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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 

 

 

2. Goedkeuring wijziging nr.6 van het meerjarenplan 2014-2019 (2020) 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2020 wijziging nr. 6 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1: Het meerjarenplan 2014-2020 wijziging nr. 6 wordt goedgekeurd 

 

 

3. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 2017. 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2017 nr. 2 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1: De budgetwijziging nr. 2 van 2017 wordt goedgekeurd. 

 

 

4. Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen - goedkeuren bestek. 
 
 Toelichting Het budget 2017 voorziet dat de investeringsuitgaven gefinancierd worden door leningen. 

Rekening houdend met de verwachte beschikbare thesaurie en de noodzaak aan extra 
financiering voor de investeringsuitgaven (vnl. een investeringstoelage aan de politiezone van 
6 miljoen euro en de aankoop van onroerende goederen in 2016-2017) is er nood aan een 
extra lening van 8 miljoen euro met looptijd op 20 jaar. 
Daarnaast is er ook in 2016 een doorgeeflening goedgekeurd aan de kerkfabriek St Niklaas 
van 36.000 euro en in 2017 van 20.000 euro. Deze doorgeefleningen dienen nog opgenomen 
te worden en hebben een looptijd van 10 jaar. 
Het feit dat overheidsopdrachten voor diensten betreffende leningen uitgesloten worden van 
het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten betekent niet dat de regels 
inzake mededinging niet van toepassing zijn. Ze kunnen enkel tot stand komen op basis van 
een marktconsultatie. De reden hiervoor is drievoudig: 

  Het niet toepassen van een marktconsultatie zou de vrije concurrentie en bijgevolg 
de werking van vrije markteconomie verstoren. Dit is in strijd met hoofdstuk 1 van titel VII 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

  Gegadigde dienstverleners moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen meedingen 
naar de opdracht. Als dit niet gebeurt zou het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel 
geschonden worden. 

  Het principe van behoorlijk bestuur vereist dat de gemeente haar middelen beheert 

als een goede huisvader. Voor overheidsopdrachten houdt dit in dat de gemeente de opdracht 
plaatst bij de kandidaat met de economisch meest voordelige aanbieding. Een oordeel over 
de meest voordelige aanbieding is pas mogelijk na een vergelijking van meerdere 
aanbiedingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de voorwaarden van het bestek nr FIN/LEN/2017/001 goed 
met het oog op  
- de financiering van investeringsuitgaven door leningen voor een bedrag van max. 
8.000.000 euro en een looptijd van 20 jaar 
- de financiering van doorgeefleningen aan kerkfabrieken voor max. 56.000 euro en 
een looptijd van 10 jaar 

 

 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting  Zeedijk tussen 
J.Jordaensstraat en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, 
vernieuwen leuning op de Zeedijk - goedkeuring aangepaste raming. 

 
 Toelichting Goedgekeurde raming: € 1.769.528,14 incl. btw. 

Laagste inschrijving (firma De Brabandere): € 2.173452,56 incl. btw. 
Gezien er een verschil is van 22% tussen raming en laagste offerte dient de verhoogde 
raming te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
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De grote meerprijs slaat vooral op de leuning, ten laste van het Agenschap Maritieme 
Dienstverlening & Kust. Het ontwerpbureau bevestigde reeds dat dit werd onderraamd en dat 
de ingediende prijs hiervoor in de lijn ligt van andere gelijkaardige procedures.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangepaste raming van € 1.819.668,41 excl. btw of € 2.173.452,56 incl. btw 
voor de opdracht “Herinrichting Zeedijk tussen J. Jordaensstraat en 
Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, 
vernieuwen leuning op de Zeedijk” wordt goedgekeurd. 

 

 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoonmaken diverse 
gemeentegebouwen en ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

 
 Toelichting Vorige dienstjaren werden telkens drie lastenboeken opgemaakt voor deze jaarlijkse 

opdrachten, meer bepaald: schoomaken musea, schoonmaken zalen en schoonmaken ruiten 
van gemeentegebouwen. Op vraag het het college van burgemeester en schepenen werden 
deze herleid tot één groot lastenboek, in de hoop op die manier meer concurrentielere 
offertes te mogen ontvangen.  
Deze jaarlijkse opdracht is noodzakelijk gezien dit in eigen regie onmogelijk is.  
- het perceel ruiten omvatten alle ramen van alle gemeentegebouwen aan de buitenzijde en 
moeilijk te bereiken plaatsen aan de binnekant. Ook het reiningen van de buitenkant van de 
KokPit en het reinigen van de panoramische liften in het gemeentehuis zitten vervat in dit 
lastenboek. 
- de Witte Burg en de feestzaal CC Casino zijn opdrachten op afroep na grote activiteiten 
- voor de museau (Navigo en Abdij Ten Duinen) betreft dit het dagelijks / wekelijks 
onderhoud van de gebouwen 
- ook opgenomen in dit bestek: schoonmaken Kunstencentrum Ten Bogaerde en sinds dit jaar 
ook sportzaal tafeltennis. 
 
Het budget voor de schoonmaak en het wassen van de ramen van bovenstaande locaties 
werd in elk jaar van het meerjarenplan voorzien. Het voorziene budget zou voldoende moeten 
zijn op basis van de vooropgestelde raming. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-129 en de raming voor de 
opdracht “Schoonmaken diverse gemeentegebouwen en ruiten van 
gemeentegebouwen - dienstjaar 2018”, 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 € 107.438,01 excl. btw of € 130.000,00 incl. 21% btw. 

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

 

 

7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Beaufort. 
 
 Toelichting In voorafgaande Beaufort projecten (2003, 2006, 2009, 2012 en 2015) slaagde men erin om 

een multidisciplinair kustkunstproject te realiseren tijdens en buiten de zomerperiode met 
participatie van alle kustgemeenten. Deze projecten droegen bij tot het op internationaal 
niveau opwaarderen van het imago van de kust als cultuurtoeristische vakantiebestemming.  
 
In 2018 zal de zesde editie van de tentoonstelling Beaufort, de triënnale aan zee, doorgaan 
(‘Beaufort’). De Provincie West-Vlaanderen (‘Provincie’) en negen van de tien kustgemeenten 
zetten gezamenlijk hun schouders onder dit initiatief. De coördinatie van Beaufort wordt door 
de Provincie toevertrouwd aan Westtoer. 
De zesde editie van Beaufort stelt zich tot doel om hedendaagse kunst op een structurele en 
duurzame manier te integreren in de publieke ruimte aan zee. Beaufort wil de kust en de 
kustgemeenten als een eigentijdse cultuurtoeristische bestemming in de kijker plaatsen bij 
een breed publiek van kunstliefhebbers, inwoners en toeristen. De zesde editie van Beaufort 
zal plaatsvinden onder het curatorschap van Heidi Ballet. 
 
In het kader van Beaufort zal Ryan Gander een kunstwerk realiseren, dat op de Zeelaan, ter 
hoogte van het gemeentehuis zal worden geplaatst. Overeenkomstig de doelstellingen van de 
tentoonstelling (nl. een duurzame en structurele integratie van hedendaagse kunst in de 
publieke ruimte) wordt het kunstwerk na de tentoonstelling eigendom van de Kustgemeente 
onder de modaliteiten en voorwaarden die in onderhavig contract worden overeengekomen. 
 
Onderhavige overeenkomst strekt ertoe de afspraken en de wederzijdse rechten en plichten 
vast te leggen wat betreft de realisatie en de aankoop van het kunstwerk voor een bedrag 
van 75.000 euro en de bijdrage van de gemeente in de communicatie door Westtoer ten 
bedrage van 10.000 euro.   

 
 Voorstel van  Art. 1 : De samenwerkingsovereenkomst Beaufort 6.0 met Westtoer en Ryan Gander goed te 
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beslissing keuren en akkoord te gaan met de aankoop van het kunstwerk van Ryan Gander 

voor een bedrag van 75.000 en akoord te gaan met een bijdrage aan Westtoer voor 
de communicatie ten bedrage van 10.000 euro. 

Art.2.: Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd tot de uitvoering van deze 
opdracht. De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze overeenkomst 
te ondertekenen. 

 

 

8. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Hély 
d'Oisselstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om het parkeerverbod in de Hély d’Oisselstraat te verduidelijken 

met signalisatie. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

HÉLY D’OISSELSTRAAT – 6580 
===================================================== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

1. Gans de straat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb. 

 

 

9. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Pelikaanstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de hinder die geparkeerde vrachtwagens langs de Pelikaanstraat veroorzaken. 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  

PELIKAANSTRAAT - 4509 
===================== 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
PELIKAANSTRAAT - 4509 
===================== 
Art. 1 . Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) 15.0 Ton 
1. Over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd 
laden en lossen” 

Art. 2 . Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer voor vrachtwagens 

1. beide zijden, ten zuiden van het kruispunt met de Dockaertstraat 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord E3 met het onderbord met pictogram 
‘vrachtwagens’.  
 

 

 

10. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prof. 
Blanchardlaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak voor twee parkeerplaatsen voor mindervaliden te voorzien in de 

buurt van de residentie gelegen prof. Blanchardlaan 4-34; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

PROF.BLANCHARDLAAN – 2940 
================================================ 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
PROF.BLANCHARDLAAN – 2940 (GR 23.10.17) 
======================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden, over de volledige afstand. 
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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. Oostkant, twee eerste plaatsen vanaf de Koninklijke Baan. 
2. Oostkant, twee plaatsen ter hoogte van noordelijke inrit van huisnummer 4-34 

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

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1.  ter hoogte van huis nr 4 

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

 

 

11. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Sint-
Pietersplein. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om enkel ceremoniewagens te laten parkeren ter hoogte van de 

ingang van de Sint-Pieterskerk; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

SINT-PIETERSPLEIN – 1098 
================================================= 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer met uitzondering 
van ceremoniediensten 

2. ter hoogte van de ingang van de Sint-Pieterskerk 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb en het 
onderbord ‘uitgezonderd ceremoniediensten’. 

 

 

12. Hervaststelling retributiereglement voor toegang tot het parcours van het Belgisch kampioenschap 
cyclocross 2018. 

 
 Toelichting Voor het Belgisch kampioenschap cyclocross kan men in voorverkoop nu alleen een combi 

ticket (voor zaterdag en zondag) kopen aan 30 EUR. Dit werd zo beslist in de zitting van de 
gemeenteraad op maandag 26 juni 2017.  
 
Bij nader inzicht blijkt het wenselijk te zijn om twee extra categorieën in voorverkoop aan te 
bieden bovenop de bestaande categorie ‘Combi’: 

- Zaterdag ticket: 11 EUR  
- Zondag ticket: 21 EUR 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Artikel 1: De aanvragers van (duo-)inkomtickets BK Cyclocross 2018 zijn een retributie 
verschuldigd voor de toegang tot het parcours volgens de bepalingen hierna vermeld. Dit 
reglement treedt in voege op 24 oktober 2017. 
 
Artikel 2: De retributie voor toegangstickets (toegang tot het parcours) BK Cyclocross 2018 
wordt per stuk bepaald op 

- Inkomkaart aan de kassa zaterdag 13 januari 2018: € 15,00 (incl BTW) 

- Inkomkaart aan de kassa zondag 14 januari 2018  : € 25,00 (incl BTW) 

- Duo-inkomticket aan de kassa (zaterdag en zondag) : € 35,00 (incl BTW) 

 
De betaling dient te gebeuren vóór de afgifte van het ticket. 
 
Artikel 3: In voorverkoop kunnen volgende tickets worden aangekocht: zaterdagticket, 
zondagticket of duo-inkomticket. De voorverkoop gaat in op 24 oktober 2017 en eindigt op 
zondag 7 januari 2018. 
De retributie voor zaterdagticket in voorverkoop bedraagt € 11,00 (incl. BTW). 
De retributie voor zondagticket in voorverkoop bedraagt € 21,00 (incl. BTW). 
De retributie voor duo-inkomtickets in voorverkoop bedraagt € 30,00 (incl. BTW). 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de voorverkooppunten waar de duo-

inkomtickets in voorverkoop kunnen worden aangekocht. De betaling gebeurt contant tegen 
afgifte van de duo-inkomtickets. 
Duo-inkomtickets kunnen ook via internet besteld worden. De persoon die de bestelling 
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plaatst, staat in voor de betaling van de tickets. De betaling dient te gebeuren vóór de 
elektronische aflevering van het ticket. 
Artikel 4: De retributie voor een duo-inkomticket bedraagt 10 euro (incl. BTW) voor volgende 
aanvragers: 
- inwoners van Koksijde op voorlegging van de identiteitskaart beperkt tot de houder van de 
identiteitskaart. Zij tekenen af in een daartoe opgemaakt register. 
- K-pas houders op vertoon van de K-pas en beperkt tot één duo-inkomticket per K-
pashouder. 
- personeelsleden van het Gemeentebestuur Koksijde, Sociaal Huis Koksijde, Autonoom 
Gemeentebedrijf, niet woonachtig in de gemeente Koksijde, beperkt tot één duo-inkomticket. 
- personeelsleden van Basis Koksijde, niet woonachtig in de gemeente Koksijde, beperkt tot 
één duo-inkomticket. 
Deze duo-inkomticket(s) dienen contant betaald te worden bij afgifte. 
De begunstigden van het tarief, bepaald in dit artikel, kunnen het duo-inkomticket enkel 
bekomen op het gemeentehuis van Koksijde tussen 17 december 2017 en 7 januari 2018. 
Artikel 5: Leden van de KBWB hebben op vertoon van een geldige lidkaart recht op korting 
van 1 euro op de geldende toegangsprijs. Deze korting is alleen geldig bij de kassaverkoop de 
dag van de wedstrijd zelf. 
Artikel 6: Kinderen kunnen aan een sterk gereduceerd tarief toegang krijgen tot het BK 
Cyclocross 2018:  Gratis toegang tot het parcours tot 12 jaar (tot de dag vóór hun 12de 
verjaardag) mits de kinderen vergezeld zijn door minstens één volwassene. Vanaf 12 jaar 
zelfde prijs als volwassenen. 
Artikel 7: Indien de koper een factuur wenst en het aantal gefactureerde kaarten betreft 
minder dan 10 inkomtickets of duo-inkomtickets, dan is een administratiekost verschuldigd 
van 5 euro, te betalen bij de aanvraag van de factuur. 
Artikel 8: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die één 

of meerdere inkomticket(ten) wil aankopen of de toegang tot het parcours van het BK 
Cyclocross 2018 vraagt. De aanvraag gebeurt tegelijk met de vraag voor een toegangsticket. 
Werd de aanvraag gedaan door twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en 
ondeelbaar tot betaling gehouden. 
Artikel 9: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in volgende 
uitzonderingsgevallen het toegangsrecht tot het parcours hetzij gratis ter beschikking te 
stellen hetzij af te wijken van de tarieven vermeld in artikel 2 en 3 van dit reglement: 
- voor sponsors van het BK Cyclocross 2018; 
- voor belangrijke sponsors van andere evenementen georganiseerd door de gemeente 
Koksijde; 
- voor overeenkomsten met transportbedrijven (NMBS, De Lijn,…) waarbij het transport en 
het inkomticket in één pakket worden aangeboden. 
Het schepencollege zal een overzicht van de volgens dit artikel toegekende toegangskaarten 
na verloop van het BK Cyclocross 2018 overmaken aan de gemeenteraad ter kennisgeving. 
Artikel 10: Facturen zijn betaalbaar op 7 kalenderdagen na verzending ervan. 
Artikel 11: In geval de factuur niet tijdig betaald wordt, wordt de bestelling geannuleerd. In 
dit geval worden administratiekosten (tengevolge van de aanvraag gedaan voor de gemaakte 
print van tickets, facturatie en verzendingen) aangerekend ten bedrage van 25 euro. 
Artikel 12: Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, overeenkomstig artikel 94 
Gemeentedecreet. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. 
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan 
worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. 
De kosten van de invorderingsprocedure zijn ten laste van de in gebreke blijvende 
schuldenaar. 
Artikel 13: Het retributiereglement van 26 juni 2017 op de vaststelling retributie toegang tot 
het parcours BK Cyclocross 2018 wordt opgeheven op 24 oktober 2017. 
 

 

 

13. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Witte Burg (Sint-André). 

 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2016 werd de 

overeenkomst goedgekeurd tot het vestigen van een recht van opstal voor het plaatsen van 
een nieuwe cabine door Gaselwest in de Witte Burg( genaamd Sint-André). Gaselwest liet een 
overeenkomst opmaken in afwachting van het verlijden van de akte recht van opstal, 
zodoende zij reeds hun bouwaanvraag voor het plaatsen van de hoogspanningscabine konden 
indienen. De overeenkomst die werd opgesteld vermeldde een opstalrecht voor de periode 
van 50 jaar en het betalen van een eenmalige vergoeding door Gaselwest bij het verlijden 
van de akte van 500 euro. Het college van burgemeester en schepenen besliste notaris Wim 
Maes aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de akte. Door Gaselwest werd 
landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert aangesteld voor de opmaak van een 
opmetingplan. Op 14 september 2017 mocht de gemeente de ontwerpakte recht van opstal 
van notaris Maes ontvangen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. De akte recht van opstal met Gaselwest voor de uitbating van een 
hoogspanningscabine Witte Burg (Sint-André), overeenkomstig het plan van 
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landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert van 26 april 2017, zoals opgenomen in 
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Art. 2. De secretaris en de burgemeester te belasten met de ondertekening van de akte. 

 

 

14. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Witte Burg Duinhelmpad. 

 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2016 werd de 

overeenkomst goedgekeurd tot het vestigen van een recht van opstal voor het plaatsen van 
een nieuwe cabine door Gaselwest gelegen Witte Burg - Duinhelmpad. Gaselwest liet een 
overeenkomst opmaken in afwachting van het verlijden van de akte recht van opstal, 
zodoende zij reeds hun bouwaanvraag voor het plaatsen van de hoogspanningscabine konden 
indienen. De overeenkomst die werd opgesteld vermeldde een opstalrecht voor de periode 
van 50 jaar en het betalen van een eenmalige vergoeding door Gaselwest bij het verlijden 
van de akte van 500 euro. Het college van burgemeester en schepenen besliste notaris Wim 
Maes aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de akte. Door Gaselwest werd 
landmeter-expert Wouter De Maegt aangesteld voor de opmaak van een opmetingplan. Op 12 
september 2017 mocht de gemeente de ontwerpakte recht van opstal van notaris Maes 
ontvangen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. De akte recht van opstal met Gaselwest voor de uitbating van een 
hoogspanningscabine Witte Burg, Duinhelmpad, overeenkomstig het plan van 
landmeter Wouter De Maeght van 27 juli 2017, zoals opgenomen in bijlage bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd. 

Art. 2. De secretaris en de burgemeester te belasten met de ondertekening van de akte.   

 

 

15. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Witte Burg Steenbakkerijstraat. 

 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2016 werd de 

overeenkomst goedgekeurd tot het vestigen van een recht van opstal voor het plaatsen van 
een nieuwe cabine door Gaselwest in de Steenbakkerijstraat. Gaselwest liet een 
overeenkomst opmaken in afwachting van het verlijden van de akte recht van opstal, 
zodoende zij reeds hun bouwaanvraag voor het plaatsen van de hoogspanningscabine konden 
indienen. De overeenkomst die werd opgesteld vermeldde een opstalrecht voor de periode 
van 50 jaar en het betalen van een eenmalige vergoeding door Gaselwest bij het verlijden 
van de akte van 500 euro. Het college van burgemeester en schepenen besliste notaris Wim 
Maes aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de akte. Door Gaselwest werd 
landmeter-expert Wouter De Maegt aangesteld voor de opmaak van een opmetingplan. Op 12 

september 2017 mocht de gemeente de ontwerpakte recht van opstal van notaris Maes 
ontvangen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De akte recht van opstal met Gaselwest voor de uitbating van een 
hoogspanningscabine Steenbakkerijstraat, overeenkomstig het plan van 
landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert van 27 april 2017, zoals opgenomen in 
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Art. 2: De secretaris en de burgemeester te belasten met de ondertekening van de akte.   

 

 

16. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal en een erfdienstbaarheid voor de 
uitbating van een cabine door Gaselwest Koksijdesteenweg Oostduinkerke. 

 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2015 werd de 

overeenkomst goedgekeurd tot het vestigen van een recht van opstal en een 
erfdienstbaarheid voor het plaatsen van een nieuwe cabine door Gaselwest. Gaselwest liet 
een overeenkomst opmaken in afwachting van het verlijden van de akte recht van opstal, 
zodoende  zij reeds hun bouwaanvraag voor het plaatsen van de hoogspanningscabine 
konden indienen. De overeenkomst die werd opgesteld vermeldde een opstalrecht voor de 
periode van 50 jaar en het betalen van een eenmalige vergoeding door Gaselwest bij het 
verlijden van de akte van 500 euro. Het college van burgemeester en schepenen kwamen 
overeen om notaris De Baets-De Kock aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de 
akte. Door Gaselwest werd landmeter-expert Daeninck-Audenaert aangesteld voor de 
opmaak van een opmetingplan. Op 2 oktober 2017 mocht de gemeente de akte recht van 
opstal van notaris De Baets-De Kock ontvangen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De akte recht van opstal met Gaselwest voor de uitbating van een 
hoogspanningscabine Koksijdesteenweg, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  De secretaris en de burgemeester te belasten met de ondertekening van de akte.   
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17. Goedkeuring overname en akte kosteloze afstand wegenis Tamarixstraat. 

 
 Toelichting De wegenis van de Tamarixstraat bezit op heden een openbaar karakter, maar is nog privé-

eigendom van de aangelanden. De wegenis is in zeer slechte staat en kan pas worden 
aangelegd door de gemeente indien de wegenis wordt overgedragen naar de gemeente en 
geaffecteerd wordt naar het openbaar domein. Alle aangelanden gingen akkoord tot de 
kosteloze afstand van de wegenis. Notaris De Baets-De Kock werd aangesteld voor de 
opmaak en het verlijden van de akte. De gemeenteraad dient de affectatie van de wegenis 
goed te keuren alsook de voorwaarden tot overname van de wegenis. Op 2 oktober 2017 
mocht de gemeente de ontwerpakte ontvangen van notaris De Baets-De Kock. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad gaat akkoord met de overname van de wegenis van de 
Tamarixstraat zoals afgebeeld op het opmetingsplan van landmeter- expert mevrouw 
Leen Geusens van 13 september 2016 met ref. 38014/10120.  

Art. 2:  De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden tot overname van de wegenis, 
zoals opgenomen in de akte in bijlage bij deze beslissing. 

Art. 3:  De wegenis van de Tamarixstraat wordt geaffecteerd tot het openbaar domein.  

 

 

18. Kennisname resultaten opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen. 
 
 Toelichting Audit Vlaanderen voerde bij de gemeente Koksijde een thema-audit uit voor volgende 

processen: belasting op onbebouwde gronden en percelen, belasting op tweede verblijf, de 
verkoop van huisvuilzakken en de retributie op de verhuur van onroerende goederen. Dit 
resulteerde in een audit-rapport met aanbevelingen door Audit Vlaanderen per geauditeerd 
proces. Het eindrapport bevatte 5 aanbeveling en een actieplan waarvoor een streefdatum 
werd vastgelegd. Vier van deze aanbevelingen zouden tegen 30 juni 2017 worden 
gerealiseerd. Audit Vlaanderen ging via bijkomende steekproeven na of de geformuleerde 
aanbevelingen werden gerealiseerd. Twee van de vier aanbevelingen werden gerealiseerd. 
Twee andere aanbevelingen zijn lopende gezien de problemen die er geweest zijn met de 
implementatie met het software-programma Recreatex en Yesplan. Beide aanbevelingen 
waarvan de status op heden op lopende werd geplaatst door Audit Vlaanderen zouden tegen 
2018 moeten gerealiseerd zijn.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Kennisname rapport resultaten opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen. 

 

 

19. Vaststelling van de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de toevoeging van 
het huishoudelijk reglement aan de statuten. 

 
 Toelichting Koksijde werd op 23 maart 2017 definitief erkend als onroerend erfgoedgemeente. Eén van 

de verplichtingen die verbonden is aan deze erkenning, is het oprichten van een 
gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed. Het onroerenderfgoedbesluit specifieert 
geen verplichte taken, daarin worden de onroerend erfgoedgemeentes vrij gelaten.   
 
Volgens de door de gemeente Koksijde vastgelegde statuten omvat de adviesbevoegdheid 
van de adviesraad alle beleidsinitiatieven die een impact hebben op het gemeentelijk 
onroerend erfgoed. De adviesraad kan elk aspect met betrekking tot dit erfgoed onderzoeken 
en bevragen om er een standpunt over in te nemen en aanbevelingen te formuleren. Dat 
geldt zowel voor het voorkomen, het aanwijzen en het tegengaan van problemen met het 
erfgoed, als omtrent het behoud, het beheer en de bescherming van het erfgoed. 
 
Om dit te verwezenlijken zal de adviesraad op vraag van het gemeentebestuur of vanuit zijn 
eigen initiatiefrecht adviezen uitbrengen met betrekking tot het onroerend erfgoedbeleid. 
 
In deze gevallen is de gemeente verplicht advies te vragen aan de adviesraad: 
 
1. Bij de opmaak van de gemeentelijke beleidsprioriteiten met betrekking tot onroerend 
erfgoed; 
2. Naar aanleiding van beheerprocedures (beheersplannen, erfgoedrichtplannen,…) binnen de 
wetgeving rond onroerend erfgoed; 

3. Tijdens het openbaar onderzoek voor de vaststelling van nieuwe items op de inventarissen 
onroerend erfgoed; 
4. Tijdens het openbaar onderzoek voor de voorlopige en definitieve bescherming van 
onroerend erfgoed; 
5. Bij voorstellen van schrapping van items van de inventarissen onroerend erfgoed; 
6. Bij voorstellen van schrapping of toevoeging van items op de gemeentelijke inventaris 
onroerend erfgoed. 
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De wijze van toetreding tot de adviesraad gebeurt op de volgende manier: 
 
1. Gemeentelijke erfgoedactoren: inwoners van Koksijde die engagement of werkervaring in 
de erfgoedsector kunnen voorleggen, die zich kandidaat hebben gesteld om deel uit te maken 
van de adviesraad via een oproep in het gemeentelijke tijdschrift Tij-dingen en op de 
gemeentelijke website. Op basis van een motivatiebrief en een CV worden hieruit zes 
kandidaten door de interne cel onroerend erfgoed gekozen en vervolgens voorgesteld ter 
goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. 
2. Deskundigen: vijf personen die beschikken over een zekere deskundigheid en kennis in 
verband met de uitvoering of toepassing van het onroerenderfgoeddecreet, die een aantal 
jaren beroepservaring of praktijkkennis hebben op gebied van onroerend erfgoed, ofwel door 
hun opleiding en vorming inzake onroerend erfgoed deze praktijkkennis of deskundigheid 
kunnen aantonen. Deze deskundigen moeten dus werkervaring binnen Koksijde kunnen 
voorleggen. 
 
De voorzitter en de ondervoorzitter worden gekozen door en uit de stemgerechtigde leden. Er 
wordt onmiddellijk overgegaan tot de stemming bij een aanwezigheid van 2/3van de 
stemgerechtigde leden. Degene die het meeste aantal stemmen behaalt, is verkozen. Bij 
gelijk aantal stemmen wordt de stemming overgedaan tussen de twee kandidaten met het 
meeste aantal stemmen. Indien via de stemprocedure niet kan uitgemaakt worden wie 
uiteindelijk verkozen is, is de oudste kandidaat van ambtswege verkozen. De ondervoorzitter 
is een stemgerechtigd lid en wordt door de stemgerechtigde leden verkozen. De 
ondervoorzitter neemt de voorgeschreven taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid. 
 
 

 Voorstel van  

beslissing 

Art.1:  De gemeenteraad keurt de toevoeging van het huishoudelijk reglement aan de 

statuten van de adviesraad voor onroerend erfgoed goed.  

Art. 2:  De gemeenteraad stelt de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor 
onroerend erfgoed vast met de volgende leden: gemeentelijke erfgoedactoren: 
Huguette Deck, Tine Dubois, Lambert Derenette, Domien Brunet, Mathieu Castelein, 
Frans De Medts; deskundigen: Frank Becuwe, Anne-Mie Havermans, Benoit Delaey, 
Wouter Geldhof, Marie-Christine Laleman. ondervoorzitter: Mathieu Castelein.  

 

 

20. Hervaststellen huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders. 
 
 Toelichting Het huidige reglement van de dienst voor onthaalouders werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 19 januari 2015 en is aan hernieuwing toe.  
In bijlage kan u de wijzigingen die werden aangebracht terug vinden. 
 
Belangrijkste aanpassingen zijn: 
1.  Aanpassing verantwoordelijken en medewerkers van de dienst: Nathalie Leleu als 
diensthoofd kinderopvang, Miet Loones als dienstverantwoordelijke, An Meersseman als 
administratief medewerker en Stéphanie Boeve als pedagogisch medewerker. (p.3)  
2.  Afspraken over brengen en halen van een kind: Een kinderbegeleider kan weigeren een 
kind mee te geven met de persoon die het komt ophalen als er symptomen zijn van gebruik 
of misbruik van middelen. (p.11) 
3. De opvang kan tijdelijk stopgezet worden indien het kind luisjes heeft en er geen 
behandeling opgestart wordt door de ouders. (p.12) 
4. Afspraken rond kind met koorts in de opvang werd ingekort. (p.13) 
5. De info rond veilige toegang werd ingekort. (p. 13) 
6. De werkwijze om een nieuw attest inkomenstarief voor kinderopvang te berekenen werd 
weggelaten. Ouders worden doorverwezen naar de website van Kind en Gezin of naar de 
dienst voor meer info. 
7. Nieuwe uitleg over domiciliëring van de factuur voor kinderopvang (p. 15) 
8. Wijziging telefoonnummer financiële dienst. (p. 16) 
9. Indien een ouder een fout opmerkt in de factuur, moet de ouder binnen de 14 dagen na de 
factuurdatum een mail sturen naar onthaalouders@koksijde.be.  
10. De zitdagen op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag worden geschrapt. Ouders 
kunnen steeds een afspraak maken bij de dienst. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het  huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders wordt hervastgesteld. 

 

 

21. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang Speelplekke. 
 
 Toelichting Het huidige reglement van de  buitenschoolse kinderopvang werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 15 februari 2016 en is aan hernieuwing toe.  
In bijlage kan u de wijzigingen die werden aangebracht terug vinden. 
 
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende: 
2.2. De Speelplekke is gesloten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar in het 
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kader van een vlotte overgang van zomeropvang naar opvang tijdens de schoolperiode. 
4.5. Werken met domiciliëring in het licht van een efficiënter beheer en opvolging van de 
betalingen voor diensten gepresteerd door de BKO. 
4.5. Het aantal facturen met lage bedragen (< €15) beperken door de facturatie van 
prestaties uit te stellen naar een latere maand met een maximum van 3 maanden uitstel. 
7.2.2. Opzegmodaliteiten voor de organisator: een extra regel werd toegevoegd waarin staat 
dat de opvang kan worden stopgezet als het kind grensoverschrijdend gedrag vertoont.  
Bijlage 2: Meer uniformiteit in het toepassen van onze meerprijzen. Kort samengevat, ouders 
kunnen voortaan 2 werkdagen vooraf tot 16u kosteloos annuleren en reserveren. Tarief 1 
wordt aangerekend bij later annuleren, tarief 2 wordt aangerekend bij niet annuleren. 
Bijlage 2: Geen bedragen meer in het HHR bij meerprijs(boetes), maar verwijzen naar 
tarieven die ook mee geïndexeerd worden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.  Het  huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang wordt 
hervastgesteld en vervangt alle voorgaande versies. 

 

 

22. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 18 december 2017 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats. 

 
 Voorstel van  

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

punten 

 

 

23. Gaselwest - goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
Financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijzigingen en vaststelling 
van het mandaat voor de algemene vergadering van 19 december 2017. 

 
 Toelichting Op 18 december 2017 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats 

 
 Voorstel van  

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

 

 

24. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

 
 Toelichting Op 19 december 2017 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende 

agenda : 
1. Goedkeuring statutenwijziging 
2. Goedkeuren beleidsplan 2018 
3. Goedkeuring budget 2018 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

25. Goedkeuren deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van 
het decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring. 

 
 Toelichting Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 

intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter 
beschikking heeft overgemaakt waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

▪ een grondige motiveringsnota  

▪ 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  

▪ 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  

▪ een ontwerp van statuten  

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
oprichtingsbundel. 

Art. 2:  In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn 
opgenomen. 

Art. 3: De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de 
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gemeentesecretaris, te gelasten met de uitvoering van de beslissing de akte 
Oprichting mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie 
conform het Gemeentedecreet art. 183bis en 184. 

Art. 3:  De goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden 
van de raad van bestuur van TMVS. 

 

 

26. TMVW (IC) - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering - 
goedkeuren oprichting TMVS. 

 
 Toelichting Op 22 december 2017 vindt een buitengewone algemene vergadering van TMVW plaats. 

De aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering moet door de 
gemeenteraad voor iedere algemene vergadering gebeuren. 
Het gemeentebestuur moet een lid voor het regionale adviescomité voor domeindiensten en 
een lid voor het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMVW voor te dragen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art. 2 : Aanwijzen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 22 december 
2017. 

Art. 2 :  Voordragen lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMVW 
Art. 3 :  Voordragen lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van 

TMVW. 
 

 

 

27. IWVA - vaststellen standpunt bijzondere algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 22 december 2017 vindt een bijzondere algemene vergadering plaats met volgende 

agendapunten: 
1. 2018: activiteiten en strategie 
2. 2018: begroting 

 
 Voorstel van  

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

punten 

 

 

28. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 

 

 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
13|10|2017 


