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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 

 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging wiellader - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De huidige wiellader, een Volvo L110E, is 10 jaar oud en stond het voorbije decennium in 

voor vele werkzaamheden op het strand (onderhevig aan zware weersomstandigheden), 
containerpark,… Vervanging dringt zich nu echter wel op gezien de vele onkosten waarmee 
we te kampen krijgen. De nieuwe wiellader wordt een gelijkaardig type, vanzelfsprekend 
conform alle veiligheidsvoorschriften.  
Deze investering is voorzien is in het budget 2018: 
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-539/0119-50/2430000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 240.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  230.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-149 en de raming voor de 
opdracht “Vervanging wiellader”, opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 190.082,65 excl. btw of € 230.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Art. 3:  De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Art. 4:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau. 

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze werkopdracht is noodzakelijk om rioolaansluitingen te kunnen uitvoeren die niet 

mogelijk zijn in eigen regie, alsook om acute wateroverlast adequaat te kunnen verhelpen. 
Voor diepe en moeilijke rioolaansluitingen hebben wij niet voldoende materieel om die zelf te 
kunnen uitvoeren en komt ook de veiligheid van onze eigen mensen in het gedrang. 

De raming bedraagt € 80.000,00 (0% btw); Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
Er is op onderstaande jaarbudgetrekening voldoende krediet beschikbaar. Er zal nog een 
overschot van 2017 worden overgedragen  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-88/0310-01/2280007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 75.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  75.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-003 en de raming voor de 
opdracht “Uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen en oplossen diverse 
wateroverlast - 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 € 79.999,90 incl. btw (0% btw). 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken 

grondgebied Koksijde 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
 Toelichting Om verstoppingen, waterproblemen,… te vermijden is deze dienstopdracht noodzakelijk. Het 

opwaaiend zand, onkruid, wegenwerken,… leiden vaak tot  verstoppingen van de kolken met 
wateroverlast als gevolg. Om alle problemen te vermijden wordt deze opdracht uitgevoerd 
door een gespecialiseerde externe firma. Er worden dit jaar drie reinigingsbeurten voorzien. 
De eerste begin april, de tweede begin september en de derde beurt half december 2018. 
Bovendien brengt de aangestelde firma ons ook op de hoogte van ernstigere problemen zoals 
breuken, verzakkingen in de afvoer, kapotte roosters, betonafval in kolk,… waardoor we ook 
hier de gepaste maatregelen kunnen treffen.  
 
De totale raming bedraagt € 115.506,60 incl. btw 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie 
 
Het beschikbare budget op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 206.545,00 € 
Gereserveerd krediet :  115.506,60 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-004 en de raming voor de 
opdracht “Reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 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 € 95.460,00 excl. btw of € 115.506,60 
incl. 21% btw. 

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

 

 

5. Toekennen investeringstoelage aan West Aviation Club vzw voor de bouw van een nieuw clublokaal. 
 
 Toelichting Momenteel beschikt de WAC over een concessie (toelating) door Defensie voor het plaasten 

van de huidige containers en installatie. Voor de oprichting van de nieuwe gebouwen voor de 
WAC is er op vandaag een max. budget (investeringstoelage) voorzien van 320.000 euro met 
inbegrip van de mobiele fuelinstallatie.  
Dit wil zeggen dat de WAC zelf dient in te staan voor de aanbesteding (eventueel met de hulp 
van de gemeente) en na voorlegging van de facturen kan dan de investeringstoelage 
toegekend worden. De voorwaarden tot het bekomen van de investeringstoelage dienen 
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Een investeringstoelage beperkt zich tot een maximum bedrag van 320.000 euro 
wordt toegekend aan de vzw West Aviation Club met zetel Van Maldeghemstraat 37, 
8670 Koksijde aan de voorwaarden vermeld in artikel 2.  

Art. 2:  De investeringstoelage mag enkel aangewend worden voor de bouw van een nieuw 
clublokaal en een mobiele fuelinstallatie voor de WAC vzw. 

1° De vzw WAC zal de wetgeving overheidsopdrachten naleven bij het gunnen van 
de opdrachten; kleine leveringen, diensten of werken tot een bedrag van 2.500 euro 
exclusief BTW kunnen op basis van een aangenomen factuur, mits minstens 
mondelinge voorafgaande prijsvraag. Splitsing van opdrachten om onder dit bedrag 
te vallen, geven aanleiding tot stopzetting van de uitbetaling van de toelage.(wordt 
beschouwd als niet toegelaten splitsing). Voor opdrachten die dit bedrag 
overschrijden zal een bestek worden uitgeschreven. 

2° De vzw WAC zal alle facturen die haar in het kader van deze leveringen, diensten 
of werken worden overgemaakt als bewijsstuk in kopie overmaken aan de financiële 
dienst van de gemeente Koksijde ter verantwoording van de toegestane 
investeringstoelage; op basis van deze verantwoordingsstukken zal voor het 
aanvaarde deel van deze facturen en beperkt tot het bedrag voorzien binnen het 
budget van de gemeente overgegaan worden tot uitbetaling aan de vzw WAC. 

3° Indien de vzw WAC recht van aftrek heeft voor op de factuur vermelde BTW, dan 
zal ze dit melden aan de gemeente Koksijde en zal ze deze niet-betaalde BTW niet 
kunnen vorderen binnen het kader van deze investeringstoelage 

4° Het is de vzw WAC niet toegestaan het opgerichte goed, gefinancierd door de 
investeringstoelage te vervreemden. Indien vzw WAC het goed zou vervreemden 
dient de investeringstoelage die werd toegekend voor de oprichting  integraal te 
worden terugbetaald aan de gemeente Koksijde. De vzw WAC kan deze toelage 
opvragen op volgende wijze: Per schijf van minimaal 10.000 euro waarvoor facturen 
zijn opgemaakt en afgeleverd door (diverse) leveranciers op naam van WAC vzw, 
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kan vzw WAC een (tussentijdse of saldo) vorderingsstaat indienen bij de financiële 
dienst van de gemeente Koksijde. Deze vorderingsstaat bestaat uit een excel 
overzicht met doorlopende nummering en met daarop de naam van de leverancier, 
het factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag, het bedrag excl. BTW en de BTW 
indien deze niet aftrekbaar is (duidelijk te vermelden) en een korte beschrijving van 
de gedane levering, dienst of werk. In bijlage worden de facturen in kopie 
toegevoegd en genummerd. De financiële dienst zal de vorderingsstaat financieel 
nazien. De dienst Patrimoniumbeheer zal de vorderingsstaat en facturen technisch 
nazien. Betwistingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen. Indien de vorderingsstaat gecontroleerd werd en juist bevonden werd, 
dan wordt zij aangerekend en wordt het goedgekeurde bedrag betaald  op de 
bankrekening van vzw WAC zoals vermeld op de vorderingsstaat. De betaling 
gebeurt in functie van de beschikbare thesaurie van de gemeente. 

6° Bij beëindiging van de leveringen, diensten of werken in het kader van de 
nieuwbouw zal WAC een verklaring  afleveren aan het gemeentebestuur van 
Koksijde waarin op erewoord door de voorzitter en secretaris, namens het bestuur 
van de vereniging, wordt verklaard dat geen creditnota’s ontvangen zijn die niet aan 
het gemeentebestuur van Koksijde zijn overgemaakt; tevens wordt hierin verklaard 
dat creditnota’s in verband met de leveringen, diensten of werken die zullen 
ontvangen worden tot vijf jaar na beëindiging van de opdrachten in dit verband 
zullen kenbaar gemaakt worden aan het gemeentebestuur; de bedragen van 
dergelijke creditnota’s zullen teruggestort worden aan het gemeentebestuur van 
Koksijde. 

Art. 3: In geval de vzw binnen de vijf jaar zou overgaan naar een andere rechtspersoon dient 
de toelage terug betaald te worden. 

Art. 4: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven deze 

schriftelijke overeenkomst verder uit te voeren en toe te zien op de correcte 
besteding van deze middelen, rekening houdende met de verplichtingen opgelegd in 
dit besluit. 

 

 

6. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 
 

 Toelichting De huidige concessieovereenkomsten met de drie verschillende watersportclubs liep af op 31 
december 2017.  
Zoals vorig jaar wordt het gebruiksrecht toegekend voor één jaar en de gebruikers dienen 
aan de gemeente een vergoeding van 9.000 euro te betalen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw Windekind 
voor de uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 

 

7. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 
 Toelichting De huidige concessieovereenkomsten met de drie verschillende watersportclubs liep af op 31 

december 2017.  
Zoals vorig jaar wordt het gebruiksrecht toegekend voor één jaar en de gebruikers dienen 
aan de gemeente een vergoeding van 9.000 euro te betalen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw KYC voor de 
uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 

 

8. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 
 Toelichting De huidige concessieovereenkomsten met de drie verschillende watersportclubs liep af op 31 

december 2017.  
Zoals vorig jaar wordt het gebruiksrecht toegekend voor één jaar en de gebruikers dienen 
aan de gemeente een vergoeding van 9.000 euro te betalen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw Sycod voor 
de uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
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9. Goedkeuring concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie 2018 -2026 en 

de goedkeuring van het besluit tot het verlenen van de strandconcessie 2018-2026 - Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust. 

 
 Toelichting Het betreft een strandconcessie om installaties aan te brengen voor zee- en zonnebaden, 

sport en spelen conform het besluit van de Vlaamse regering betreffende de strandconcessie 
d.d. 26/04/1995 evenals de concessieovereenkomst Zeedijk en Strand niet gedekt door de 
strandconcessie die slaat op de Zeedijk en de strandactiviteiten of- installaties die niet 
kaderen binnen zee-, zonnebaden, sport en spel. De voorbijgaande jaren was er jaarlijks 
steeds een verlenging van de overeenkomst onder de bestaande voorwaarden. Sinds het 
vaststellen van de strandconcessies en de zeedijkconcessies in 2003 is er bijkomend 
potentieel gecreëerd op basis van de nieuwe Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen strand 
en Zeedijk van 2013. De nieuwe overeenkomst werd in overeenstemming gebracht met de 
interpretatie van het PRUP.  Er wordt nu een concessie toegestaan voor de periode van 9 
jaren zodoende er voldoende rechtszekerheid is voor exploitanten.  
Nieuwe tarieven werden vastgesteld, waar nu ook een tarief werd vastgelegd voor de 
botenparkings van watersportclubs. De aanrekening aan de gemeente zal gebeuren op basis 
van het effectieve strandgebruik per functie. Het eigenlijke concessiebedrag is dus variabel in 
tijd en in functie van de gebruikte oppervlakte.  
Tevens werd er een specifiek hoofdstuk opgenomen i.v.m. het onderhoudstaken voor de 
gemeente. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie 
periode 2018 -2026 en het besluit tot het verlenen van de strandconcessie periode 
2018-2026 met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, zoals opgenomen 
in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.  

Art. 2:  De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden opgenomen in de 
concessieovereenkomst en het besluit. 

 

 

10. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2017. 
 
 Toelichting In zitting van 20 november 2007 keurde de gemeenteraad, na voorafgaand advies van het 

managementteam en het college van burgemeester en schepenen, het reglement op de 
klachtenbehandeling aan de gemeente Koksijde goed. 
Met bijgaand rapport komt de klachtencoördinator, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, 
tegemoet aan artikel 13 van het reglement op de klachtenbehandeling, met name de 
rapportage van de ingediende klachten en hun afhandeling aan de gemeenteraad. 
Het verslag bestaat uit twee delen: het eerste deel schetst een algemeen beeld van de 
klachtenbehandeling aan de hand van een aantal statistieken en bevindingen. Het tweede 
deel omvat een gedetailleerd rapport van alle ingediende klachten gedurende het jaar 2017. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het rapport “klachtenbehandeling 2017” van de 
klachtencoördinator. 

 

 

11. Motie omtrent de conceptnota basisbereikbaarheid. 
 
 Toelichting Op 27 oktober 2017 heeft minister Weyts, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit, de 

‘Conceptnota stand van zaken inzake Basisbereikbaarheid’ aan de Vlaamse Regering 
voorgelegd.  
Deze conceptnota bevestigt een aantal afspraken i.v.m. de opstart van vervoerregioraden als 
overlegstructuur. De Vlaamse Regering keurde de indeling van Vlaanderen in 15 
vervoergebieden goed. De vervoerregioraad zorgt voor de voorbereiding, opmaak, opvolging, 
evaluatie en in voorkomend geval, de herziening van het mobiliteitsplan van de vervoerregio. 
Op het niveau van de vervoerregioraad wordt ook voorzien in de voorbereiding, de opmaak, 
de opvolging en een evaluatietraject voor mobiliteitsprojecten.  
De opvolging van de mobiliteitsprojecten wordt grosso modo als volgt verdeeld: 
* de vervoerregioraad adviseert de hefboominvesteringsprojecten van gewestelijk belang; 
* Projecten en netwerken die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio 
worden mede bepaald en opgevolgd in de schoot van de vervoerregioraad; 
* Voor kleine projecten op gemeentelijk niveau blijft de GBC, PCV of Forum Openbaar 
Vervoer het aangewezen overlegforum. 
De kwaliteitszorg op het niveau van de vervoerregio zal gewaarborgd worden door het 
departement MOW. 
Momenteel is de Westhoek één van de pilootregio’s voor het uittesten van 
basisbereikbaarheid. Deze vervoerregio omvat volgende 18 gemeenten: De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, 
Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Ieper, Zonnebeke, Heuvelland, Wervik en 
Mesen. In de Conceptnota van 27 oktober 2017 wordt Nieuwpoort niet in de vervoerregio 
Westhoek opgenomen. Nieuwpoort maakt deel uit van vervoerregio Oostende. In 
Vervoerregio Oostende zitten volgende gemeenten:  Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, 
Bredene, De Haan, Gistel, Oudenburg en Ichtegem. Aangezien Koksijde meer gelijkaardige 



verklarende nota gemeenteraad 22|01|2018 pagina 5/5 

 
mobiliteitsaspecten heeft als andere kustgemeenten, lijkt het voor de hand liggend dat 
Koksijde wordt opgenomen in de vervoerregio Oostende. Op vlak van indeling van districten 
van agentschap Wegen en Verkeer ligt Koksijde onder district Oostende. Tot dit district 
horen: De Panne, Koksijde, Veurne, Nieuwpoort, Middelkerke, Gistel, Koekelare, Ichtegem, 
Oudenburg, Oostende, Bredene en De Haan. Het lijkt aangewezen om de indeling van 
districten ook op gebied van vervoerregio’s te volgen.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.  1:  Gezien de indeling van de vervoerregio’s een voorlopig karakter kent, wordt 
gevraagd aan de provinciegouverneur en aan het departement mobiliteit en 
openbare werken om in te gaan op de bovenstaande motivering van Koksijde bij 
de definitieve beslissing van de indeling zodat Koksijde bij een vervoerregio hoort 
met een zelfde mobiliteitsproblematiek. 

 

 

12. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 28 augustus 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 administratief bediende archief D1-D3 in statutair verband in plaats 

van de te schrappen 1 FTE administratief bediende personeel en HR D1-
D3 in statutair verband, gelet op de interne herplaatsing; 

• 1 FTE teamverantwoordelijke schoonmaak D4-D5 in contractueel verband; 
gelet op de interne herplaatsing van huidige titularis; 

• 3 FTE theatertechnicus-zaalverantwoordelijke C1-C3 in contractueel 
verband, gelet op de noodzaak tot opwaardering van deze functie gezien 
het takenpakket, de verantwoordelijkheid en vereiste flexibiliteit;  

• 1 FTE jeugdmedewerker C1-C3 in contractueel verband, ter vervanging 
van de functie als agogisch medewerker en ter ondersteuning van de 
jeugdconsulent; 

• 1 FTE toezichter sportaccommodatie D1-D3 in contractueel verband, gelet 
op de pensionering van huidig titularis; 

2. Schrappen van: 
• de opmerking waarbij voorzien werd in de omvorming gedurende 4 

maanden per jaar van de functie als materiaalverantwoordelijke D1-D3 in 
de functie van hoofdredder (reddingsdiensten) D4; gelet op de 
pensionering van de huidige titularis; 

• 2 FTE technicus cc casino koksijde D1-D3 in contractueel verband en 1 
FTE zaalverantwoordelijke cc casino koksijde D1-D3 in contractueel 
verband, gelet op de creatie van 3 FTE theatertechnicus-
zaalverantwoordelijke C1-C3 in contractueel verband; 

• 1 FTE agogisch medewerker B1-B3 in contractueel verband, gelet op de 
uitdiensttreding van huidig titularis;  

3. Wijziging:  
• 1,1 FTE pedagogisch medewerker kinderopvang C1-C3 in contractueel 

verband in plaats van 0,8 pedagogisch medewerker kinderopvang C1-C3 
in contractueel verband, gelet op de interne herplaatsing en grotere focus 

op de pedagogische ondersteuning van de onthaalouders welke deze 
minimale uitbreiding van prestaties noodzaakt; 

• 0,8 FTE administratief medewerker kinderopvang C1-C3 in contractueel 
verband in plaats van 1 FTE administratief medewerker kinderopvang C1-
C3 in contractueel verband, gelet op de uitbreiding van de functie als 
pedagogisch medewerker kinderopvang; 

• Uitdovend plaatsen van 1 FTE teamverantwoordelijke schoonmaak D4-D5 
in statutair verband, gelet op de creatie van 1 FTE teamverantwoordelijke 
schoonmaak D4-D5 in contractueel verband; 

• Uitdovend plaatsen van 1 FTE toezichter sportaccommodatie D1-D3 in 
statutair verband, gelet op de pensionering van huidige titularis en 
creatie van 1 FTE toezichter sportaccommodatie D1-D3 in contractueel 
verband; 

 
 Voorstel van  

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

gevoegd als bijlage I. 

 

 

13. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
12|01|2018 


