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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bereiding en levering van 
maaltijden (inclusief afhaling maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool 
Koksijde, buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst - schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Bijgaand lastenboek behelst het bereiden en leveren van maaltijden: 

- op alle schooldagen (behalve de woensdag) voor de gemeenteschool Oostduinkerke en de 
gemeenteschool Koksijde 
- op woensdagen, zaterdagen en tijdens de vakanties voor de Buitenschoolse Kinderopvang 
- tijdens de Paasvakantie en het zomerverlof voor de Jeugddienst. 
 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
RA: € 150.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op de diverse posten van het exploitaitebudget 2018-2019. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Het budget voorzien in het meerjarenplan (2018 & 2019) en in budget 2018 is voldoende 
voor de vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-118/0800-20 & 0800-10/6040002/BESTUUR/CBS/IE-
GEEN +2018/ACT-25/0750-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 150.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  150.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-014 en de raming voor 
de opdracht “Bereiding en levering van maaltijden (inclusief afhaling 
maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool 
Koksijde, Buitenschoolse Kinderopvang en de Jeugddienst - schooljaar 2018-
2019”, 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 € 141.509,43 
excl. btw of € 150.000,00 incl. 6% btw. 

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

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering 
grondgebied Koksijde - dienstjaar 2018  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Gezien de gemeente reeds geruime niet meer beschikt over een eigen ruimwagen zijn we 

genoodzaakt om ruim- en ontstoppingswerken uit te besteden aan een privé-firma. Ook het 
uitvoeren van dringende rioolinspecties zit vervat in deze dienstenopdracht. 
 
De raming bedraagt € 79.050,00 (vrij van btw). 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening. 
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 91.038,40 € 
Gereserveerd krediet :  79.050,00 € 
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 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-008 en de raming voor 
de opdracht “Ruimen van riolering grondgebied Koksijde - 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 € 79.050,00 
incl. btw (vrij van btw). 

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

 

 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie van de kapel 
Willibrordus te Wulpen  - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De Willibrorduskapel raakt stilaan in bouwvallige staat. Een renovatie dringt zich op om de 

kapel te behouden voor volledige sloop.  

De totale raming bedraag € 46.569,38 excl. btw of € 56.348,95 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek, raming en plannen opgemaakt door architect Stefaan Depla uit Koksijde.  
 
Er werd voor het dossier Willibrorduskapel 76.000,00 € voorzien in het budget en 
meerjarenplan. Het voorziene budget is dus voldoende voor de vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-644/0119-50/2210707/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 76.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  56.348,95 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-017 en de raming voor 
de opdracht “Renovatie van de kapel Willibrordus te Wulpen”, opgesteld door de 
ontwerper, Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 
Koksijde. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 46.569,38 excl. btw of € 56.348,95 incl. 21% btw. 

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

 

 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke WIFI - 5-jarige overeenkomst - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Het is de wens van het gemeentebestuur Koksijde om op druk bezochte locaties te voorzien 

in publieke wifi.  
De kostprijs voor alle onderstaande locaties bedraagt € 2.800,00 excl. btw / maand. 
Voor de installatie kunnen we intekenen op het raamcontract ICT van de Stad Brugge. 
De overeenkomst loopt over een periode van 5 jaar. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend om voor de installatie van publieke WIFI gebruikt te 
maken van het raamcontract ICT Stad Brugge – lot 13, opgesteld door de 
ontwerper, Stad Brugge. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 168.000,00 excl. btw of € 
203.280,00 incl. 21% btw. 

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

 

 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop software 
notulenbeheer - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De gemeente en het OCMW hebben nood aan een webgebaseerd digitaal besluitvormings- en 

notuleringsysteem. Dit systeem moet bruikbaar zijn voor verschillende overleg-, advies- en 
besluitvormingsorganen die binnen de gemeente bestaan.  
De totale raming bedraagt € 80.000,00 excl. btw of 96.800,00 incl. btw 
Dit betreft € 30.000,00 excl. btw aan eenmalige installatie- en opleidingskosten + € 
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10.000,00 excl. btw aan jaarlijks terugkerende kosten (abonnement voor meer dan 200 
gebruikers). 
De looptijd van dit dossier: onbepaalde duur.  
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie 
 
Er is hiervoor op heden geen budget voorzien (zowel in exploitatie als in investeringen). Dit 
kan enkel voorzien worden met een budgetwijziging (GR) en zal een negatieve invloed 
hebben om de te bewaren evenwichten.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-023 en de raming voor de 
opdracht “Aankoop software besluitvormings- en notulenbeheer”, 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 € 80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 incl. 
21% btw. 

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

 

 

7. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalent gebruik Kerkepanne. 
 
 Toelichting Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd een nieuw 

retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd. In dit 
reglement werden de tarieven bepaald voor de erin opgenomen infrastructuur. De 
infrastructuur Kerkepanne kon voordien ook al gehuurd worden. 
De specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de Kekrepanne worden 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement, zoals in bijlage voorgesteld. Het vaststellen van 
dit huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Overwegende dat vroeger de infrastructuur polyvalent gebruik verhuurd werd via een 
reservatieformulier (papier of digitaal) en dat vanaf heden de accommodatie enkel nog via 
het digitaal loket kan gehuurd worden, is er een aanpassing van het huishoudelijk reglement 
van de Kerkepanne vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur Kerkepanne wordt goedgekeurd, 
zoals in bijlage voorgesteld. 

Art. 2:  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur Kerkepanne gaat in op 
1 maart 2018 en loopt tot 2020. 

 

 

8. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalent gebruik 
Noordduinen. 

 
 Toelichting Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd een nieuw 

retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd. In dit 
reglement werden de tarieven bepaald voor de erin opgenomen infrastructuur. De 
infrastructuur Noordduinen kon voordien ook al gehuurd worden. 
De specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van Noordduinen worden 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement, zoals in bijlage voorgesteld. Het vaststellen van 
dit huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Overwegende dat vroeger de infrastructuur polyvalent gebruik verhuurd werd via een 
reservatieformulier (papier of digitaal) en dat vanaf heden de accommodatie enkel nog via 
het digitaal loket kan gehuurd worden, is er een aanpassing van het huishoudelijk reglement 
van de Noordduinen vereist. 
 

 Voorstel van  

beslissing 

Art. 1:  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur Noordduinen goedgekeurd, 

zoals in bijlage voorgesteld. 

Art. 2.  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur Noordduinenat in op 
1 maart 2018 en loopt tot 2020. 

 

 

9. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur 't Oud Schooltje. 
 
 Toelichting Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd een nieuw 

retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd. In dit 
reglement werden de tarieven bepaald voor de erin opgenomen infrastructuur. De 
infrastructuur 't Oud Schooltje kon voordien ook al gehuurd worden. 
De specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van 't Oud Schooltje worden 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement, zoals in bijlage voorgesteld. Het vaststellen van 
dit huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Overwegende dat vroeger de infrastructuur polyvalent gebruik verhuurd werd via een 
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reservatieformulier (papier of digitaal) en dat vanaf heden de accommodatie enkel nog via 
het digitaal loket kan gehuurd worden, is er een aanpassing van het huishoudelijk reglement 
van 't Oud Schootje vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur 't Oud Schooltje wordt 
goedgekeurd, zoals in bijlage voorgesteld. 

Art. 2:  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur 't Oud Schooltje gaat in op 1 
maart 2018 en loopt tot 2020. 

 

 

10. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur Witte Burg. 
 
 Toelichting Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd een nieuw 

retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd. In dit 
reglement werden de tarieven bepaald voor de erin opgenomen infrastructuur. De 
infrastrucuur Witte Burg kon voordien ook al gehuurd worden. 
De specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van Witte Burg worden 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement, zoals in bijlage voorgesteld. Het vaststellen van 

dit huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Overwegende dat vroeger de infrastructuur polyvalent gebruik verhuurd werd via een 
reservatieformulier (papier of digitaal) en dat vanaf heden de accommodatie enkel nog via 
het digitaal loket kan gehuurd worden, is er een aanpassing van het huishoudelijk reglement 
van de Witte Burg vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur Witte Burg goedgekeurd, zoals 
in bijlage voorgesteld. 

Art. 2.  Het huishoudelijk reglement van de infrastructuur Witte Burg gaat in op 
1 maart 2018 en loopt tot 2020. 

 

 

11. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 1 van mevrouw Decorte Nele. 
 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 werd 

landmeter-expert Johan Vandewalle aangesteld voor de waardebepaling van het onroerend 
goed Dorpsstraat 1 Oostduinkerke, ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie 
D, nummer 84v, eigendom van mevrouw Nele Decorte. De woning werd geschat op een 
waarde van 390.700 EUR. Deze woning is één van de laatste 2 woningen in de Dorpsstraat 
binnen het masterplan waarvan de gemeente Koksijde geen eigenaar is.  
Het college van burgemeester en schepenen ging na onderhandeling met de eigenaar 
akkoord tot aankoop van het onroerend goed voor een bedrag van van 500.000 euro. De 
aankoop van de woning voor een bedrag van 500.000 euro dient te worden goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Goedkeuring tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 1 Oostduinkerke 
ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, perceelnummer 84v 
eigendom mevrouw Nele Decorte. 

Art 2:  De aankoop van het onroerend goed wordt goedgekeurd voor een bedrag van 
500.000 euro.  

Art 3:  De secretaris en de burgemeester worden belast met de ondertekening van de 
akte. 

 

 

12. Toekenning titel 'cutureel ambassadeur' aan Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt. 
 
 Toelichting Luc Tyteca (56) is een rasechte Koksijdenaar, kleinzoon van Isidoor Tyteca die in 1919 samen 

met zijn vrouw de bakkerij oprichtte en zoon van Jozef Tyteca en Agnes Denoo. Luc en zijn 
vrouw Marleen (Leentje) Vandenhoudt studeerden samen af aan de Katholieke Universiteit 
Leuven als bioloog. Ze namen in 1987 de familiebakkerij Tyteca over als derde generatie.  
Luc bakte en Leentje verkocht gedurende 21 jaar lang. In 2008 lieten ze de bakkerij over aan 
Luc’s jongere broer Carl. Zo kreeg zijn levenswerk, het inrichten van een natuurkundig 
museum toch nog vorm.  MuseOs , komt van het Latijnse Os wat been betekent. MuseOs 
opende op 24 oktober 2015. Het verhaal is wetenschappelijk onderbouwd maar het 
esthetische is ook belangrijk. De open architectuur zorgt ervoor dat je de schedels van alle 
kanten kunt bekijken. 
Luc en Leentje tonen in MuseOs honderden schedels aan het grote publiek. De oudste schedel 
is 120.000 jaar oud. Luc stelt de volledige skeletten zelf samen en dit zonder handleiding. 
MuseOs is een meerwaarde op cultureel en toeristisch vlak voor de gemeente Koksijde. 
 
Deze toekenning werd op 29 januari 2018 voorgelegd aan de cultuurraad en positief 
geadviseerd. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Aan de heer Luc Tyteca en mevrouw Marleen Vandenhoudt wordt de titel 

'cultureel ambassadeur' van de gemeente Koksijde verleend. 

 

 

13. Kennisname stopzetting overeenkomst organisatie driedaagse De Panne-Koksijde. 
 
 Toelichting Op 16 april 2016 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Koninklijke Veloclub Panne 

Sportief vzw voor de organisatie van de driedaagse De Panne – Koksijde, goedgekeurd. 
Deze overeenkomst werd door vzw KVC Panne Sportief eenzijdig aangepast, waardoor de 
overeenkomst ophoudt te bestaan. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Kennis wordt genomen van de stopzetting van de overeenkomst met KVC Panne Sportief voor 
de organisatie van de driedaagse De Panne – Koksijde. 

 

 

14. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Björn Cools 
d.d. gemeentesecretaris 
16|02|2018 
 


