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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 28 augustus 2017 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u04 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Devos, Castelein, Bakeroot, Verhaeghe 
raadslid Vollon afwezig 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 juni 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Belastingsreglement op het verstrekken van restafvalzakken - toevoegen artikel 3bis. 

Gehoord schepen Serpieters die stelt dat door de invoering van de mogelijkheid om huisvuil via bakken op te halen en de 

betaling gebeurt via een krediet er een aanpassing van het belastingsreglement nodig is om de mogelijkheid van gratis 
huisvuilzakken zoals het reglement voorziet, te laten doorgaan 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er niet kan onderzocht worden om de aanvragen te laten gebeuren door de burger 
via het e-loket, waarop schepen Serpieters antwoordt dat dit zeker kan bekeken worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2017- kennisname. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. OCMW - meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 7 - goedkeuring. 

Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de wijzigingen aan het meerjarenplan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. OCMW - budget 2017 - budgetwijziging nr. 1 - kennisname. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Casselman verlaat de zitting 
 

6. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2016. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de afspraak om de gecumuleerde overschotten bij de diverse kerkfabrieken 

af te bouwen; hij stelt om gunstig advies te geven 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Kerkfabriek St-Idesbald - advies jaarrekening 2016. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over het gecumuleerde overschot 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2016. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2016. 
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Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2016. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Casselman vervoegt opnieuw de zitting 
 
11. Goedkeuring verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan jegens Vandegineste Laurentia. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Raadslid Loones verwijst naar het standbeeld van Hugo Verriest, dat eigendom is van de gemeente en vraagt blijvende 
aandacht hiervoor 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring akte tot wijziging van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw 
Vlaamse Jeugherbergencentrale. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat een herschikking wordt beoogd van de gronden gelegen aan 
de jeugherberg in de Duinparklaan, de mogelijkheid voor een verkaveling in functie van betaalbaar wonen is voor het 
ogenblik opgenomen in het woonplan maar er zal later nog bekeken worden wat uiteindelijk zal gedaan worden 

Raadslid Loones is tevreden dat er wordt terug gekomen op het plan om de gronden als sociale woningen te bestemmen 
en nog eens pleit om deze legislatuur de gronden in zijn geheel te behouden en niet verder te verkavelen en ook het feit 
dat er nog steeds vraag is naar ruimte voor jeugdverblijven; de burgemeester antwoordt dat deze nood kan 
meegenomen worden op de gronden van de basis Koksijde 

 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, G. Decorte, P. Casselman, A. Cavyn, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. 
Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. 
Dewulf) en 1 onthouding (Loones) 

13. Goedkeuring concessieovereenkomst cafetaria sporthal Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Principiële goedkeuring benaming Coupe Gorgestraat aan de nieuwe straat gelegen aan de Spoorwegstraat 
grens Nieuwpoort-Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het voorstel van de stad Nieuwpoort en voorstelt dat de gemeente Koksijde 
dit zou volgen 

Gehoord raadslid Decorte die als oud-Nieuwpoortenaar dit een heel goede volkse benaming vindt en het voorstel brede 
steun geniet in de stad Nieuwpoort 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststellen huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 

Gehoord schepen Gantois in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de opdracht om een beleidsplan op te stellen in overleg met de diverse 
actoren, wat nodig is om o.a. subsidies te kunnen krijgen voor de kerkgebouwen; er wordt een realistisch plan 
voorgelegd dat gedragen wordt door het centrale kerkbestuur, kerkfabrieken en pastoraal verantwoordelijken; het biedt 
een totaal overzicht van het huidige patrimonium en het actuele gebruik; hij verwijst naar tal van voorbeelden van 
herbestemming van kerken in andere gemeenten; op korte termijn worden de bestaande functies behouden, is cultureel 
medegebruik mogelijk, op lange termijn kan aan herbestemming worden gedacht; hij licht de toekomstvisie van de 
verschillende kerken in onze gemeente toe; hij besluit met alle betrokkenen te danken voor de constructieve 
medewerking bij het opstellen van dit plan 

Gehoord raadslid Loones die het eens is met de visie in het plan; hij verwijst naar de kapel van de Rozenkrans die recent 
door de gemeente is verworven en die recent is gebruikt voor concerten waarover er grote tevredenheid is, maar vraagt 
om iets te doen aan de akoestiek; hij vraagt om deze kapel mee te nemen in het beleidsplan; schepen Serpieters meldt 
dat de kapel nu al volledig is onttrokken aan de eredienst 

Gehoord raadslid Vancayseele die vraagt of er feedback aan de raad kan gegeven worden over het jaarlijkse overleg met 
het kerkbestuur, waarop schepen Serpieters meldt dat hij hiervoor openstaat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Hervaststellen intern reglement speelotheek De Speelkriebel. 

Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het hier gaat over een aanpassing aan het huidige reglement 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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18. Goedkeuring rekening 2016 en begroting 2017 van vzw JOC de PIT. 

Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de overeenkomst tussen de vzw en de gemeenteraad 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016 van het AGB Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw die de voorgestelde wijzigingen toelicht en motiveert 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(21) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – bouw van assistentiewoningen in de gemeente 

Raadslid Dewulf verwijst naar het feit dat er nogal wat serviceflats in de gemeenten in opbouw zijn die verkopen als 
zoete broodjes gelet de fiscale voordelen; hij stelt vast dat verhuring echter moeilijk wordt en verwijst hiervoor naar het 

project Vigie waar alles verkocht is maar er slechts enkele flats zijn verhuurd; hij vraagt het schepencollege om voorlopig 
geen vergunningen meer af te leveren voor de bouw van serviceflats tot zolang de reeds gebouwde zijn verhuurd; hij 
vreest immers dat de gemeente in de toekomst anders zal geconfronteerd worden met grote leegstaande gebouwen 

Schepen Dawyndt antwoordt hierop dat de gemeente moet aftoetsen of iets ruimtelijk aanvaardbaar is, het is niet de 
taak van de gemeente om de markt te gaan reguleren, bijv. verbieden dat er nog appartementen worden gebouwd 
omdat ze niet verkopen; hij verwijst ook naar recente berichten dat er nog bijkomende nood is aan 
bejaardenvoorzieningen in onze regio 

 

2. vraag van raadslid Dewulf – overlegcomité strandclubs 

Raadslid Dewulf verwijst naar de goedkeuring door de raad, begin dit jaar, van de drie overeenkomsten met de 
strandclubs; er zou van elke fractie een lid worden uitgenodigd voor het bijwonen van het in de overeenkomsten 
voorziene overlegcomité en vraagt wanneer dit is voorzien; schepen Dawyndt meldt dat deze zal doorgaan in de maand 
oktober. 

 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u40 
volgende raadszitting : maandag 25 september 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 


