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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 23 april 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u09 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen R. Gantois en de raadsleden Devos en Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 maart 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Biedenkopflaan - 

goedkeuren aangepaste raming 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de raming vastgesteld door de raad na aanbesteding wordt overschreden en 

vraagt om deze te verhogen 

gehoord raadslid Loones die vraagt wanneer de werken zullen worden uitgevoerd waarop de burgemeester antwoordt dat 
het zeker na het seizoen zal zijn 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - installatie fietsatelier voor de 
gemeente De Panne, Koksijde en Veurne - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

gehoord dhr. burgemeester die vermeldt dat hiervoor Europese subsidies kunnen worden verkregen; het gaat over een 

samenwerking met de twee buurgemeenten in het kader van Transmobil, hij schetst de verdeling van de kosten en de 
opzet van het project, dat ook in sociale tewerkstelling voorziet 

gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel mensen in het project zullen tewerkgesteld worden en vraagt of de 
plaatselijke handelaars voor de levering van de fietsen zullen aangeschreven worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwen van varkensstallen op 
de site 'Ten Bogaerde' tot brouwerij - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de bouwvergunning werd goedgekeurd en het lastenboek nu ter goedkeuring 
wordt voorgelegd; hij schetst kort de geplande werken en de raming; er is ook een aanbesteding voor de uitbating en de 
inrichting lopende 

gehoord raadslid Hancke die vraagt of de procedure voor het vinden van een uitbater nog loopt 

gehoord raadslid Van Herck die vindt dat dit project te duur is en zijn fractie dan ook zal tegenstemmen; hij heeft ook 
inlichtingen genomen waaruit blijkt dat het budget maal vijf zou moeten gerekend worden om een brouwerij in te richten 
en de investering dus fors overdreven is 

gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat hij en raadslid Mouton zich zullen onthouden, hij wil eerst zekerheid over het 
vinden van een brouwer en investeerder voor de brouwerij, de investeringen voor een brouwerij en de kwaliteitseisen 
zijn immers hoog; wat de haalbaarheid van het project kan hypothekeren en hij stelt voor om te wachten om deze 
investering te doen tot er zekerheid is over een investeerder; 

de burgemeester stelt dat er een quasi zekerheid is dat een exploitant zal kunnen gevonden worden en er al interesse is 
gebleven en er al voorbeelden zijn, bijv. in Averbode; hij stelt dat dit een extra troef voor de site en de gemeente zal zijn 

gehoord raadslid Van Herck die wel wil stellen dat zijn fractie niet tegen het project is, maar het veel te duur is, hij zal 
een dossier overmaken aan het college die dit moet bewijzen 

gehoord raadslid Loones die stelt dat dit project een mooie invulling is voor de varkensstallen en hij ook overtuigd is dat 
er nood is aan een soort gelagzaal, zelfs zonder brouwerij, het blijft een zinvolle investering 
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 Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle), 2 tegen 
(Van Herck, Dewulf) en 2 onthoudingen (Vancayseele, Mouton) 

5. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking 
monument gesneuvelden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Guldenzandstraat 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II-laan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over dit en de andere punten betreffende de jaarrekeningen van de 
kerkfabrieken 

gehoord dhr. burgemeester die in de marge meedeelt dat de gewezen pastorie in Koksijde-bad leeg staat en na 
bespreking met het OCMW werd beslist om deze woning als doorgangswoning en als punt voor voedselbedeling te 
gebruiken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kerkfabriek St-Idesbald - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vereniging van mede-
eigenaars "garages Teniersparking" voor de herinrichting van de bovenbouw en de dakdichting en 
aanhorigheden aan de private Teniersparking in D. Tenierslaan te Koksijde 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring aankoop perceel bouwgrond Tulpenlaan 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt dat er veel mogelijkheden zijn met dit perceel 

gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de concrete bestemming zal zijn, waarop burgemeester meldt dat het in eerste 
instantie zal samengevoegd worden met het perceel van de gewezen pastorie 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring overdracht en akte diverse percelen Zeelaan door aangelanden ten behoeve voor de heraanleg 
Zeelaan - Noordstraat - Hegerplein. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit kadert in de herinrichting van de Zeelaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst lokaal klimaatproject met de provincie West-Vlaanderen 

gehoord schepen Serpieters die het belang van deze overeenkomst toelicht en de mogelijkheden die hiermee geboden 

worden, o.a. het plaatsen van zonnepanelen 

gehoord raadslid Van Herck die dit een goede zaak vindt dat er meer wordt geïnvesteerd in zonnepanelen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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18. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 

gehoord raadslid Bakeroot die verwijst naar de toelichting in de vorige raad 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Gaselwest - goedkeuren van agenda, verzoek verschuiven einddatum naar 1 april 2019, verzoek tot 
verlenging tot 29 maart 2037, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat 

gehoord raadslid Decorte in zijn toelichting over de agendapunten; hij gaat wat dieper in op de fusie van Infrax en 

Gaselwest en de noodzaak daartoe, op de verlenging van de duurtijd van de intercommunale en op een aantal 
vernieuwende projecten binnen Gaselwest 

de burgemeester voegt hier aan toe dat een bijkomend personeelslid in de technische dienst zal aangesteld worden om 
de werking van de nutsmaatschappijen op te volgen 

gehoord raadslid Loones die stelt dat een gezond wantrouwen nodig blijft tegenover de nutsintercommunales 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt om de info te kunnen verkrijgen over de infovergadering 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Onderwijs - aansluiting van de gemeentelijke basisscholen bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-
Vlaanderen 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuring besteding lestijdenpakket gemeentelijke basisscholen schooljaar 2018-2019 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting en de nadruk legt op het belang van de delegatie naar het college 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er een prognose kan gemaakt worden over het aantal kleuters en vraagt om de 
cijfers over te maken, waarop schepen Van Hove meldt dat dit wordt bijgehouden en deze niet echt rooskleurig zijn, 

maar er gepoogd wordt kwaliteit te blijven bieden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

23. WAK - oprichten van de kunstambacht boekkunst (boekbinden) 

gehoord schepen Van Hove die het belang van deze richting toelicht 

 goedgekeurd met unanimiteit 

24. WAK - oprichting van de eerste graad beeldatelier te Nieuwpoort 'De Panger' 

gehoord schepen Van Hove die stelt dat het nieuwe decreet het mogelijk maakt de afdeling in Nieuwpoort te laten 
erkennen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

25. WAK - goedkeuren overeenkomst Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs met Nieuwpoort 'De 
Panger' 

gehoord schepen Van Hove die stelt dat de oprichting van een interlokale vereniging nodig is om de afdeling in 

Nieuwpoort mogelijk te maken 

 goedgekeurd met unanimiteit 

De gemeentesecretaris verlaat de raadszitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Björn Cools, afdelingshoofd 
 
26. Goedkeuren aanpassen personeelsformatie 

gehoord schepen Anseeuw die stelt in functie van de implementatie van het decreet lokaal bestuur de formatie dient 

aangepast te worden met de functie van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct algemeen directeur 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt hoe het dan zal zitten met de hiërarchie 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Decreet Lokaal Bestuur - algemeen en financieel directeur - oproeping zittende functiehouders en 
goedkeuring functiebeschrijving 

gehoord schepen Anseeuw die de diverse mogelijkheden opsomt en voorstelt aan de raad om de zittende functiehouders 

op te roepen zich kandidaat te stellen gelet hun ervaring en goed functioneren en om de continuïteit te verzekeren 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit kadert in de integratie van gemeente en OCMW, aanhaalt dat er ook een 
project Tope Sterk loopt waarbij de diverse diensten worden betrokken, er wordt voorzien in een zachte fusie van beide 
besturen waarbij vooral zal gezocht worden naar efficiëntiewinsten; de beide secretarissen zullen zich moeten inwerken 
in beide besturen 

gehoord raadslid Loones die dit voorstel namens NVA steunt en het college feliciteert met de stille afhandeling van dit 

dossier en benadrukt dat de samenvoeging van beide besturen vooral een efficiëntie-oefening is en niet zozeer een 
besparingsoperatie, maar dit nu een opportuniteit zal zijn om het sociaal beleid dichter bij het gemeentebestuur te 
brengen 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

De gemeentesecretaris vervoegt opnieuw de zitting en neemt het ambt van secretaris terug waar. 
 

(28) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Vandenbroucke – verdwijnen van banken en geldautomaten in Sint-Idesbald 

Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat vanaf juni in Sint-Idesbald geen bank of geldautomaat meer zal zijn, wat voor de 
senioren en de lokale middenstand negatief is; via Unizo is al kunnen bekomen om één bank wat langer open te houden; 
hij vraagt om de verzuchtingen van de inwoners mee te ondersteunen vanuit het beleid en aan te dringen; schepen 
Geersens verwijst naar de evolutie op vlak van digitalisering en ook vaststelt dat de dienstverlening verder wordt 
afgebouwd en stelt dat er vanuit de gemeente hiervoor weinig kan gedaan worden, tenzij aan te dringen bij onze 
huisbankier om in dienstverlening te voorzien; zij betreurt het ook dat er geen bankautomaat meer is en er werk van 
gemaakt zal worden; de burgemeester meldt dat de invloed van de gemeente hier niet zo evident is, de aandacht moet 
gaan naar de mensen die minder mobiel zijn en er zal gekeken worden welke rol het OCMW hier kan spelen, bijv. een 
cursus over digitaal betalen. 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00 
volgende raadszitting : maandag 28 mei 2018 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454755/%2023-04-
2018 dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte verslag. 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454755/%2023-04-2018
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454755/%2023-04-2018

