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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 

 

 

2. Belastingsreglement op het verstrekken van restafvalzakken - toevoegen artikel 3bis. 
 
 Toelichting Op 1 juli 2017 werd de ophaling van restafval via grijze afvalbakken op gewicht ingevoerd. 

Burgers kunnen hier vrijwillig op intekenen voor de ophaling van hun huishoudelijk restafval. 
Artikel 3 van het belastingreglement op de afgifte van restafvalzakken voorziet in diverse 
categorieën die een aantal restafvalzakken gratis bekomen. De toekenning gebeurt via een 
groene bon gehecht aan het aanslagbiljet van de milieubelasting en deze bon kan omgeruild 
worden voor gratis zakken in de dienst toerisme. 
Personen die recht hebben op restafvalzakken op basis van artikel 3 en die ingetekend 
hebben op het aanbod van ophaling van restafval met grijze restafvalbakken, hebben geen 
behoefte aan zakken voor het aanleveren van restafval. 
Daarom wordt voorgesteld om een artikel 3 bis toe te voegen, zodat voor degene die recht 
heeft op gratis restafvalzakken, de tegenwaarde daarvan kan omgeruild zien in een tegoed 
dat wordt toegevoegd aan de rekening die betrokkene heeft bij de IVVO, beheerder van het 
restafvalbakkensysteem, en waarmee het aangeboden restafval kan afgerekend worden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt een artikel 3bis toegevoegd aan het belastingreglement op het verstrekken 
van restafvalzakken - 2014-2019 - hervaststelling: 

"Artikel 3bis: Indien de begunstigde van gratis restafvalzakken, zoals vermeld in artikel 3, 
een contract heeft afgesloten tot aanbrengen van huishoudelijk restafval via de 
grijze afvalbak en waarbij de kost op gewicht wordt aangerekend door debitering 
van een individuele rekening bij IVVO, beheerder van de restafvalbakkensysteem, 
dan kan de begunstigde ervoor kiezen dat de tegenwaarde van de gratis 

restafvalzakken, zoals vermeld in artikel 3, als tegoed in credit op de individuele 
rekening bij IVVO wordt geboekt. Om de creditering te bekomen, dient betrokkene 
de groene bon gehecht aan het aanslagbiljet van de milieubelasting, waarop het 
tegoed vermeld staat, in originele vorm, af te geven aan de financiële dienst van de 
gemeente Koksijde, die de creditering doorgeeft aan IVVO. 
Het niet gebruikt saldo van dit tegoed is niet omruilbaar in geld." 

Art. 2:  Deze beslissing treedt in werking vanaf 01.09.2017. 

Art. 3:  Deze beslissing wordt bekendgemaakt. Afschrift aan de toezichthoudende overheid. 

 

 

3. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2017- kennisname. 
 
 Toelichting Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan gemeenteraad en 

schepencollege (met afschrift aan de gemeentesecretaris):  
- Minstens éénmaal per jaar: een financieel rapport, omvattende ten minste een 

overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
alsook de evolutie van de budgetten. (art. 165) 

Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan de gemeenteraad: (met 
afschrift aan het schepencollege en de gemeentesecretaris):  

- Minstens éénmaal per jaar: een rapport over de uitoefening van de taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (art. 166) 

Over het debiteurenbeheer ingevolge artikel 94 gemeentedecreet rapporteert de financieel 
beheerder. 
Het rapport is opgemaakt overeenkomstig de BBC-regels. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van het financieel rapport van de gemeente Koksijde 
betreffende het tweede kwartaal 2017. 
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4. OCMW - meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 7 - goedkeuring. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr.7 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Het meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr.7 – OCMW Koksijde, wordt 

goedgekeurd. 

 

 

5. OCMW - budget 2017 - budgetwijziging nr. 1 - kennisname. 
 
 Toelichting Zie document Budget 2017: Budgetwijziging nr.1 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Kennisname budget 2017: Budgetwijziging nr.1 – OCMW Koksijde. 

 

 

6. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2016. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 01.08.2017 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2016 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 01.08.2017 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

 
Het betreft de jaarrekening 2016 van de Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen. 
 

Ontvangsten  13.836,68 

Uitgaven  -280.043,30 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2016 -266.206,62 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2016:  244.121,17 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 47.552,30 

Totaal gecumuleerd saldo 2016: 25.466,85 

 
Het gecumuleerd overschot is afgenomen tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2016 van de 
kerkfabriek van O.L.Vrouw Ter Duinen. 
Het gecumuleerd overschot 25.466,85 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

7. Kerkfabriek St-Idesbald - advies jaarrekening 2016. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 01.08.2017 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2016 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 01.08.2017 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 

moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 
 
Het betreft de jaarrekening 2016 van de Kerkfabriek St-Idesbald. 
 

Ontvangsten  4.581,92 

Uitgaven  -69.063,66 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2016 -64.481,74 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2016:  67.237,64 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 18.332,87 

Totaal gecumuleerd saldo 2016: 21.088,77 

 
Het gecumuleerd overschot is toegenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2016 van de 

kerkfabriek van St-Idesbald. 
Het gecumuleerd overschot 21.088,77 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

8. Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2016. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 01.08.2017 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2016 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 01.08.2017 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 
 
Het betreft de jaarrekening 2016 van de Kerkfabriek St-Niklaas. 

Ontvangsten  40.029,38 

Uitgaven  -100.523,57 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2016 -60.494,19 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2016:  57.021,79 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 8.523,31 

Totaal gecumuleerd saldo 2016: 5.050,91 

 
Het gecumuleerd overschot is afgenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2016 van de 
kerkfabriek van St-Niklaas. 
Het gecumuleerd overschot 5.050,91 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

9. Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2016. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 01.08.2017 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2016 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 01.08.2017 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 
 
Het betreft de jaarrekening 2016 van de Kerkfabriek St-Pieter. 

Ontvangsten  13.258,94 

Uitgaven  -69.610,35 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2016 -56.351,41 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2016:  41.753,69 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 70.199,92 

Totaal gecumuleerd saldo 2016: 55.602,20 

 
Het gecumuleerd overschot is afgenomen tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2016 van de 
kerkfabriek van St-Pieter. 
Het gecumuleerd overschot 55.602,20 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

10. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2016. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 01.08.2017 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2016 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 01.08.2017 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
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gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 
 
Het betreft de jaarrekening 2016 van de Kerkfabriek St-Willibrordus. 

Ontvangsten  4.625,14 

Uitgaven  -91.757,23 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2016 -87.132,09 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2016:  80.000,00 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 53.123,98 

Totaal gecumuleerd saldo 2016: 45.991,89 

 
Het gecumuleerd overschot is verminderd  tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2016 van de 
kerkfabriek van St-Willibrordus. 
Het gecumuleerd overschot 45.991,89 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

11. Goedkeuring verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan jegens Vandegineste Laurentia. 
 
 Toelichting Mevrouw Vandegineste Laurentia is eigenaar van 2 percelen gelegen in de Hugo Verriestlaan 

dat grenst aan een perceel openbaar domein.  
De percelen waarvan mevrouw eigenaar is, zijn de perceelnummers 808 en 805E , ter hoogte 
van huisnummer 28 in de Hugo Verriestlaan. 
Mevrouw Vandegineste verzoekt de gemeente tot aankoop van het perceel openbaar domein 
van 50m² en gezien de tuin werd ingericht op dit perceel openbaar domein. Het college van 
burgemeester en schepenen van 3 oktober 2016 stelde landmeter-expert Johan Vandewalle 
aan voor de waardebepaling van het perceel. De waarde werd geschat op 16.500 euro. Een 
openbare verkoop is in deze niet noodzakelijk gezien het perceel niet afzonderlijk bebouwbaar 
is en er geen andere belanghebbenden palen aan het perceel openbaar domein. Het college 
van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 22 mei 2017 positief advies tot verkoop 
van het percelen voor de geschatte waarde; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Akkoord te gaan met de verkoop van een perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan 
te Koksijde, kadastraal gekend onder Koksijde 5de afdeling sectie A en 50 m² groot 
voor de prijs van 16.500 euro aan mevrouw Vandegineste Laurentia. 

 

 

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

 
 Toelichting Op 16 juli 1996 werd de erfpachtovereenkomst met de vzw Vlaamse Jeugdherbergen voor de 

bouw van de jeugdherberg verleden. Met het oog op een eventuele verkaveling in de 
toekomst zou de erfpachtzone gewijzigd dienen te worden, zodat er een maximaal aantal 
loten kunnen gecreëerd worden.  
De vzw Vlaamse jeugdherbergen zou akkoord gaan om een zone uit hun erfpacht te halen en 
om een andere zone aan hun erfpacht toe te voegen. Als ruil hiervoor zou de erfpacht met 20 
jaar verlengd worden, met name tot 15 juli 2049. De aangepaste akte werd opgesteld en 
dient alvorens deze kan verleden worden door de burgemeester goedgekeurd te worden door 
de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de erfpachtakte van 16 april 
1996, afgesloten tussen de gemeente Koksijde en de Vlaamse Jeugdherbergen vzw 
zoals opgenomen in bijlage. 

 

 

13. Goedkeuring concessieovereenkomst cafetaria sporthal Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Op 30 september 2017 loopt de concessie voor de uitbating van de cafetaria van de sporthal 

te Oostduinkerke ten einde, dit na een periode van 18 jaar. 
Een ontwerp van concessieovereenkomst werd opgesteld voor een periode van 15 jaar.  Voor 
de concessieprijs wordt een minimumbedrag van 850 euro (excl. BTW) voorgesteld (huidige 
concessieprijs). 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De concessieovereenkomst voor de uitbaring van de cafetaria van de sporthal te 

Oostduinkerke, wordt goedgekeurd. 
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14. Principiële goedkeuring benaming Coupe Gorgestraat aan de nieuwe straat gelegen aan de Spoorwegstraat 

grens Nieuwpoort-Koksijde. 
 
 Toelichting Op de grens Nieuwpoort - Koksijde wordt er ter hoogte van de Spoorwegstraat  een nieuwe 

verkaveling gerealiseerd waarbij 4 à 5 kavels gelegen zijn op het grondgebied van de 
gemeente Koksijde.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Nieuwpoort 
stelde in zitting van 7 maart 2017 voor om de wegenis die door de verkaveling loopt de 
benaming "COUPE GORGESTRAAT" te geven die een verwijzing is naar de dwarse doorsteek 
doorheen de "nek" van het bastion die zich op die plaats situeert waar nu het pleintje in de 
Spoorwegstraat ligt en waar de grens Nieuwpoort - Koksijde zigzag loopt volgens de lijnen 
van de ravelijnen van de oude versterking op deze plaats. De gemeenteraad van Nieuwpoort 
besliste in zitting van 27 april 2017 om de benaming "COUPE GORGESTRAAT" principieel te 
aanvaarden. De kavels 5, 6, 7, 8 en 9 liggen geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de 
gemeente Koksijde waardoor het dus wenselijk is om dezelfde straatnaam te hanteren voor 
de huisnummers gelegen op het grondgebied van Koksijde nl. kavel 9 - Coupe Gorgestraat 
15, kavel 8 - Coupe Gorgestraat 16, kavel 7 - Coupe Gorgestraat 17, kavel 6 - Coupe 
Gorgestraat 18 en kavel 5 - Coupe Gorgestraat 19. Het college van burgemeester en 
schepenen van Koksijde gaf in zitting van 26 juni 2017 positief advies om ook de straatnaam 
Coupe Gorgestraat te hanteren voor het gedeelte van de weg die leidt naar de kavels gelegen 
op grondgebied Koksijde.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Akkoord met de principiële goedkeuring voor de benaming Coupe Gorgestraat aan de 
nieuwe straat gelegen aan de Spoorwegstraat grens Nieuwpoort - Koksijde. 

 

 

15. Hervaststellen huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 
 
 Toelichting Op 1 januari 2017 trad een nieuw huishoudelijk reglement in voege, goedgekeurd in de 

gemeenteraad d.d. 16 december 2016. In de dagelijkse bleken een aantal tekorten die nu 
worden aangepast. Deze rechtzettingen worden in cursief aangeduid in het ontwerpbesluit.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aanpassingen in het huishoudelijk reglement van het c.c. CasinoKoksijde, 
zoals in bijlage gevoegd, worden goedgekeurd 

 

 

16. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan. 
 
 Toelichting Iedere gemeente in Vlaanderen staat voor de opdracht om een toekomstvisie voor de 

parochiekerken op zijn grondgebied uit te werken. Deze opdracht vindt zijn oorsprong in de 
conceptnota over de toekomst van de parochiekerken en de ministeriële omzendbrief 
Bourgeois van 30 september 2011. Het opmaken van deze visie en het vastleggen ervan in 
een gemeenteraadsbesluit, zal worden opgenomen in de voorwaarden voor het behandelen 
van subsidie en restauratiedossiers voor beschermde en niet–beschermde kerkgebouwen. 
Voor de Westhoekgemeenten is de uitdaging groot: met haar vele kleine plattelandskernen 
situeren meer dan een derde van de 112-tal kerken zich in dorpen met minder dan 700 
inwoners, een groot aantal ervan zijn beschermd (41%), en de gebouwen zijn sterk 

beeldbepalend voor het dorp en het omringende landschap. Het vinden van andere 
bestemmingen (zowel in nevengebruik als bij herbestemming) ligt bovendien op het 
platteland niet voor de hand, niet in het minst omwille van de beperkte financiële draagkracht 
van plattelandsgemeenten en de beperkte mogelijkheden tot integratie van 
gemeenschapsfuncties in deze gebouwen.  
Gezien de specifieke situatie in de Westhoek erkende Minister Bourgeois in 2012 de regio als 
pilootproject. De wvi voerde in opdracht van het Westhoekoverleg dit project uit. Het project 
liep af eind 2013. De opdracht bestond erin om voor elke Westhoekgemeente de situatie op 
het grondgebied te inventariseren en om op basis hiervan de gevraagde langetermijnvisie op 
het kerkelijk patrimonium uit te werken.  
Dit gemeenteraadsbesluit heeft betrekking op het bepalen van de gevraagde 
langetermijnvisie of parochiekerkenplan op basis van de resultaten van het pilootproject voor 
het grondgebied van de gemeente Koksijde. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Intenties mbt verantwoordelijkheden en traject tussen gemeente en het centraal 
kerkbestuur 

De gemeente wenst de gestructureerde wijze van opstart van de gesprekken over de 
toekomstvisie op parochiekerken met het centraal kerkbestuur verder te zetten. 
Volgende engagementen inzake verantwoordelijkheden en te volgen traject wordt 
hierbij vooropgesteld : 

- dat de herbestemming van kerkelijk patrimonium om vele redenen niet 
vanzelfsprekend is maar er toch door nieuwe technische ontwikkelingen en 
architecturale inzichten steeds meer voorbeelden zijn waarbij hedendaagse functies 
op een verantwoorde (architecturaal en budgettair) manier worden ondergebracht in 
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historische of kenmerkende gebouwen. De gemeente zal bij toekomstige 
ruimtevragen met (semi) openbaar karakter de inzetbaarheid van het kerkelijk 
patrimonium mee in overweging nemen, waardoor zowel bij vragen rond huisvesting 
van (semi)publieke dienstverlening van de stad of het OCMW  of  van andere 
overheden of (gesubsidieerde) (semi) publieke actoren, de mogelijke/wenselijke  
inzet van kerkelijk patrimonium als optie mee zal worden afgetoetst. De gemeente 
wil op die manier vermijden dat korte of lange termijnkansen tot activering van dit 
patrimonium niet worden opgenomen.  De gemeente zal bij alle gesprekken met 
betrokkenen deze afweging mee agenderen.  

- De gemeente zal in het (half)jaarlijks overleg met het centraal kerkbestuur 
potentiële opportuniteiten inzake multifunctioneel gebruik , neven- of 

herbestemming  van de kerkgebouwen  overlopen; indien nodig wordt bij 
onverwachte opportuniteiten ook in tussentijd contact opgenomen met het centraal 
kerkbestuur; 

- De gemeente vraagt ook aan de kerkelijke overheid om hier actief mee rond na te 
denken. De gemeente wenst op deze wijze te bouwen aan een gezamenlijk 
draagvlak voor het toekomstig behoud en gebruik van deze kerkgebouwen binnen 
de gemeente. 

- De gemeente stelt vast dat bij het bepalen van een visie rond de toekomst van een 
kerkgebouw in andere gemeenten of provincies, de berichtgeving in de pers soms 
het vinden van een gezamenlijk draagvlak bemoeilijkt. De gemeente wenst dit te 
vermijden en maakt afspraken met het centraal kerkbestuur en/of afzonderlijke 
kerkfabrieken rond toekomstige interne en externe communicatie over de 
toekomstvisie van parochiekerken in het algemeen, en specifieke dossiers van 
kerken in het bijzonder. De gemeente wil op die manier bijdragen tot een serene 
sfeer en goede betrokkenheid bij het nadenken over de uitdaging rond de toekomst 

van het kerkelijk patrimonium.  

Art. 2: Intenties mbt huidig en toekomstig multifunctioneel gebruik van kerken 

- de gemeente wil vermijden dat de kerkgebouwen onvoldoende gebruikt worden en 
wenst in overleg met het centraal kerkbestuur en de kerkelijke overheid de blijvende 
inzet van alle kerken op het grondgebied van de gemeente voor niet-liturgische 
activiteiten te garanderen en deze activiteiten in alle kerken te behouden en indien 
mogelijk in de toekomst uit te breiden; 

- Reeds op vandaag – en straks in de toekomst misschien nog meer – worden 
kerkgebouwen gebruikt voor andere activiteiten, manifestaties en initiatieven. De 
consequenties hiervan mogen niet onderschat worden.  Als zich in de toekomst 
hieromtrent vragen of zorgen zouden zijn dan wil de gemeente tijdig de nodige 
afspraken maken met de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur rond alle 
verantwoordelijkheden die een ander gebruik van kerkgebouwen met zich 
meebrengen: juridisch, verzekering, positie van vrijwilligers, verantwoordelijkheid 
van gebruikers, veiligheid en beveiliging, poetsen en opruimen, verbruikskosten  
energie, …   

- Ook wil de gemeente indien hieromtrent vragen of suggesties zijn onderzoeken of in 
kerken technische ingrepen (opberging,  voorzien van sanitair, mogelijkheden om af 
te wassen, voorzien van schraagtafels …) kunnen gebeuren om vragen naar niet-
liturgische nevenactiviteiten praktisch verder te ondersteunen en mogelijk te maken. 

Art. 3: Intenties mbt her- of nevenbestemming. 

- De gemeente, de pastoraal verantwoordelijken, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabrieken wensen op korte en middellange termijn de huidige 
situatie te behouden. Op lange termijn is het de moeite waard om te bestuderen of 
de twee grote kerken (Sint-Niklaaskerk te Oostduinkerke en de Onze-Lieve-Vrouw 
ter Duinenkerk te Koksijde) alleen te behouden zijn. De mogelijkheid blijft hierbij 
bestaan dat er in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk concerten en/of 
tentoonstellingen worden georganiseerd.   

-           De Mariakapel in Oostduinkerke en de Sint-Idesbalduskerk te Sint-Idesbald worden 
veeleer behouden als de kerk voor intiemere erediensten (huwelijken, 

doopvieringen), en fungeren beide ook uitstekend als bezinningsruimten. Dit zijn ook 
de kerken waar veel toeristen naar de mis zullen blijven gaan. 

-           Zo kan omwille van de grote erfgoedwaarde van de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen 
maar ook van de Sint-Pieterskerk in Koksijde, beide beschermde monumenten, een 
culturele bestemming in het vooruitzicht gesteld worden wanneer de huidige visie 
ten gepaste tijde geactualiseerd zou worden. 

- Indien er zich in de komende jaren intenties tot gedeeltelijke of volledige 
herbestemming zouden aandienen hecht de gemeente een groot belang aan direct 
overleg met directe belanghebbenden zoals bisdom, erfgoed, CRKC, etc ... en 
participatie van belanghebbenden (bewoners, verenigingen, …). 

De gemeente besluit de vraag tot investeringen in het kerkelijk patrimonium in de toekomst 
blijvend te evalueren en te toetsen aan opportuniteiten voor multifunctioneel gebruik, neven- 
of herbestemming. 
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17. Hervaststellen intern reglement speelotheek De Speelkriebel. 
 
 Toelichting De laatste versie van het intern reglement van de speelotheek werd goedgekeurd in de 

gemeenteraad op 16 maart 2015. 
Het intern reglement wordt aangepast aan de hedendaagse werking. 
De aanpassingen zijn: 
Openingsdagen: 
Elke 1ste zaterdag van de maand van 9u tot 11.30u 
2 woensdagen in de maand van 14u tot 17u 
De juiste data worden tijdig met een jaarkalender meegedeeld.  
Laattijdige inlevering materiaal: 
Wanneer de ontlener het materiaal niet op tijd terugbrengt, rekent het gemeentebestuur een 
standaardtarief van € 10 per stuk spelmateriaal / per week te laat aan. Het tarief laattijdig 
terugbrengen wordt per begonnen week aangerekend, ongeacht of de week volledig 
verstreken is of niet. 
Beschadiging of verlies : 
- Iedere gebruiker draagt zorg voor het ontleende materiaal en de ontlener tekent bij uitlenen 
af voor “uitlenen van volledig en onbeschadigd materiaal” zoals op steekkaart vermeld. 
- Wanneer bij het terugbrengen van het materiaal meteen zichtbare schade opvalt, wordt de 
ontlener verantwoordelijk geacht voor de vervangings-  en herstellingskosten. 
- Na het terugbrengen controleert de speelotheek het materiaal. Bij schade (niet veroorzaakt 
door normale slijtage), eist het gemeentebestuur een schadevergoeding van de 
verantwoordelijke ontlener. In de meeste gevallen zal dit de kost zijn voor de herstelling van 
de schade of de vervanging van het beschadigde item. 
- Bij verlies van het ontleende materiaal zijn de kosten voor de vervanging ervan voor de 

verantwoordelijke ontlener. Bij de berekening van de vervangingskost wordt rekening 
gehouden met een jaarlijkse minwaarde van 10% van de nieuwwaarde, maar met een 
minimale restwaarde van 25% van de aankoopprijs/nieuwwaarde voor de vervanging.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het intern reglement van de speelotheek De Speelkriebel, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 16 maart 2015, wordt hervastgesteld zoals gevoegd in bijlage 
van dit besluit. 

 

 

18. Goedkeuring rekening 2016 en begroting 2017 van vzw JOC de PIT. 
 
 Toelichting In de samenwerkingsovereenkomst die JOC de PIT in 2013 afsloot met de gemeente staat dat 

het JOC jaarlijks zijn begroting en rekening moet voorleggen aan de gemeenteraad. 
Een externe bedrijfsrevisor controleerde de rekening en de begroting. En de algemene 
vergadering van JOC de PIT keurde zowel de rekening als de begroting goed op 24 juni 2017. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de rekening 2016 van JOC de PIT goed. 

Art. 2: De gemeenteraad keurt de begroting 2017 van JOC de PIT goed. 

 

 

19. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016 van het AGB Koksijde 
 
 Toelichting Het AGB Koksijde is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 

boekhouding van de ondernemingen.  
De vennootschapswetgeving voorziet dat de bestuurders  na de afsluiting van het boekjaar de 
jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen. Toegepast op 
autonome gemeentebedrijven wordt de algemene vergadering vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad. 
Om ons te schikken naar de bepalingen van art. 95 en 96 van de vennootschapswetgeving, 
stelt de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde jaarlijks een 
jaarverslag op. 
De jaarrekening werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, aangesteld door de gemeente, 
en juist bevonden. 
De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 
commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële 
toestand van het autonoom gemeentebedrijf.  
De rekening 2016 met verslag werd reeds goedgekeurd in de raad van bestuur van 
15/05/2017. Deze voorgestelde jaarrekening met jaarverslag is de NBB-versie ervan. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van het AGB 
Koksijde goed, met een verlies van 91.438 EUR en een balanstotaal van 
23.643.713 EUR. 

Art. 2:  De gemeenteraad keurt de rekening 2016 van het AGB Koksijde goed met een 
resultaat op kasbasis van 302.944,55 EUR en neemt kennis van het verslag van 
de commissaris. 
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Art. 3:  De gemeenteraad van Koksijde geeft kwijting aan de bestuurders van het 

autonoom gemeentebedrijf Koksijde. 

 

 

20. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 20 februari 2017 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op: 
 
De volgende aanpassingen wordt voorgesteld: 

 
1. Creatie van: 

• 1 FTE communicatieambtenaar A1a-A2a in contractueel verband, gelet op 
een interne herplaatsing en het verder uitstippelen en uitvoeren van een 
(intern) communicatiebeleid; 

• 0.5 FTE administratief medewerker wonen C1-C3 in contractueel verband; 
gelet op uitdiensttreding van de titularis woonwinkelmedewerker en de 
vooropgestelde interne herplaatsing; dat deze uitbreiding als uitdovend 
wordt geplaatst; 

• 1 FTE werfopzichter C1-C3 in contractueel verband; gelet op de vele 
bijkomende taken voor de huidige werfcoördinatoren; dat bijkomende 
ondersteuning vereist is in het licht van het voeren van een degelijk 
toezicht op de vele werven in de gemeente Koksijde; 

• 2 FTE werkman begraafplaatsen D1-D3 in contractueel verband; gelet op 
de noodzaak om bijkomende ondersteuning bij het onderhoud van de 
begraafplaatsen te voorzien; dat hiertoe 1 FTE werkman groen E1-E3/ D1-
D3 in contractueel verband wordt verschoven en de functie van 
gespecialiseerd werkman begraafplaatsen D1-D3 wordt omgevormd; 

• 1 FTE metser/ wegenwerker D1-D3 in contractueel verband; dat hiertoe 1 
FTE werkman openbare werken E1-E3/ D1-D3 in contractueel verband 
wordt omgevormd; 

• 1 FTE evenementenmedewerker B1-B3 in contractueel verband; gelet op 
de noodzaak om het evenementenbeleid binnen de gemeente Koksijde 
verder kwalitatief uit te bouwen en er tijdelijk een extra ondersteuning 
dient te worden voorzien; dat deze functie als uitdovend wordt voorzien; 

• 1 FTE evenementenmanager B1-B3 in contractueel verband; gelet op de 
noodzaak om het evenementenbeleid binnen de gemeente Koksijde verder 
kwalitatief uit te bouwen; 

 
2. Schrappen van: 

• 1 FTE informatieveiligheidsconsulent B1-B3 in contractueel verband, gelet 
op de interne invulling van deze functie via opdrachthouderschap; 

• 1 FTE werkman groen E1-E3/ D1-D3 in contractueel verband, gelet op het 
bijkomend voorzien van 1 FTE werkman begraafplaatsen D1-D3 in 
contractueel verband; 

• 1 FTE adjunct-teamverantwoordelijke schoonmaak D4-D5 in statutair 
verband, gelet dat deze functie niet dient te worden ingevuld gelet op de 
interne herstructurering van het team schoonmaak; 

• 1 FTE werkman openbare werken E1-E3/ D1-D3 in contractueel verband; 
dat deze functie wordt omgevormd in 1 FTE metser/ wegenwerker D1-D3 
in contractueel verband; 

• 1 FTE technicus abdijmuseum ten duinen D1-D3 in contractueel verband; 
gelet op de pensionering van huidige titularis en de noodzaak tot invulling 
van deze functie niet langer bestaat; 

 
3. Wijziging:  

• 1 FTE communicatieambtenaar A1a-A2a in statutair verband wordt 1FTE 
communicatieambtenaar A1a-A2a in contractueel verband, gelet op de 
nakende pensionering van huidige titularis; 

• 1 FTE administratief medewerker ComOP C1-C3 in statutair verband 
wordt 1 FTE administratief medewerker ComOP C1-C3 in contractueel 
verband; gelet op de pensionering van huidige titularis; 

• 1 FTE gespecialiseerd werkman begraafplaatsen D1-D3 in statutair 
verband wordt 1 FTE werkman begraafplaatsen D1-D3 in statutair 
verband; 

• Werkman  begraafplaatsen E1-E3/D1-D3 wordt werkman  
begraafplaatsen D1-D3; dat het E-niveau niet langer strookt met de 
verantwoordelijkheid en het takenpakket; 

• 5 FTE werkman-chauffeur E1-E3/ D1-D3 in contractueel verband worden 
5 FTE chauffeur groendienst D1-D3 in contractueel verband; dat het E-
niveau niet langer strookt met de verantwoordelijkheid en het 
takenpakket en dat hiermee op organisatieniveau een ongelijkheid wordt 
weggewerkt; dat dit van belang is in het licht van toekomstige 
aanwervingen waardoor meer kandidaten zich zullen aanbieden; 

• 1 FTE marktleider/ toezichter openbaar domein D4-D5 in statutair 
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verband wordt 1 FTE marktleider/ toezichter openbaar domein C1-C3; 
gelet op de pensionering van vorige titularis; dat het niveau D4-D5 als 
uitdovend werd geplaatst; dat het niveau C1-C3 meer aansluit bij het 
takenpakket en de verantwoordelijkheid van deze functie; dat deze 
functie onder de dienst stedenbouw ressorteert; 

• 1FTE technicus abdijmuseum ten duinen D1-D3 in contractueel verband 
wordt 1 FTE polyvalent medewerker C1-C3 in contractueel verband; dat 
het niveau C1-C3 meer aansluit bij het takenpakket en de 
verantwoordelijkheid van deze functie; 

• 1 FTE diensthoofd jeugd A1a-A2a in contractueel verband wordt 1 FTE 
jeugdconsulent B1-B3 in contractueel verband; gelet op de interne 
herplaatsing en het feit dat er niet langer noodzaak is aan een 
diensthoofd jeugd op A-niveau; 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld, zoals 

gevoegd als bijlage I. 

 

 

21. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
18|08|2017 


