
realiseren dient er nog een grondruil plaats te vinden. De verkavelingsvergunning en het 
tracé van wegenis werd reeds goedgekeurd.  
Een gedeelte grond eigendom van de gemeente Koksijde zal afgestaan worden aan WIJZ met 

een oppervlakte van 177 m². De groenaanleg en wegenis zal afgestaan worden door de WIJZ 
aan de gemeente Koksijde voor een oppervlakte van 3.749 m². Een gedeelte van de 
infrastructuurwerken zijn ten laste van de gemeente Koksijde (56.000 euro) en werd reeds 
opgenomen in het budget. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot kosteloze afstand van grond Dorpsplaats jegens 
Woonmaatschappij IJzer en Zee ten kadaster gekend onder Koksijde 6de 
afdeling, sectie B, deel van 334e (lot A, B, C) met een oppervlakte van 177 m², 
overeenkomstig het opleidingsplan van landmeter-expert Kris Vandewoude van 3 
juni 2016.  

Art. 2:  Goedkeuring tot overname grond Dorpplaats jegens Woonmaatschappij IJzer en 
Zee ten kadaster gekend onder Koksijde 6de afdeling, sectie B, deel van 326d 
met een oppervlakte van 3.749 m² overeenkomstig het opleidingsplan van 
landmeter-expert Kris Vandewoude van 3 juni 2016.  

Art. 3:  Goedkeuring akte tot wederzijdse grondafstand tussen de gemeente Koksijde en 

Woonmaatschappij Ijzer en Zee, zoals opgenomen in de akte in bijlage bij dit 
besluit.  

Art. 4.  Goedkeuring tot affectatie van de grond beschreven in artikel 2 tot het openbaar 
domein. 

 

 

17. Kennisgeving jaarrekening, jaarverslag en werkingsverslag voor het jaar 2016 van de projectvereniging 
Achthoek. 

 
 Toelichting De projectvereniging Achthoek bestaat sinds december 2013 uit de gemeenten: Alveringem, 

De Panne, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Achthoek 
staat in voor de gezamelijke promotie van culturele activiteiten binnen de intergemeentelijke 
samenwerking.  
Naar jaarlijkse gewoonte worden de jaarrekening en het werkingsverslag ter kennisgeving 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Er wordt kennis genomen van de jaarrekening, jaarverslag en het 
werkingsverslag voor het jaar 2016 van de projectvereniging Achthoek. 

 

 

18. Gaselwest - Goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, eventuele uitbrieding van de aansluiting 
tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering. 

 
 Toelichting Op 23 juni 2017 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten: 

1. Statutenwijziging: 
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke 
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

2.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit 
warmte 

3.  Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestelling van Gaselwest aan Eandis 
System Operator cvba en Fluvius cvba 
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7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

19. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering. 
 
 Toelichting Op 23 juni 2017 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 20 juni 2017 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 - akteneming 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2016 
3. Verslag van de commissaris – akteneming 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers 
7. benoeming nieuwe bestuurder met raadgevende stem 
8. Herbenoeming commissaris voor boekjaren 2017 tem 2019 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten. 

 

 

21. IKWV - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 21 juni 2017 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Goedkeuren werkingsverslag 2016 
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2016 
3. Bestemming resultaat 
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant 
5. Rondvraag 

 
 Voorstel van  

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

 

 

22. Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voordracht bestuurder en 
lid adviescomité.  Aanstelling vertegenwoordiger. 

 
 Toelichting Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 oktober 2016 betreffende het oprichten van een 

Overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking: goedkeuring;  

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 oprichtingsbundel ter 
beschikking stelde waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

i.  een grondige motiveringsnota  
ii.  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  

iii.  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  

iv.  een ontwerp van statuten  
 
Gelet op het verzoek van het overlegorgaan bij schrijven van 20 februari 2017 goedkeuring te 
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hechten aan het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
oprichtingsbundel en de intekening op A-aandelen van TMVS. 

Gelet op de artikelen 12 en 24 van de ontwerpstatuten van TMVS met betrekking tot de 
samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur en de regionale adviescomités voor 
services.  

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De gemeenteraad beslist als [lid/leden] van de raad van bestuur van TMVS voor te 

dragen: 

Art. 2:  De gemeenteraad beslist als [lid/leden] van het regionaal adviescomité voor services 
van TMVS voor te dragen: . 

Art. 3:  De gemeenteraad beslist als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de 
oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017 aan te wijzen: 
Mevrouw/mijnheer 
………………………………………………………………………………………………………………… 
met als plaatsvervang(st)er 
……………………………………………………………………………………………………. 

Art. 4:  De gemeenteraad beslist aan bovengenoemde vertegenwoordigers (art. 3) opdracht 
te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de 
gemeenteraad om uitvoering te geven aan het besluit tot goedkeuring te hechten aan 
het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS.  

 

 

23. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 30 juni 2017 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 
5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid 

IBR) 
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

 
 Voorstel van  

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

punten 
 

 

 

24. TMVW (IC) - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 
 
 Toelichting Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te 

passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een 
transitie naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de 
oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de 
huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS 
door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash 
die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter 
gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie 
Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor 
deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van 
scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en 
uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten 
ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van 
haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS.  

Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de 
mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van 
hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende 
documenten opgenomen zijn:  

v. een omstandige motiveringsnota;  

vi. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en 
de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van 
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de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

vii. 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; 

viii. een ontwerp van statuten; 

Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes 
uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door 
het voormelde overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het 
oprichtingsdossier;  

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van 
TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, 
ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen 
zal worden voorgeschoten door TMVW. 

Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het 
kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende 
kapitaalsverrichtingen.  

Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen.  

Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op het bijzonder 
verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel 
als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 
hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS 
opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS; 

Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het 
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 
decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de 
divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, 

met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 
vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor; 

Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering van TMVW behoort; 

Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten 
werden opgenomen:  

i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de 
voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij 
zijn aangesloten en de regio waartoe zij behoren; 

b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot; 
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de 
samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor 
domeindiensten en de regionale adviescomités voor secundaire diensten. 

Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 
vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad 
van bestuur van TMVW;  

Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van 
het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW 
opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 
1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 
bedrijfsrevisor;  

Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 
gehouden zal worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de 
agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste 
verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente; 

Gelet op het feit dat de gemeente op heden een A-vennoot is van TMVW, en de 
gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als 
vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van 
medeoprichter van TMVS; 

Gelet op de eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot medeoprichting van 
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TMVS en goedkeuring van het oprichtingsdossier. Bij deze gelegenheid keurde de gemeente 
het oprichtingsdossier van TMVS goed, met uitzondering van de presentatie “Oprichting 
TMVS” dewelke vervolgens nog werd nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het 
oprichtingsdossier; 
 

 Voorstel van  
beslissing Artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt 

van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 
2017. 

Artikel 2. zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

Artikel 3. zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-
aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals 
uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  

Artikel 4. zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-
aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter 
gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van 
deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende 
deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de 
gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven 
aantal aandelen. 

Artikel 5. zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) 
artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in 
natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 6. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 

van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van 
het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie 
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

Artikel 7. zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie 
Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader 
omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van 
de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in 
TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   

Artikel 8. zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in 
natura en een inbreng in cash. 

Artikel 9. zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de 
bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de 
eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het 
jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van 
indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het 
voorgaande besluit te vervullen.  

Artikel 10. zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het 
scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van 
TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te 
keren in natura.  

Artikel 11. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de 
A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

Artikel 12. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 
kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente. 

Artikel 13. zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 
voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS 
(waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in 
TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van 
scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan 
TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de 
divisie Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in 
TMVS: door de scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in 
cash. 

Artikel 14. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 
bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de 
A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 
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scheidingsaandeel. 

Artikel 15. zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van 
de F1-aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte 
terugname van A-aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals 
uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.  

Artikel 16. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 
bestuur  van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het 
aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 17. zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen 
van TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW 
van 30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de 
daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde 
omvorming.  

Artikel 18. zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -
aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de 
groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de 
afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van 
het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen 
TK- en DK -aandelen.  

Artikel 19. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 
bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het 
aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 20. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 
413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van 
TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

Artikel 21. zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van 

TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging 
van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 22. zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW 
zoals nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van 
het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek 
van vennootschappen.  

Artikel 23. zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 
tot en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het 
voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 
en 73 van de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de 
bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Artikel 24. zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

Artikel 25. zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van 
het college van commissarissen. 

Artikel 26 als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW d.d. 30 juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met 
dezelfde agenda aan te wijzen: 

Mevrouw/mijnheer [●] 

Met als vervang(st)er [●] 

Artikel 27. aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag 
af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze 
beslissingen uitvoering te geven. 

Artikel 28. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder 
geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een 
gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de 
voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk 
doel). 

Artikel 29. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de 
algemeen directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste 
administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.  

Artikel 30: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt 
van de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 30 juni 2017 
en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

Artikel 31. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 
kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter 
gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal 
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de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van 
TMVS.  

Artikel 32. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de 
andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben 
verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit 
TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel 
overeenkomstig de statuten van TMVS. 

Artikel 33. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 
bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het 
aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 34. als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de bijzondere algemene vergadering 
van TMVS d.d. 30 juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan 
te wijzen: 

Mevrouw/mijnheer [●] 

Met als vervang(st)er [●] 

Artikel 35. om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de 
gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop 
door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te 
volstorten. 

Artikel 36. zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als [lid/leden] van de raad van 
bestuur van TMVS voor te dragen: 

Artikel 41. zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als [lid/leden] van het regionale 
adviescomité voor services van TMVS voor te dragen: 

Artikel 42. zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van 
bestuur en het regionale adviescomité van TMVS, voorgedragen door de andere vennoten van 
TMVS.  

 

 

25. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 
 
 Toelichting De gemeenteraad van 23 januari 2017 heeft de wijzigingen aan de RPR van de gemeente 

Koksijde goedgekeurd. De aanpassingen situeerden zich voornamelijk op het vlak van de 
afschaffing van de loopbaanonderbreking en de invoering van het Vlaams zorgkrediet. Er 
werden ook opnieuw een aantal vereenvoudigingen voorgesteld door de dienst personeel, 
ingegeven vanuit de praktijk en steeds met het oog op vereenvoudiging. 
 
Het bestuurlijk toezicht heeft bij schrijven van 30 maart 2017 onze RPR enerzijds een 
schorsing van de punten 4°,5° en 6° van §1 van artikel  379 opgelegd en anderzijds 
gevraagd om rekening te houden met een aantal opmerkingen of suggesties. Het college van 
burgemeester en schepenen adviseert om deze aanpassingen door te voeren. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt hervastgesteld, zoals 
opgenomen in bijlage bij dit besluit.  

 

 

26. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Gemeenteschool Koksijde. 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 
Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 

noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket en de organisatie van instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2017 – 2018 wordt 
goedgekeurd. 

Art.2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale 
wijzigingen aanbrengen als de definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.3:  Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele instaplestijden en ATN 
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lestijden voor het schooljaar 2017-2018 in te vullen en te organiseren. 

Art.4:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2017–2018 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2017–2018 

 

 

27. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Gemeenteschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 
Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket en de organisatie van instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2017 – 2018 wordt 
goedgekeurd. 

Art.2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale 
wijzigingen aanbrengen als de  definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.3:  Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele instaplestijden en ATN 
lestijden voor het schooljaar 2017-2018 in te vullen en te organiseren. 

Art.4:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2017 – 2018 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2017 – 2018 

 

 

28. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Westhoekacademie 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 

Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De aanwending van het lestijdenpakket Westhoekacademie schooljaar 2017 – 
2018 wordt goedgekeurd. 

Art.2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale 
wijzigingen aanbrengen als de definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.3:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2017 – 2018 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2017 – 2018 

Art.4:  Een afschrift van onderhavige beslissing zal worden bezorgd aan de 
Westhoekacademie en aan de financiële dienst 

 

 

29. Goedkeuren schoolreglement Westhoekacademie. 
 
 Toelichting 1. Het schoolreglement werd aangepast conform de richtlijnen en voorstellen van OVSG. 

Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen. De administratieve gegevens werden 
geactualiseerd. 
Het actuele schoolreglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad van Koksijde op 23/05/2016. 
Volgende aanpassingen/wijzigingen werden opgenomen: 
- Hoofdstuk 3, Organisatie van de lessen:  
  De openingsuren van de academie en het secretariaat werden aangepast.  
- Hoofdstuk 4, Inschrijving en financiële bijdrage:  
  Actualisatie van het inschrjvingsgeld en de goederen voor verkoop; papier, karton, klei 
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enzovoort.  
- Hoofdstuk 18, gezondheid en veiligheid 
Melding dat de academie niet verantwoordelijk is voor eventuele ongevallen wanneer de 
veiligheidsvoorschriften niet correct worden gevolgd.  
- Retributiereglement in de bijlagen:  
  De prijzen van verbruiksgoederen voor volwassen cursisten werd geactualiseerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 23 mei 2016 wordt opgeheven. 

Art. 2:  Het hierbij gevoegde schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt 
goedgekeurd. 

Art. 3:  Het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt bij de eerste inschrijving van 
een leerling in de academie voor akkoord overhandigd aan de leerling of zijn 
ouders. Latere wijzigingen van het schoolreglement worden aangekondigd via de 
nieuwsbrief. 

 

 

30. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
12|05|2017 
 


