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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 

 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - Elektriciteit - goedkeuren aangepaste raming. 

 
 Toelichting De lastenvoorwaarden en de raming, ten bedrage van € 88.832,22 incl. btw werden 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017. 
Na prijsvraag, opening offertes op maandag 21 augustus 2017 - 13.30, en na evaluatie van 
de ontvangen offertes door de ontwerper bleek de laagste conforme offerte de raming met 
25% te overstijgen waardoor dit dossier opnieuw moet worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Omwille van het opsplitsen in loten (ref. vorige aanbesteding) besparen we 12.158,44 euro 
(incl BTW) en zitten we in totaal onder de raming. Totaal raming = 667.024,62 euro incl BTW 
Totaal aanbesteding = 625.967,56 euro incl BTW. De loten ruwbouw, interieur en dakwerken 
werden door het college van burgemeester en schepenen reeds toegewezen op 11 september 
2017. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangepaste raming van € 92.679,80 excl. btw of € 112.142,56 incl. 21% btw 
voor de opdracht “Renovatie polyvalente zaal Witte Burg - elektriciteit” wordt 
goedgekeurd. 

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - automatiseren van de 
gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Doel van dit bestek: een maximaal geautomatiseerd systeem voor de vaststelling (met 

inbegrip van mobiele devices), opvolging en archivering van de processen GAS 1 tem 4 (+/- 
2.500 vaststellingen GAS4: gedepenaliseerde verkeersovertredingen bv. parkeren op het 
voetpad,…), waarbij standaardisatie (door de organisatie zelf) leidt tot efficiëntie en waarbij 
het intuïtief en geautomatiseerd karakter van de vooropgestelde oplossing bijdraagt aan het 
effectief verwerken van GAS1-4 en waarbij gebruiksgemak voor de vaststellers, administratief 
medewerkers en sanctionerend ambtenaar voorop staan. 
De opdracht loopt over 48 maanden (verlengbaar met 12 maanden, behoudens opzeg drie 
maand voor de verjaardag). Er is een proefperiode van 3 maand. 
Raming: 130.000 euro excl. BTW 
 
Omdat het bedrag nog niet gekend is dit niet opgenomen geweest in de begrotingswijziging 
1/2017. De nodige budgetten zullen moeten ingeschreven worden in het meerjarenplan van 
2018 op volgende budgetjaarrekening. 
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-662/0480-01/6142001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 13.900,00€ 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-111 en de raming voor 
de opdracht “Automatiseren van de Gemeentelijke Administratieve Sancties”, 
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 € 130.000,00 
excl. btw of € 157.300,00 incl. 21% btw (voor een periode van vier jaar). 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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4. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren bestek 2de fase. 
 
 Toelichting De gemeente diende een dossier in bij de provincie West-Vlaanderen voor de bouw van een 

uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde. Dit kadert binnen het project Horizon 2025, 
waarbij de provincie op tal van plaatsen in West-Vlaanderen uitkijktorens wens te plaatsen. 
Voor dit project heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 26 juni 2017 het mandaat 
gegeven voor aanstellen ontwerper via de procedure van de Open Oproep Winvorm i.s.m. 
met de provincie West-Vlaanderen en het protocol goedgekeurd; 
In kader van deze procedure dient ook het zogenaamde 'bestek 2de fase' te worden 
goedgekeurd dat als basis zal gebruikt worden voor de uiteindelijke keuze van de ontwerper 
die met de opdracht zal worden belast. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestek 2de fase voor het dossier va het aanstellen van een ontwerper voor de 
bouw van een uitkijktoren op de Hoge Blekker wordt goedgekeurd. 

 

 

5. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren projectdossier. 
 
 Toelichting De gemeente diende een dossier in bij de provincie West-Vlaanderen voor de bouw van een 

uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde. Dit kadert binnen het project Horizon 2025, 
waarbij de provincie op tal van plaatsen in West-Vlaanderen uitkijktorens wens te plaatsen. 
Voor dit project heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 26 juni 2017 het mandaat 
gegeven voor aanstellen ontwerper via de procedure van de Open Oproep Winvorm i.s.m. 
met de provincie West-Vlaanderen en het protocol goedgekeurd; 
In kader van deze procedure dient een projectdossier goedgekeurd worden die als leidraad 
zal dienen voor de 3 weerhouden inschrijvers voor de opmaak van een ontwerp. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het projectdossier dat als leidraad zal gebruikt worden door de ontwerpers voor 
opmaak ontwerp van de uitkijktoren op de Hoge Blekker, in kader van de Open 
Oproep Winvorm wordt goedgekeurd. 

 

 

6. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren 
modelovereenkomst. 

 
 Toelichting De gemeente diende een dossier in bij de provincie West-Vlaanderen voor de bouw van een 

uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde. Dit kadert binnen het project Horizon 2025, 
waarbij de provincie op tal van plaatsen in West-Vlaanderen uitkijktorens wens te plaatsen. 
Voor dit project heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 26 juni 2017 het mandaat 
gegeven voor aanstellen ontwerper via de procedure van de Open Oproep Winvorm i.s.m. 
met de provincie West-Vlaanderen en het protocol goedgekeurd; 
In kader van deze procedure dient ook  een modelovereenkomst goedgekeurd te worden die 
als basis zal gebruikt worden in de onderhandeling met de weerhouden inschrijver en waarin 
het verdere verloop van de opdracht, na de gunning, wordt vastgelegd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De modelovereenkomst  voor het dossier van het aanstellen van een ontwerper 
voor de bouw van een uitkijktoren op de Hoge Blekker i.k.v. de Open Oproep 
Winvorm wordt goedgekeurd; 

 

 

7. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren van een bronden beeldhouwwerk 'Kwantum 
Femini' (2012-2014) van Brecht Ledene. 

 
 Toelichting Het college van burgemeester en schepenen heeft de wens geuit om het werk ‘Kwantum 

Femini' (2012-2014) van Brecht Ledene aan te kopen. Het voorstel is om het kunstwerk te 
laten opnemen in de beeldentuin van de Keunekapel (Christiaenlaan 40, Koksijde/Sint-
Idesbald). Het beeld is 110 cm. lang en 60 cm. breed, het kunstwerk weegt 75 kg. De prijs 
bedraagt 10.000 euro. De sokkel in cortenstaal is inbegrepen in de prijs. 
 
De jonge kunstenaar Brecht Ledene maakt eigen werk in brons, zowel enkelfiguren als 
dubbelfiguren. Hij vertrekt telkens van een levend model (vrouwelijk naakt). Dit jaar stelde 
Brecht Ledene nog enkele kunstwerken tentoon in galerie Welnis (toerismekantoor 
Oostduinkerke), van 17 juni t.e.m. 30 juli.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Akkoord te gaan met de onderhandelingsprocedure als voorwaarden wijze van 
gunning voor het leveren van het bronzen beeldhouwwerk 'Kwantum Femini’ 
(2012-2014) van Brecht Ledene; 

Art 2: Akkoord te gaan met het voorgestelde bedrag van 10.000 euro. 

 

 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Strandlaan. 
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 Toelichting Overwegende de noodzaak voor een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien in de buurt 

van Strandlaan 245; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

STRANDLAAN - 1180 – 3480 (26.06.2017) 

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

STRANDLAAN - 1180 – 3480 (26.06.2017) 

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

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

Beide zijden, vanaf de Smeyerslaan tot de Zeedijk. 
Art. 2. opgeheven 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostzijde, twee plaatsen ter hoogte van de kerk. 
2. Oostzijde, thv huis nr.260 
3. Oostzijde, thv huis nr. 242 
4. Westzijde, thv huis nr 181 
5. Westzijde, thv huis nr 253/255 

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

Art. 4. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen 

en bromfietsen klasse A: 

1. Verboden richting vanaf het Zeedijk naar het Jaakpad. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1 

Art. 5. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Voorrang vanaf het "rondpunt Zeepanne" tot de Hotellaan. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de 
ondergeschikte weg met bord B1. 

Art. 6. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Willem Elsschotlaan. 
2. Aan het kruispunt met de Duinenkranslaan. 
3. Aan het kruispunt met de Jan Van Looylaan. 
4. Aan het kruispunt met de Tennislaan. 
5. Aan de noord- en zuidkant van het  kruispunt met de Albert Nazylaan. 
6. Aan het kruispunt met de Zeepannelaan. 
7. Aan de noord- en zuidkant van het kruispunt met de Koninklijke Baan. 
8. Aan het kruispunt met de Goffinlaan. 

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

Art. 7. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "Zeepanne" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit 
van de aansluitende wegen (Robert Vandammestraat/Ten Bogaerdelaan en 
de Leopold III laan). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op 
het RP met D5. 

Art. 8. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 

Art. 9. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. onderbroken streep: 
a).Vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat 

2. doorlopende streep: 
a). Aansluitend op de onderbroken streep, tot de middenberm. 

Art. 10. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art.75.1.1.° van het Algemeen 
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Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden, vanaf het RP Zeepanne, tot de aansluiting met het voetpad 
thv St. Hermesstraat. 

Art. 11. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. ter hoogte van het huis nr.222 
2. ter hoogte van het huis nr 275 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart 

Art. 12. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant, vanaf de Koninginnelaan tot de Duinenkranslaan 
2. Westkant, vanaf de Wallecanlaan tot huis nr 163 
3. Oostkant, tegenover het Jaakpad 
4. Oostkant vanaf huis nr 132 tot 138 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xa en Xb of Xc 

Art. 13. Periodiek parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

Telkenjare van 01 juli tot en met 31 augustus is er parkeerverbod : 

1. Beide zijden van het Jaakpad tot de Zeedijk. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van wegneembare borden E1 – onderbord 
“van 01 juli tot 31 augustus” -  Xa en Xb . 

Art. 14. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd rijwielen, openbare diensten en 
vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 

1. Telkenjare : 

a). Vanaf 01 juli te 10.00 uur tot en met 31 augustus te 19.00 uur. 
2. Dit verbod geldt niet voor: 

a). Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en 
veiligheidsdiensten en voertuigen gebruikt door de diensten van 
het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 

b). vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het 
Gemeentebestuur.. 

c). fietsers en seizoentrapfietsen. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 
met onderbord “van 01 juli tot 31 augustus + uitgezonderd openbare diensten - 
vergunninghouders” en rijwielen. 

Art. 15. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

1. Parkeerplaats aan de oostzijde aan het kruispunt met de Duinenkranslaan 
De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de 
borden E9a en onderbord M1.  

Art. 16. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Drie parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 331 
2. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 294 
3. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 307 
4. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 280 
5. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 279 
6. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 252 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord 
’30 minuten’ en het onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 
 

 

 

9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst addendum voor de aanleg van de rotonde in combinatie met 
fietspad langs N35 tussen Veurne en De Panne (referte X30/N35/48) tussen het Vlaams Gewest, het 
stadbestuur Veurne, het gemeentebestuur De Panne, het gemeentebestuur Koksijde, de NV Aquafin en de 
IWVA. 

 
 Toelichting Dit betreft de samenwerkingsovereenkomst tussen alle voornoemde partijen om ikv 

mobiliteitsdecreet fietspaden aan te leggen langs de N35 tussen Veurne en De Panne. Een 
700-tal meter ligt ook op grondgebied van Koksijde. Op grondgebied Veurne komt ook een 
rotonde en aangezien in Veurne en De Panne ook rioleringswerken gepland zijn, zijn ook 
Aquafin en de IWVA partner. De gemeente De Panne treedt op als aanbestedende overheid. 
Dit dossier loopt al enkele jaren en kan eindelijk naar uitvoering gaan nu de noodzakelijke 
onteigeningen de goeie kant uitgaan. 
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Het aandeel van de gemeente Koksijde is 100% subsidieerbaar. Het betreft het addendum 
van de samenwerkingsovereenkomst die al door de gemeenteraad op 15 september 2014 
werd goedgekeurd. Voor Koksijde verandert niets in het project. In het addendum wordt het 
artikel 10 inzake de verdeelsleutel tussen De Panne en Veurne van de aanleg van 
hemelwaterafvoerleiding in detail omschreven. Aangezien Koksijde één van de partners is 
dient Koksijde dit addendum goed te keuren. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst ADDENDUM voor de aanleg van de rotonde in 
combinatie met fietspad langs N35 tussen Veurne en De Panne (referte 
X30/N35/48) tussen het Vlaams Gewest, het stadsbestuur Veurne, het 
gemeentebestuur De Panne, het gemeentebestuur Koksijde de NV Aquafin en de 
IWVA wordt goedgekeurd. 

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

 

 

10. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen. 
 
 Toelichting Het budget 2018 voorziet een toelage van 254.196,62 euro en past in het goedgekeurde 

gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2018 van 283.117,87 euro 
voorzag.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek OLV ter Duinen en 
de gemeentelijke bijdrage 2018 ten belope van 254.196,62 euro. 

 

 

11. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
 
 Toelichting Het budget 2018 voorziet een toelage van 62.685,19 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2018 van 68.805,87 euro voorziet.  
Het aandeel van de gemeente Koksijde in de toelage voor budget 2018 bedraagt  61.807,60 
euro. 

Het aandeel van de stad Nieuwpoort in de toelage voor budget 2018 bedraagt  877,59 euro. 

Er is een investering voorzien van 20.000 euro (investeringsuitgaven voor de eredienst) te 
financieren met een doorgeeflening. 

In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek St.–Niklaas en de 
gemeentelijke bijdrage 2018 ten belope van 62.685,19 euro, waarvan 61.807,60 
euro ten laste van gemeentebestuur Koksijde en 877,59 euro ten laste van 
stadsbestuur Nieuwpoort. 

Art. 2:  Kennis wordt genomen van het investeringsbudget 2018 van de kerkfabriek St.-
Niklaas van 20.000 euro te financieren met een doorgeeflening. 

 

 

12. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 

 Toelichting Het budget 2018 voorziet een toelage van 96.000,00 euro en past in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2018 van 122.512,00 euro voorzag.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek St.–Willibrordus en 
de gemeentelijke bijdrage 2018 ten belope van 96.000,00 euro. 

 

 

13. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
 
 Toelichting Het budget 2018 voorziet een toelage van 70.767,71 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2018 van 77.676,02 euro voorziet.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek St.–Idesbaldus en 
de gemeentelijke bijdrage 2018 ten belope van 70.767,71 euro. 
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14. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
 
 Toelichting Het budget 2018 voorziet een toelage van 63.436,96 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2018 van 78.408,49 euro voorziet.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek St.–Pieter en de 
gemeentelijke bijdrage 2018 ten belope van 63.436,96 euro. 

 

 

15. Goedkeuring rooilijnplan en affectatie van een gedeelte wegenis van het voormalige munitiedepot naar het 
openbaar domein. 

 
 Toelichting In 2011 kocht de gemeente het voormalige munitiedepot Langeleedstraat. Ondertussen 

vestigde het dierenasiel zich er, en zou Aquafin, om de Conterdijk te ontlasten, zich over het 
munitiedepot kunnen verplaatsen naar het zuiveringsstation. Daarom wordt voorgesteld om 
een gedeelte van deze weg te affecteren en toe te voegen tot het openbaar domein conform 
het opgemaakte plan. Deze straat zou eveneens de naam Langeleedstraat krijgen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Akkoord te geven aan de affectatie van een gedeelte van de wegenis van het 
voormalige munitiedepot Langeleedstraat overeenkomstig het rooilijnplan d.d. 
1 augustus 2017 van landmeter-expert Leen Geusens naar het openbaar 
domein. 

 

 

16. Goedkeuring participatie Wijkwerken regio Westhoek. 

 
 Toelichting De opdracht van de huidige PWA- werking stopt tegen eind december en wordt vervangen 

door het zgn “Wijkwerken”.  
Wijkwerkorganisatie houdt in: de matching doen tussen de kandidaat wijkwerkers en de 
werkplekken + opvolging en evaluatie van de wijkwerker in functie van de doorstroom naar 
het Normaal Economisch Circuit (NEC), dit voor personen die verder staan van de 
arbeidsmarkt en die competenties moeten versterken.  
 
Welke mogelijkheden kan het nieuwe systeem wijkwerken bieden t.o.v. PWA? 
o lokale besturen hebben veel zeggenschap  
o financiering 
o wijkwerkers kunnen max. 12 maanden aan de slag als PWA’er  
o uitbreidingen mogelijk qua uren/personeel  
o veel breder gaan wegens meer mogelijkheden 
o ook OCMW’s mogen nu toeleiden 
 
Voor het OCMW en de gemeente is dit een meerwaarde voor het activeringsbeleid.   
 
Het wijkwerken dient georganiseerd te worden voor een minimaal aantal inwoners van 
60.000. Hiertegenover staat 0,8 VTE vanuit de VDAB.  
Een regierol voor de samenstelling van de wijkzones ligt bij de gemeenten. Westhoekoverleg 
nam hier reeds het voortouw en kwam met het voorstel om samen te werken met 17 van de 
18 gemeenten van Westhoekoverleg. 
Het voorstel is om in te stappen in het voorstel van het Westhoekoverleg, met de 
uitdrukkelikje voorwaarde dat dit geen engagement inhoudt om ook toe te treden tot de in 
oprichting zijnde Dienstverlenende Vereniging Westhoek. Het niet deel uitmaken van de in 
oprichting zijnde interlokale vereniging mag o.i. geen beletsel zijn. Er kan nadien nog altijd 
een aparte overeenkomst worden afgesloten tussen de interlokale vereniging en de gemeente 
Koksijde. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1: De gemeente Koksijde verklaart zich principieel akkoord met het voorstel van de 
AV van Westhoekoverleg op 16 juni 2017 om in eerste fase wijk-werken te 
organiseren binnen de structuur van de interlokale vereniging 
Westhoekpersoneel. In een tweede fase, wanneer de Dienstverlenende 
Vereniging Westhoek is opgericht, een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
tussen de gemeente Koksijde en de eventueel opgerichte dienstverlenende 
Vereniging Westhoek, voor de organisatie van wijk-werken in de gemeente 
Koksijde. 

 

17. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
14|09|2017 

 


