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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 

 

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

 
 Toelichting Dit lastenboek werd reeds door de raad goedgekeurd op 18 december 2017. Raming was € 

306.585,60 excl. btw of € 341.117,87 incl. btw. 

Na ontvangst en onderzoek van de offertes blijkt de laagste conforme offerte (met name van 
de NV Seru uit Veurne) de raming te overschrijden met meer dan 12%. Dit dossier moet 
bijgevolg opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad, ter goedkeuring van de 
verhoogde raming. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangepaste raming van € 343.926,18 excl. btw of € 384.170,78 incl. btw voor de 
opdracht “Heraanleg Biedenkopflaan” wordt goedgekeurd. 

 

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

 
 Toelichting Samen met de gemeente De Panne en de stad Veurne werd een project ingediend voor 

Europese subsidies voor de inrichting van een fietspunt met verhuur van deelfietsen. Dit 
Interreg project Transmobil is goedgekeurd en de 3 gemeenten kunnen samen rekenen op 
een subsidie van 295.335,30 euro, zijnde 50% van de geraamde totale kostprijs van 
590.670,60 euro.  

De gemeente Koksijde draagt 40% bij in dit project, de stad Veurne 35% en de gemeente De 
Panne 25% 

Het project Transmobil omvat concreet: 

- de inrichting van een (intergemeentelijk) fietspunt aan het station van Koksijde dat tal van 
fietsgerelateerde taken krijgt toebedeeld voor de 3 gemeenten, zoals depanneren van de 
gestrande reiziger (herstel fiets volgens thuiskomprincipe), herstel deelfietsen (zie verder), 
herstel gemeentelijke dienstfietsen, opruimen en verkopen van weesfietsen. De bedoeling is 
dit fietspunt te laten uitbaten via sociale tewerkstelling. Het voorliggend lastenboek is de 
prijsvraag om deze dienstverlener aan te stellen, en loopt tot eind 2021 (= einde datum 
Interregproject). De geraamde kostprijs voor dit deel bedraagt 408.000 euro tot eind 2021.  
Hiervan wordt dus 50% gesubsidieerd en van het resterend bedrag is 40% ten laste van de 
gemeente Koksijde 

- verhuren van deelfietsen die door de 3 gemeenten gezamenlijk zullen worden aangekocht. 
Er zal gestart worden met de aankoop van 50 fietsen. Hierbij zal ook een systeem voorzien 
worden voor de huur van een fiets via een app op de smartphone. Voor Koksijde zal gestart 
worden met 2 punten waar deze fietsen kunnen afgehaald/teruggeplaatst worden, met name 
aan het station van Koksijde en omgeving gemeentehuis in Koksijde-bad. De aankoop van 
deze deelfietsen maakt deel uit van een ander lastenboek dat nog zal worden voorgelegd. 

In het meerjarenplan werd budget voorzien voor de organisatie van een fietspunt. De raming 

van 408.000,00 euro (102.000,00 euro per jaar) werd volledig voorzien in het budget van de 
gemeente Koksijde met de bedoeling het aandeel van de andere gemeenten terug te 
vorderen (60%). Ook deze terugvordering werd voorzien in het budget. 

Wat betreft de investeringen (fietsen) werd voldoende budget voorzien voor bovenstaande 
raming. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-025 en de raming voor de 
opdracht “Installatie fietsatelier voor de gemeenten De Panne, Koksijde en stad 
Veurne”, 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 € 488.157,52 
excl. btw of € 590.670,60 incl. 21% btw. De gemeente Koksijde draagt 40% bij in 
dit project, de stad Veurne 35% en de gemeente De Panne 25%. 

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

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

Art. 4:  In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
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 overheidsopdrachten, is de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en 
 ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen 
 met een handicap tot doel hebben. 

Art. 5:  Gemeente Koksijde wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam 
 van Stad Veurne en Gemeente De Panne bij de gunning van de opdracht op te 
 treden. 

Art. 6:  In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk 
 deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in 
 verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

Art. 7:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
 nationaal en Europees niveau. 

 

 

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

 
 Toelichting Hierbij wordt het lastenboek voorgelegd voor de restauratie van de varkensstallen op de site 

van Ten Bogaerde teneinde er een brouwerij te kunnen inrichten. Dit dossier omvat de 
bouwkundige werken, de lastenboeken voor technieken volgen nog. 

De raming bedraagt 685.934,25 euro incl. BTW 

In dit lastenboek is ook een klein deel vervat voor herstel van dak aan de kapel Ten Bogaerde 

De brouwinstallatie en inrichting is ten laste van de brouwerij, waarvoor ook 
marktraadpleging plaatsvindt. 

Op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende budget voorzien voor de vooropgestelde 
raming.  

jaarbudgetrekening : 2018/ACT-575/0700-30/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 

Beschikbaar krediet : 2.000.000 € 

Gereserveerd krediet :  685.934,25 incl.btw (zonder erelonen) 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' tot brouwerij”, opgesteld 
door de ontwerper, Studiebureau Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 
Oostende. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 566.887,81 excl. btw of € 685.934,25 incl. 21% btw. 

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

Art. 3:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om drie parkeerplaatsen te voorzien voor kortparkeren; 

 Voorstel van  
beslissing 

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

PARKING MONUMENT GESNEUVELDEN 
======================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

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

  1. Volledige parking. 

Art. 2.   Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
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  1. Twee plaatsen tegenaan de R.Vandammestraat (N396). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien 
van pictogram "minder valide". 

Art. 3.  Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het wegverkeer: 

 1. Drie parkeerplaatsen, zuidkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a met pictogram 
‘parkeerschijf’. 

 

 

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

 
 Toelichting Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 tot vaststelling van het 

gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Guldenzandstraat; 

Overwegende de conflictsituatie ter hoogte van het kruispunt met de westelijke ventweg van 
de Leopold II laan; 

Overwegende dat er ter hoogte van het kruispunt met de Leopold II laan geen 
oversteekplaats voor voetgangers aanwezig is 

 Voorstel van  
beslissing 

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

GULDENZANDSTRAAT – 4156 
======================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

GULDENZANDSTRAAT – 4156   

================================ 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse 
 A en plaatselijk verkeer, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement  op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Gedeelte tussen de twee aansluitingen met de Doornpannestraat. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 en met onderbord " 
uitgezonderd plaatselijk verkeer". 

Art. 2. OpgehevenOversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

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

Art. 3. Opgeheven 

Art. 4. Fietsstraat, overeenkomstig art. 71 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer 

1. Tussen het kruispunt met de Doornpannestraat en tussen het kruispunt met 
de Westhinderstraat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden F111 en F113. 

Voorrang op ondergeschikte wegen, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: (wijz.MB.07.03.1997) 

a) ter hoogte van het kruispunt met de westelijke ventweg van de Leopold II laan 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen bij middel van bord 
B1. 

 

7. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan 
 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten t.h.v. 

huisnummer 163, 198 en t.h.v. huisnummer 141; 
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 Voorstel van  

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

Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34  

================================================= 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34  

================================================ 

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

 1. zuidkant, tussen het kruispunt met de Kursaallaan en Zeelaan 

 2. zuidkant, in de ventweg tussen het kruispunt met het G Gezelleplein en 
  de Duinbergenstraat 

 3. zuidkant tussen de Zouavenlaan en de P Sorellaan 

 4. noordkant tussen het kruispunt met de Rousseaulaan en de Zeelaan 

 5. noordkant, tussen het kruispunt met de J Jordaenstraat en   
 Middelkerkestraat 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

Art. 2. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 1. Op de noord- en zuidkant,  tussen de grens met De Panne en het  

 kruispunt met de  Strandlaan 

 2. Op de noord- en zuidkant,  tussen het kruispunt met de Strandlaan en 
  het kruispunt met de M Blieckstraat/ J Jordaenstraat 

 3. Op de noord- en zuidkant, tussen het kruispunt met de Zouavenlaan en 
  de aansluiting met de Albert I laan (N34) 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte doorlopende strepen 

Art. 3. Beperking max snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement 
 op de Politie van het Wegverkeer: 

 1. Op noord- en zuidkant, beperkt tot max 70 km/h, tussen de bebouwde 
  kom “Koksijde”  (kmpaal 60.3) en de bebouwde kom “Oostduinkerke”. 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht met de borden C43 

Art. 4. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 of 74 van het Algemeen Reglement op de 
 Politie van het Wegverkeer: 

 1. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Pannelaan  tot het kruispunt 
  met de A. Vanhouttelaan (2) 

 2. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de A. Vanhouttelaan tot en met 
  het kruispunt met de Meesjesweg (3) 

 3. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Meesjesweg tot het 
 kruispunt gevormd met de Maurice Blieckstraat/ Jacob Jordaensstraat (2) 

 4. Op beide zijden vanaf het kruispunt gevormd met de   
  Lejeunelaan/Rousseaulaan tot het kruispunt met de  Schoonverblijfstraat (2) 

 5. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Schoonverblijfstraat tot de 
  aansluiting met de Albert I laan (N34) (3) 

 6. Dubbelrichtingsfietspad vanaf de grens met De Panne tot het kruispunt 
  met de Pannelaan (2) 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht, naargelang plaatstoestand, bij middel 
 de borden D7 (1), D9 (2) of van twee evenwijdige witte onderbroken strepen  (3). 

Art. 5. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
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 1. ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan / Terlincklaan. 

 2. ter hoogte van het kruispunt met de Vanhouttelaan / Christiaenlaan. 

 3. ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, beide kanten 

 4. ter hoogte van de tramhalte ,  “St.Idesbald”, thv KP Oostendelaan /  
 Meesjeslaan 

 5. ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan. 

 6. ter hoogte van de tramhalte, “Ster der Zee”, thv KP  Koninklijke  
  Prinslaan N8 / Prof.Blanchardlaan.  

 7. ter hoogte van het kruispunt met de Bliecklaan / Koninginnelaan. 

 8. ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan. 

 9. ter hoogte van de tramhalte ,  “Koksijde Bad” thv KP Blieckstraat / J  
 Jordaenstraat.  

 10. ter hoogte van het kruispunt met de Blieckstraat / J Jordaenstraat  

 11. ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan , beide kanten van het KP 

 12. ter hoogte van de tramhalte, “G.Gezelleplein”, thv G.Gezelleplein 

 13. ter hoogte van het kruispunt met de Heiststraat / Duinbergenstraat 

 14. ter hoogte van het kruispunt met de Zouavenlaan / Zouavenplein 

 15. ter hoogte van de tramhalte, “Lejeunelaan”  thv KP Lejeunelaan /  
 Rousseaulaan 

 16. ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de 
 as van de rijbaan. 

Art. 6. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Al¬gemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 1. onderbroken streep, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 a). Vanaf de grens met De Panne tot aan het kruispunt met de Pannelaan / 
 H Terlincklaan, op beide kanten 

 b). Vanaf het kruispunt met de Lejeunelaan tot de aansluiting met de Albert I 
 laan (N34), op beide kanten 

 2. Doorlopende streep, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen  
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 c). vanaf het kruispunt met de Zeelaan, tot het kruispunt met de 
 Willemstraat 

Art. 7. Voorrang op ondergeschikte wegen, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 1. Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord 
 B9 en op de ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  

 Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Albert 
 Bliecklaan - Oostendelaan - Lejeunelaan -  Rousseaulaan en Zeelaan 

Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig  art.70.2.1.3°c 
 van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 1. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr. 87 

 2. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr. 101 

 3. Eén parkeerplaats, noordkant ter hoogte van het huis nr.116 

 4. Eén parkeerplaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr.301 

 5. Eén parkeerplaats, zuidkant ter hoogte van het huis nr.175 
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 6. één parkeerplaats, noordkant ter hoogte van huisnr. 102 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld  met 
 onderbord waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 

Art. 9. Stroken voorzien voor het linksafslaand verkeer, overeenkomstig art. 77.1 van 
 het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 

 1. Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 

a). voor kruispunt met Rousseaulaan/ Leleunelaan 

b). voor kruispunt met de Blieckstraat 

c). voor het kruispunt met de Kursaallaan 

d). voor het kruispunt met de Bliecklaan/ Koninginnelaan 

e). voor het kruispunt met de Strandlaan 

f). voor het kruispunt met de Pannelaan 

 2. Zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 

a). voor het kruispunt met de Strandlaan 

b). voor het kruispunt met de Rousseaulaan/ Lejeunelaan 

c). voor het kruispunt met de Dorlodotlaan 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F13, evenals 
 witte voorsorteringspijlen zoals voorzien in art.77.1 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 10. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1  van het Algemeen Reglement op 

 de Politie van het Wegverkeer: 

 1. ter hoogte van de huizen 129/131 - 20 meter 

 2. opgeheven 

 3. opgeheven 

 4. ter hoogte van de huizen 109/111 - 10 meter 

 5. opgeheven 

 6. vanaf de Konijnenstraat – 15 meter 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  + 
 afstand. 

 a) en b) worden 1. Wordt aangevuld met onderbord ‘7u tot 11u’. 

Art. 11. Verbod links/rechts afslaand verkeer, overeenkomstig art.68.3 van het 
 Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer:  

 1. Alle verkeer:  

a) Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne Kruispunt met Zeelaan 
en Terlinckplein : verbod links afslaan naar Zeelaan 

b) zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke Kruispunt met Zeelaan en 
Terlinckplein : verbod links afslaan naar het Terlinckplein 

 2. Uitgezonderd fietsen: 

a) zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke Kruispunt met Zeelaan en 
Terlinckplein  : verbod rechts afslaan naar Zeelaan, met uitzondering voor fietsers
  

 De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31a 
 of C31b, met waar nodig met onderbord M2, volgens art. 77.1 volgens art. 6 8.4.2° 
 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 12. Kruispunten, alwaar het verkeer geregeld wordt bij middel van driekleurige 
 lichtinstallaties overeenkomstig art. 61 van het Koninklijke Besluit dd  01.012.1975, 
 en ingericht volgens de laatst geldende versie van het V- plan: 

 1. Koninklijke Baan (N34) / Strandlaan (gemeenteweg) 
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 2. Koninklijke Baan (N34)/ Koninklijke Prinslaan (N8) /   
  Prof.Blanchardlaan(gemeenteweg) 

 3. Koninklijke Baan (N34) / Eugenie Terlinckplein (gemeenteweg) /  
  Zeelaan (gemeenteweg) 

4. Koninklijke Baan (N34) / Rousseaulaan (gemeenteweg) / Lejeunelaan 
 (gemeenteweg) 

Art. 13. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art  69.3 v
 van de verkeerscode; 

 1. Zuidkant, richting De Panne naar Oostduinkerke 

  a). Kruispunt met Koninklijke Prinslaan/ Prof Blanchardlaan,  
  verplichte richting : Koninklijke Baan en Koninklijke Prinslaan. 

 2. Noordkant, richting Oostduinkerke naar De Panne 

  a). Kruispunt met de Dorlodotlaan, verplichte richting Koninklijke 
  Baan en Dorlodotlaan richting Zeedijk (rechts) 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord D3b 

Art. 14. opgeheven. 

Art. 15. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 
 overeenkomstig MB 09.01.2007 

 1. Koninklijke Baan, ter hoogte huis nr 301. 

 2. Koninklijke Baan, ventweg, ter hoogte huis nr. 105/107 

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

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

 1. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 102; 

 2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 152; 

 3. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 167; 

 4. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 141; 

 5. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 198; 

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

 

 

8. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II-laan 
 
 Toelichting Overwegende de conflictsituatie ter hoogte van het kruispunt met de Guldenzandstraat; 

Overwegende dat het zonebord bedoeld onder art. 12 er mag staan gezien de Pastoor 
Schmitzstraat ook onder het regime van parkeren met beperkte tijdsduur valt; 

 Voorstel van  
beslissing 

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

ART. 1. LEOPOLD II LAAN / N 330  

================================================= 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

ART. 1. LEOPOLD II LAAN / N 330  

======================================================== 

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

a) Westkant, vanaf de Albert I laan (N34) tot ter hoogte huis nr.165. 
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b) Oostkant, vanaf de Albert I laan (N34) tot de Victor Demeyerelaan. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

2. Denkbeeldige rand rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Langs beide zijden van de rijbaan, vanaf de Victor Demeyerelaan tot de Albert I laan 
(N34) 

3. opgeheven 

4. wordt volledig geschrapt 

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

a) Op beide zijden vanaf de Piet Verhaertstraat tot de Victor Demeyerelaan; 
b) Op beide zijden vanaf de Victor Demeyerelaan tot de Meiklokjesweg; 
c) Op beide zijden vanaf de Meiklokjesweg tot de Albert I laan (N34); 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van: 

 - twee evenwijdige witte onderbroken strepen zoals voorzien in art. 74 (b) 

 - de borden D7 (a en c) 

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

a) Ter hoogte van het kruispunt met Albert I laan (N34). 
b) Ter hoogte van de Jacquetlaan. 

c) Ter hoogte van de Astridlaan. 
d) Ter hoogte van de Egelantierlaan. 
e) Ter hoogte van de Lehoucklaan. 
f) Ter hoogte van de Yvonnelaan. 
g) Tussen de Witte Burg en de Duinparklaan. 
h) Ter hoogte van de noordelijke en zuidelijk inrit parking  St.Niklaaskerk . 
i) Ter hoogte van de Guldenzandstraat 
j) Ter hoogte van de Vrijheidstraat 
k) Tussen de A. Boudrystraat en de Pastoor Schmitzstraat.  
l) Ter hoogte beide aansluitingen met de Dorpstraat (N396). 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de 
 as van de rijbaan. 

7. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) onderbroken streep: 

 1°Rijbaan, over de volledige lengte, begrepen tussen de kruispunten met de  Albert 
I laan (N34) en de Dorpstraat (N396). 

8. Voorrang op ondergeschikte wegen, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (wijz.MB.07.03.1997) 

a) Over de volledige lengte, vanaf de Albert I laan (N34), tot de Dorpstraat (N396) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9  
en op de ondergeschikte wegen bij middel van bord B1. 

9. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het algemeen reglement op de 
 politie van het wegverkeer: 

a) Westkant, thv huisnr 235 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, onderbord‘7u 
– 11u’, bord Xc 12m voor. 

10. Eenrichtingsverkeer, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 
 de Politie van het Wegverkeer: 

a) Het verkeer voor iedere bestuurder is verboden op het westelijk gelegen gedeelte 
van het Ankerpleintje, tussen de Dorpstraat en de aansluiting met het oostelijk 
gedeelte.  

b) De oostelijke ventweg gelegen tussen de Vrijheidstraat en de Piet Verhaertstraat; 
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c) De westelijke ventweg gelegen tussen het Sint-Niklaasplein en de Vrijheidstraat; 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsbord C1 en 
 aanwijzingsbord F19. 

11. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig  art.70.2.1.3°c, 
van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Één parkeerplaats ter hoogte van het postgebouw, huis nr. 75. 
b) Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.39a 
c) Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.268. 
d) Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.53 
e) Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr.220 
f) Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr.42 
g) Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr.142A 
h) Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr. 174 
i) Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr. 168 
j) Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr. 221 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld  met 
onderbord waarop pictogram "minder- valide" is afgebeeld. 

12. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

a) Op beide zijden van de Leopold II laan tussen de Dorpstraat en de 

Guldenzandstraat. 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het zonebord met 
 vermelding E9a en parkeerschijf. 

13. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 
 overeenkomstig MB 09.01.2007 

a) Ter hoogte van het huis nr 170 

b) ter hoogte van het huis nr 224 

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

 

 

9. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2017 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 28.03.2018 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2017 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 28.03.2018 
via Religiopoint. 

De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 17.05.2018. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2017 van de Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen. 

Ontvangsten  16.426,82 

Uitgaven  -271.159,67 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2017 -254.732,85 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2017:  255.911,28 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2016 25.466,85 

Totaal gecumuleerd saldo 2017: 26.645,28 

Het gecumuleerd overschot is status quo tegenover de vorige jaarrekening. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek van O.L.Vrouw Ter Duinen. 
Het gecumuleerd overschot 26.645,28 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 
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10. Kerkfabriek St-Idesbald - advies jaarrekening 2017 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 28.03.2018 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2017 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 28.03.2018 
via Religiopoint. 

De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2017 van de Kerkfabriek St-Idesbald. 

Ontvangsten  4.847,02 

Uitgaven  -75.087,72 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2017 -70.240,70 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2017:  65.384,60 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2016 21.088,77 

Totaal gecumuleerd saldo 2017: 16.232,67 

Het gecumuleerd overschot is afgenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek van St-Idesbald. 
Het gecumuleerd overschot 16.232,67 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

11. Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2017 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 28.03.2018 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2017 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 28.03.2018 
via Religiopoint. 

De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2017 van de Kerkfabriek St-Niklaas. 

Ontvangsten  35.657,65 

Uitgaven  -83.802,36 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2017 -48.144,71 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2017:  62.155,86 

Toelage van de stad Nieuwpoort in 2017: 882,54 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2016 5.050,91 

Totaal gecumuleerd saldo 2017: 19.944,60 

Het gecumuleerd overschot is toegenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek van St-Niklaas. 
Het gecumuleerd overschot 19.944,60 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 
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12. Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2017 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 28.03.2018 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2017 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 28.03.2018 
via Religiopoint. 

De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2017 van de Kerkfabriek St-Pieter. 

Ontvangsten  6.848,63 

Uitgaven  -66.540,69 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2017 -59.692,06 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2017:  53.232,23 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2016 55.602,20 

Totaal gecumuleerd saldo 2017: 49.142,37 

Het gecumuleerd overschot is afgenomen tegenover de vorige jaarrekening. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek van St-Pieter. 
Het gecumuleerd overschot 49.142,37 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

 

 

 

13. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2017 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 28.03.2018 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2017 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 28.03.2018 
via Religiopoint. 

De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 20.09.2017. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2017 van de Kerkfabriek St-Willibrordus. 

Ontvangsten  4.010,54 

Uitgaven  -83.678,86 

Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2017 -79.668,32 

Toelage van de gemeente uitbetaald in 2017:  85.000,00 

Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2016 45.991,89 

Totaal gecumuleerd saldo 2017: 51.323,57 

Het gecumuleerd overschot is toegenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2017 van de 
 kerkfabriek van St-Willibrordus. 

 Het gecumuleerd overschot 51.323,57 euro moet verrekend worden bij de 
 vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 
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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 

 
 Toelichting De VME heeft te kennen gegeven dat de dakdichting van de private ondergrondse garages 

onder de D. Tenierslaan aan vernieuwing toe is. Aangezien ook de bovenbouw aan een 
opfrissing toe is, wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de 
gemeente en de VME zodat beide werken samen kunnen uitgevoerd worden. Voorliggend 
document legt vast hoe de samenwerking zal verlopen. Het ontwerp is reeds goedgekeurd 
door de syndicus van de VME . 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vereniging van 
mede-eigenaars "garages Teniersparking", vertegenwoordigd door syndicus Servimo 
voor de vernieuwing van de bovenbouw enerzijds en dakdichting garages en 
aanhorigheden aan de private ondergrondse garages onder de D. Tenierslaan te 
Koksijde anderzijds wordt goedgekeurd 

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

 

 

15. Goedkeuring aankoop perceel bouwgrond Tulpenlaan 
 
 Toelichting Naast de voormalige pastoriewoning Anemonenlaan 16 te Koksijde is een stuk bouwgrond te 

koop. Op het perceel bouwgrond is het mogelijk om een koppelwoning te bouwen. In een 
latere fase zou dit perceel bouwgrond kunnen ontsloten worden met de voormalige 
pastoriewoning.  

Door het college van burgemeester en schepenen werd een schatting aangevraagd van dit 
perceel bouwgrond. Het perceel bouwgrond werd geschat voor een waarde van 181.830 euro. 
De eigenaar gaat akkoord met de verkoop van het perceel bouwgrond voor een bedrag van 
175.000 euro. De effectieve aankoop van het perceel dient te worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Het budget zal voorzien worden bij de volgende budgetwijziging.  

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot aankoop van het perceel bouwgrond Tulpenlaan Koksijde ten 
kadaster gekend onder Koksijde 1ste afdeling, sectie E, nr. 0678Y voor een bedrag 
van 175.000 euro.  

 

 

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

 
 Toelichting Voor de heraanleg van de Zeelaan - Noordstraat en het Hegerplein werd een 

onteigeningsplan opgemaakt om de voetpaden breder te maken. Alle aangelanden gingen 
akkoord met de kosteloze afstand van een deel van hun perceel conform het 
onteigeningsplan van landmeter-expert W. Valcke, zodoende deze voetpaden breder kunnen 
heraangelegd worden. In ruil voor de kosteloze afstand zal de gemeente de volledige zone 
mee aanleggen in dezelfde uitvoering dan de zone openbaar domein. Notaris De Baets - De 
Kock werd aangesteld voor de overname van de percelen. De gemeente mocht de 
ontwerpakte ontvangen van notaris De Baets-De Kock.  

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De overname van de percelen ten kadaster gekend onder Koksijde 2de afdeling, 
sectie H, deel van nrs: 714/D, 717/B, 718/A, 721/D, 722/C, 726/A, 725/B; 729/C, 
zoals afgebeeld op het plan van landmeter –expert W. Valcke van 21 september 
2016 gewijzigd op 30 mei 2017, wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Affectatie van het perceel zoals afgebeeld op het plan van landmeter-expert W. 
Valcke van 21 september 2016 gewijzigd op 30 mei 2017 tot het openbaar domein 
wordt goedgekeurd. 

Art. 3:  De akte wordt goedgekeurd. 

Art. 4:  Machtiging wordt gegeven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris tot 
ondertekening van de akte. 

 

 

17. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst lokaal klimaatproject met de provincie West-Vlaanderen 
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 Toelichting De gemeente Koksijde streeft met het klimaatplan EnergieK2020 naar een structurele 

vermindering van de eigen CO2-uitstoot met 20% in 2020. Energiebesparende maatregelen 
leverden intussen een besparing van meer dan 14% op. Nu willen we bijkomend inzetten op 
de lokale productie van hernieuwbare energie. Het microklimaat is gunstig. Zonne-energie is 
het snelst te implementeren. Ook de provincie West-Vlaanderen zette de voorbije jaren 
versterkt in op het voeren van een klimaatbeleid. Daarbij ondersteunt de provincie sinds kort 
ook lokale klimaatprojecten gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat provinciaal 
kader biedt een belangrijke opportuniteit om het lokaal beleid versneld uit te voeren. De 
projectaanvraag van Koksijde waarbij de gemeente jaarlijks effectief 20 ton CO2 wil besparen 
door minstens 100.000 kWh hernieuwbare energie lokaal te produceren met zonnepanelen 
binnen het gemeentelijk patrimonium, werd weerhouden door de deputatie. Daardoor kunnen 
we niet alleen rekenen op een financiële ondersteuning van 100.000 euro door de provincie 
West-Vlaanderen maar ook op advies op vlak van communicatie, bestekopmaak en 
technieken. Voorliggende samenwerkingsovereenkomst verankert de afspraken. Het project 
is tevens een hefboom om de klimaatinspanningen bekend te maken bij de bewoners en 
verblijvers.  

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.  Het gemeentebestuur ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
West-Vlaanderen voor het uitvoeren van een lokaal klimaatproject in Koksijde 
waarbij enerzijds de gemeente jaarlijks effectief 20 ton CO2 bespaart door minstens 

100.000 kWh hernieuwbare energie lokaal te produceren met zonnepanelen binnen 
het gemeentelijk patrimonium en waarbij anderzijds de provincie West-Vlaanderen 
zorgt voor een financiële en inhoudelijke ondersteuning. 

 

 

18. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
 

 Toelichting Op 18 mei 2018 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de commissaris-revisor 
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2017 
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Benoeming bestuurder 

 
 Voorstel van  

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

punten 

 

 

19. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 24 mei 2018 om 18u30 uur vindt een algemene vergadering plaats met volgende 
agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 
december 2017 

2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2017 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Mededelingen 

 

 Voorstel van  
beslissing 

Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de inhoud van 
deze punten. 

 

 

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 

 
 Toelichting Op 25 juni 2018 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de 
 einddatum van Gaselwest, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 
 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur. 
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 
 1 april 2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten 
 deelnemen, met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot 
 de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en  van 
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het ondernemingsplan 2019-2024. 
3. Statutenwijzigingen: 
 3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader 
van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging 
van het doel 

 3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 
4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende 
 voorwaarden. 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot 
 en met 4 bij authentieke akte vast te stellen. 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis 
 System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – 
 bevestiging van participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij 
 Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 
 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de 
 commissaris over het boekjaar 2017. 
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 
 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

 waarderingsregels). 
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris 
 over het boekjaar 2017. 
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 
 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
 waarderingsregels). 
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
 bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 
 2017. 
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga  met 
 betrekking tot het boekjaar 2017. 
13. Statutaire benoemingen. 
14. Statutaire mededelingen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

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

 
 Toelichting Vanaf 1 september 2017 zijn de ondersteuningsnetwerken in werking voor de begeleiding van 

kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Een ondersteuningsnetwerk = een school buitengewoon onderwijs met een expertisebreed 
netwerk. Scholen richten hun zorgvragen tot het ondersteuningsnetwerk die dan een gepaste 
oplossing biedt voor de leerling (of de leerkracht).  

Dit betekent eveneens dat de school zelf geen financiële middelen meer zal ontvangen voor 
de ondersteuning van de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De middelen van 
de scholen gaan integraal en rechtstreeks naar het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn 
aangesloten. 

Elke school diende zich verplicht aan te sluiten bij 1 ondersteuningsnetwerk (netgebonden). 
Beide gemeentelijke basisscholen sloten zich voor het schooljaar 2017-2018 aan bij 
ondersteuningsnetwerk De Schraag van het gemeenschapsonderwijs, waarbij de 
ondersteuning wordt georganiseerd vanuit MPI De Westhoek. 

Tegen 1/9/2018 smelten de ondersteuningsnetwerken van het gemeentelijk en provinciaal 
onderwijs samen met de ondersteuningsnetwerken van het gemeenschapsonderwijs tot een 
openbaar ondersteuningsnetwerk. 

Het ondersteuningsnetwerk waarbij MPI De Westhoek is aangesloten, wordt het openbaar 
ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. De aansluiting moet opnieuw bevestigd worden 
voor het komende schooljaar. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De gemeenteraad bekrachtigt de aansluiting van de gemeentelijke basisscholen 
Koksijde en Oostduinkerke bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen 
voor het schooljaar 2018-2019. 
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22. Goedkeuring besteding lestijdenpakket gemeentelijke basisscholen schooljaar 2018-2019 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari 2018 van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 

Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 

Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 

Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket en de organisatie van instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. 

De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten. 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2018 – 2019 voor de 
gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke wordt goedgekeurd. 

Art.2: De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2018 – 2019 voor de 
gemeentelijke basisschool van Koksijde wordt goedgekeurd. 

Art.3: Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen 
aanbrengen als de definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.4: Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele instaplestijden en ATN 
lestijden voor het schooljaar  2018-2019 in te vullen en te organiseren. 

Art.5: Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2018 – 2019 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2018 – 2019 

 

 

23. WAK - oprichten van de kunstambacht boekkunst (boekbinden) 
 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart definitief goedgekeurd in het 

Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt een einde aan de programmatiestop, waardoor het mogelijk is om 
het opleidingsaanbod uit te breiden. Dit gebeurt door bijkomende onderwijsbevoegdheid te 
verwerven. Om de planlast te beperken hoeft een schoolbestuur niet voor elke optie 
afzonderlijk een aanvraag in te dienen. Een academie verwerft onderwijsbevoegdheid voor 
clusters van opties. Clusters zijn groepen van inhoudelijk verwante opties. Een aantal opties 
worden beschouwd als unieke opties omdat maar weinig leerlingen een dergelijke opleiding 
volgen. Daarvoor gelden bijkomende criteria om onderwijsbevoegdheid toe te staan.  
 
De Westhoekacademie wenst de unieke optie kunstambacht boekkunst (boekbinden) op te 
richten. Binnen de visie verbreding en verdieping kiest de WAK om naast opleidingen 
beeldend kunstenaar, een opleiding ontwerper kunstambacht boekkunst op te richten. De 
combinatie van ambachtelijke technieken met een sterk kunstzinnige vormgeving biedt een 
absolute meerwaarde.  
Binnen West-Vlaanderen is de Westhoek Academie van Koksijde de enige academie met 
ambitie om boekkunst aan te bieden. Bovendien beschikt de Academie over 3 houten antieke 
persen, een collectie antieke stempels uit de 16e eeuw, 2 bordscharen, 4 notarispersen, 
loden letters en divers antiek gereedschap uit de schenking van boekbinder Dawyndt. De 
inrichtende macht financiert sinds jaren opleidingen boekkunst met eigen middelen. Door 
deze aanvraag wordt deze opleiding kwalificerend en aangeboden met uren van het 
ministerie. Deze aanvraag moet gericht worden aan het Ministerie van Onderwijs en vorming 
tegen uiterlijk 28 april 2018.   
 
Bij de aanvraag wordt er een dossier toegevoegd worden met inhoudelijke motivering en een 
onderzoek naar de aansluitingsmogelijkheden tussen de unieke optie en het lokale of 
regionale culturele erfgoed. U vindt dit dossier in bijlage. De inhoudelijke motivering bestaat 
uit de visie van het schoolbestuur over vernieuwing en verbreding van het aanbod, een 
indicatie van leerlingenpotentieel, het voldoen van de vereisten voor de infrastructuur en de 
leermiddelen. Het ontsluiten van het lokaal cultureel erfgoed naar alle geïnteresseerden van 
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de gemeente Koksijde is een meerwaarde. Bovendien bestaat er een mogelijkheid om in de 
toekomst samen te werken met externe culturele actoren (Abdijmuseum) om workshops te 
programmeren als vorm van leeractiviteiten op maat.  
 
Bij de aanvraag van een nieuwe opleidingsbevoegdheid moet het schoolbestuur ofwel eigen 
middelen voorzien ofwel putten uit het toegekende lestijdenpakket door lestijden van het 
bestaande aanbod te verschuiven. De WAK zal dit normaliter kunnen realiseren door het 
verschuiven van de bestaande lestijden.    
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art1. De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de unieke optie boekkunst 
 (boekbinden) vierde graad in de hoofdvestigingsplaats van de Academie, 
 Veurnelaan 109 te 8670 Koksijde vanaf 1 september 2018.  

 

 

24. WAK - oprichting van de eerste graad beeldatelier te Nieuwpoort 'De Panger' 
 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart definitief goedgekeurd in het 

Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt het mogelijk om nieuwe vestigingsplaatsen aan te vragen doordat 
de programmatiestop en de afstandsnormen werden opgeheven. Door het nieuwe decreet 
werd de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort, 'De Panger', mogelijk.  
In deze vestigingsplaats zullen er lessen beeldatelier georganiseerd worden. Om een 
bijkomend structuuronderdeel te organiseren, moet een academie dat structuuronderdeel 
programmeren. Deze aanvraag moet gericht worden aan het Ministerie van Onderwijs en 
vorming tegen uiterlijk 28 april 2018. Ieder structuuronderdeel is opgebouwd uit een aantal 
leerjaren. De oprichting gebeurt leerjaar per leerjaar, maar de leerjaren van de 
structuuronderdelen van de eerste graad kan het schoolbestuur wel gelijktijdig oprichten.  
 
Er gelden programmatievoorwaarden. Op 1 oktober 2018 moeten er voldoende leerlingen les 
volgen in de nieuwe vestigingsplaats. Voor de nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort zijn dit 
minstens 14 cursisten. In bijlage vindt u het dossier 'Oprichting beeldatelier in 
vestigingsplaats De Panger'. In dit document wordt de visie omtrent deze nieuwe 
vestigingsplaats toegelicht alsook een indicatie van het leerlingenpotentieel en de 
erkenningsvoorwaarden hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, het beschikken over 
voldoende didactisch materiaal en een aangepaste schooluitrusting. 
 
Bij de oprichting van een bestaand structuuronderdeel op een nieuwe vestigingsplaats moet 
het schoolbestuur ofwel eigen middelen voorzien ofwel putten uit het toegekende 
lestijdenpakket door lestijden van het bestaande aanbod te verschuiven. De WAK zal dit 
normaliter kunnen realiseren door het verschuiven van de bestaande lestijden.    
 

 Voorstel van  

beslissing 

Art1. De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de eerste graad beeldatelier in 

vestigingsplaats 'De Panger' te Nieuwpoort vanaf 1 september 2018. Deze oprichting 
zal voldoen aan de geldende erkenningsvoorwaarden betreffende  hygiëne, veiligheid 
en bewoonbaarheid, het beschikken over voldoende didactisch materiaal en een 
aangepaste schooluitrusting vanaf 1 september 2018. De geldende 
programmatievoorwaarden, zijnde minstens 14 cursisten, moet gehaald worden op 1 
oktober 2018. 

 

 

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

 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart definitief goedgekeurd in het 

Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt het mogelijk om nieuwe vestigingsplaatsen aan te vragen doordat 
de programmatiestop en de afstandsnormen werden opgeheven. 
 
De oprichting van een nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort staat al jaren op het 
programma en is eindelijk mogelijk. De Westhoek Academie van Koksijde is vragende partij 
om een nieuwe vestigingsplaats te openen te Nieuwpoort, zijnde 'De Panger', Dudenhofenlaan 
42 te 8620 Nieuwpoort. In deze nieuwe vestigingsplaats zullen er lessen beeldatelier 
georganiseerd worden.  
 
Op advies van de juridische dienst van OVSG moet er een Interlokale vereniging Deeltijds 

Kunstonderwijs opgericht worden tussen de beherende gemeente zijnde het schoolbestuur 
Koksijde en de deelnemende gemeente, zijnde stad Nieuwpoort. 
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De modelovereenkomst is verstuurd naar het Stadsbestuur van Nieuwpoort. 
Indien de gemeenteraden van Koksijde en Nieuwpoort deze overeenkomst goedkeuren kan 
de definitieve aanvraag voor de Interlokale vereniging gericht worden aan het Ministerie van 
Onderwijs en Vorming tegen uiterlijk 28 april 2018 en van start gaan op 1 september 2018.  
 
De regularisatie van filiaal Nieuwpoort heeft als gevolg dat de financiële dienst van de 
gemeente Koksijde de effectieve werkingskosten kan doorrekenen aan Nieuwpoort, conform 
de berekeningswijze van de andere filialen.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art1. De modelovereenkomst interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs wordt 
goedgekeurd en ondertekend. 

Art2. De modelovereenkomst wordt geïmplementeerd vanaf 1 september 2018. Alle 
nodige wettelijke bepalingen, onder andere het aanstellen van de afgevaardigde 
leden van zowel de beherende als deelnemende gemeente alsook de uitwerking van 
het huishoudelijk reglement , zullen bij de opstart uitgewerkt zijn. 

 

 

26. Goedkeuren aanpassen personeelsformatie 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 22 januari 2018 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op omwille van de 
inwerkingtreding van de ambtelijke integratie zoals voorzien door het decreet lokaal bestuur. 
We voorzien de functies van algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en financieel 
directeur in de formatie van de gemeente. Andere wijzigingen worden niet voorzien. 

1. Creatie van 
• 1 FTE adjunct- algemeen directeur in statutair verband (decretale graad); 

2. Wijziging van functienaam 

• 1 FTE algemeen directeur in statutair verband (decretale graad) in plaats 
van 1 FTE gemeentesecretaris in statutair verband (decretale graad); 

1 FTE financieel directeur in statutair verband (decretale graad) in plaats van 1 FTE financieel 
beheerder in statutair verband (decretale graad); 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld. 

 

 

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

 
 Toelichting Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) voorziet in de aanstelling, tegen 1 augustus 2018, van een 

algemeen directeur en een financieel directeur, die zowel gemeente als OCMW zal bedienen. 
Om deze plaatsen in onze gemeente in te vullen is voorzien in twee mogelijkheden, gelet op 
het feit dat er vier zittende titularissen zijn: 
-  De gemeenteraad roept de titularissen op om te kandideren binnen de 30 dagen 
-  De gemeenteraad stelt een algemeen en financieel directeur aan via aanwerving 
en/of bevordering 
 
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een oproep te doen naar de zittende 
functiehouders. Deze hebben immers een ruime ervaring zowel binnen het gemeentebestuur 
als binnen het OCMW van Koksijde en hebben blijk gegeven over de nodige competenties te 
beschikken om de functies van algemeen en financieel directeur aan te kunnen. Hierdoor kan 

ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening worden gegarandeerd; dat voorts ook 
vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen en 
financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met 
behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden 
aangesteld, gelet hun statutaire aanstelling. 
Dit voorstel moet er bovendien toe bijdragen om zo vlot en transparant mogelijk tot de 
invulling van de gemeenschappelijk algemeen directeur en financieel directeur te komen. 
 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om de 
functiehouders uit te nodigen zich schriftelijk kandidaat te stellen, de tijdigheid en 
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 
 
Volgende mogelijkheden kunnen zich vervolgens aandienen 
- Geen enkele van de zittende titularissen kandideert: de gemeenteraad zal dan 
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vooralsnog de betrekkingen moeten vacant verklaren 
- Voor één van beide functies kandideert slechts één titularis: deze kandidaat wordt 
van rechtswege algemeen/financieel directeur; de gemeenteraad neemt kennis van de 
kandidaatstelling en bevestigt betrokkene in zijn/haar ambt (met nieuwe eedaflegging) 
- Twee titularissen stellen zich kandidaat: de gemeenteraad zal moeten een keuze 
maken op basis van objectieve criteria (titels en verdiensten, eventueel een assessment); 
deze criteria zijn in voorliggend besluit vermeld. 
 
De niet aangestelde titularis dient te worden aangesteld in een passende functie. Hiervoor 
dient de personeelsformatie van de gemeente en het OCMW te worden gewijzigd. Daarom 
wordt aan de raad ook een punt ter goedkeuring voorgelegd die voorziet in de creatie van de 
functie van adjunct algemeen directeur binnen het gemeentebestuur. In de 
personeelsformatie van het OCMW wordt voorzien in een bijkomende functie van diensthoofd 
Financiën OCMW. 
 
Deze twee functies vormen nieuwe functies, waardoor het ook noodzakelijk is dat de raad de 
functiebeschrijvingen goedkeurt. Deze gaan als bijlage bij dit besluit. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, 
§1 DLB op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig 

dagen na oproeping voor het ambt van algemeen directeur.  

Art. 2:  De gemeenteraad besluit om de zittende financieel beheerders overeenkomstig 
artikel 583, §2 DLB op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van 
dertig dagen na oproeping voor het ambt van financieel directeur.  

Art. 3:  De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen 
om de functiehouders bedoeld in artikel 1 en 2 schriftelijk uit te nodigen zich 
kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te 
stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de 
oproeping dient onderhavige beslissing, en de functiebeschrijvingen meegedeeld te 
worden. 

Art.4.  De gemeenteraad keurt de functiebeschrijvingen van algemeen en financieel 
directeur en van adjunct-algemeen directeur goed 

Art. 5:  De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een 
 wervingsreserve te voorzien voor de functie van algemeen directeur, met 
 opname van de niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur wordt 
 vastgesteld op 31 december 2023. 

 

 

28. Mondelinge vragen van de raadsleden 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
Gemeentesecretaris 
13|04|2018 


