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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 28 mei 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 20u03 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de schepenen Geersens, Dawyndt, Serpieters, Gantois en raadslid Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 april 2018 

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

 

Punten bij hoogdringendheid 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke wifi – 5-jarige overeenkomst - betreft: goedkeuring verrekening 1. 
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

b) vzw Bejaardenzorg KEI- driepartijenovereenkomst met betrekking tot bezwaring van een erfpachtrecht 
gevestigd Ter Duinenlaan, Koksijde in het kader van een investeringskrediet van 4.000.000 euro : 
goedkeuring 
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester geeft een stand van zaken mee van het dossier concessie brouwinstallatie Ten Bogaerde, er is één 
offerte ingediend met name door de brouwerij Huyghe uit Melle die ingeschreven heeft met het minimum bedrag van 

500 euro en die de noodzakelijke investeringen zal uitvoeren; de opdracht werd gegund door het college; de inschrijver 
moet instaan voor de inrichting van het pand; hij is tevreden dat op die manier er vooruitgang in het dossier wordt 
geboekt. 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn tussenkomst in de raad van februari over de veiligheid van torenkranen in de 
gemeente en vraagt naar een stand van zaken, omdat hij hierover niets meer hoorde; de burgemeester is verwonderd 
dat nu de vraag hier wordt gesteld en verwijst naar een bespreking in het veiligheidscomité en naar het feit dat dit op 
niveau van de kustburgemeesters ook aanhangig is gemaakt. 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse verzekerings-
overeenkomsten gemeente, OCMW, AGB, VVV vzw, Joc De Pit vzw, kerkfabrieken, VK personeel vzw. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een werkgroep die het voorliggend ontwerp van lastenboek heeft 
opgemaakt en hij schetst kort de bedoeling van deze overheidsopdracht en ook het feit dat we hiermee betere prijzen 
kunnen bedingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie fonteinen De Poort en 

Konzplein (Design, Build & Maintain) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de bedoeling van dit lastenboek zoals verwoord in de toelichtende 
nota; er is uitdrukkelijk gekozen om de poort als kunstwerk in stand te houden en het Konzplein opnieuw op te 
waarderen 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat het bedrag voor de renovatie van deze werken te hoog is, er hadden meer 
creatieve oplossingen kunnen gekozen worden, zijn fractie heeft hier bedenkingen over, er wordt minder uitgegeven voor 
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jeugdbeleid; de burgemeester stelt dat de werken ook de vervanging van de “poort” inhoudt en dit het hoge bedrag 
verantwoord; 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat het ene niet tegenover het andere moet worden afgewogen, er moet hiervoor niets 
wegvallen; hij staat volledig achter deze renovatie, de poort is een referentiepunt voor Koksijde, het komt nu niet meer 
tot zijn recht door het feit dat de fontein niet meer werkt, het betreft immers ook een kunstwerk 

Raadslid Mouton vult aan dat ze tevreden is dat er hier werk van gemaakt wordt en vraagt wanneer de concrete 
realisatie is voorzien 

 Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, L. Van Hove, J. Loones, G. 

Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. 
Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 
tegen (Van Herck, Dewulf) 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - project ter valorisatie van het 
Vanneuvillehuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de overeenkomst met kunstenaar Vilain om daar zijn werken te plaatsen maar 
er steeds werd gewacht op de subsidies van minister Bourgeois om de renovatie aan te vangen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Parnassiusstraat - 
Lusthuisjessstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de voorziene werken in deze straten 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen pv-installatie 
op diverse gebouwen - herhaling - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente hiermee wil investeren in zonnepanelen en ook de buurgemeenten 
kunnen intekenen 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt waarvoor de verlengingen voorzien zijn 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn fractie hier voor is, het produceren van groene energie is een absolute 
prioriteit en hij vindt dat de gemeente ambitieuzer moet zijn en ook de gemeente zou moeten instappen in 
groepsaankopen; de burgemeester meldt dat het college recent heeft beslist om in te stappen in groepsaankopen samen 
met AGB Oostende 

Gehoord raadslid Hillewaere die blij is dat hier werk wordt van gemaakt en ook vraagt om de mogelijkheid van 
windturbines te voorzien, waarop de burgemeester meldt dat er in Koksijde geen ruimte is om windturbines toe te laten, 
tenzij met kleinere molentjes een beter resultaat kan behaald worden; hij betreurt ook niet geconsulteerd te zijn geweest 
over het plaatsen van windmolens op zee voor onze kust 

Gehoord raadslid Loones die ook verrast werd met de berichten over nieuwe windmolens voor onze kust, ook ten nadele 
van de visserij; hij stelt niet persé tegen windmolens te zijn langs de autostrade en vindt dat ook kleine windmolens in 
de gemeente mogelijk moeten zijn 

De burgemeester merkt op dat raadslid Loones steeds tegen nieuwe autosnelwegen in onze regio is geweest omwille van 
aantrekken van industrie en verwonderd is over feit dat hij nu voorstander is om langs de autosnelweg windmolens te 
plaatsen en vraagt om steun van de raad om de gemeente vrij te houden van grote windmolens, waarop raadslid Loones 
duidelijk maakt ook geen voorstander te zijn van grote windmolens in onze gemeente maar verwijst dat het gaat om de 
omgeving van de verkeerswisselaar in Nieuwpoort en dus ook andere gemeenten betrokken zijn 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van gebouwen te 
Koksijde  - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat het gaat om oude gebouwen in Oostduinkerke-dorp en de prefabs nabij het 

centrum Taf Wallet 

Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat nog niet alles werd aangekocht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Belastingreglement tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven - periode 2018-2019. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies 
en bepalingen van de voorwaarden. 

Gehoord raadslid Van Herck die dit punt niet zal goedkeuren omdat het de bevoegdheden van de gemeenteraad uitholt; 
Raadslid Vancayseele sluit zich bij deze kritiek aan, verwijst naar zijn vroeger standpunt en stelt dus te zullen tegen 
stemmen 

 Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, L. Van Hove, J. Loones, G. 
Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. 
Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van 
Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 
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10. Kennisname financiële kwartaalrapportage - eerste kwartaal 2018 - kennisname. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2017. 

Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de diverse inkomsten en uitgaven  

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 1. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring akte tot verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw 
van een open museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal Visserijmuseum te 
Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het de bedoeling is om hier een nieuw museumdepot op te richten, gezien de 
noodzaak omdat de collectie nu overal rond staat en een degelijke depotwerking belangrijk is in functie van de verdere 
erkenning van onze musea; hij geeft ook mee dat er een positief verslag is over de aanvraag tot regionale erkenning van 
beide musea; het is de bedoeling om deze nieuwe ruimte een artistieke meerwaarde te geven en hiervoor beroep wordt 
gedaan op Winvorm, waardoor waardevolle ontwerpen kunnen ingediend worden; er wordt ook een educatieve ruimte 
voorzien om demonstraties te geven 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuren protocol voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor de gunning van de volledige 
studieopdracht voor de bouw van een open museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal 

Visserijmuseum te Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring overeenkomst tussen harmonieën, El Fuerte, VVV Koksijde en de gemeente Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of dit opgenomen is in het budget 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement reddingsdienst. 

Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

 Punt uitgesteld 

18. IWVA - voordracht lid raad van bestuur met raadgevende stem zetelend in de minderheid. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 verkozen met 20 voor en 2 tegen: raadslid Mouton 

19. Zefier cvba - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering en aanstelling volmachtdrager en 
plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergadering. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit en wordt aangeduid raadslid Devos (plv. Van Hove) met 20 ja en 2 tegen 

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting over de rekening 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. TMVS dv - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergaderingen. 
 aangesteld met 20 ja en 2 tegen: raadslid Ghyselen en Devos (plv) 
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24. Goedkeuring academiereglement WAK. 

Gehoord schepen Van Hove die stelt dat deze wijziging nodig is in functie van het nieuwe decreet 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring Artistiek Pedagogisch Project Westhoekacademie Koksijde. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

de gemeentesecretaris verlaat de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Björn Cools 
 
26. Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over deze wijziging 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt waarom gekozen is voor de procedure tot oproep aan de zittende titularissen en 
zoals in andere gemeenten de plaats niet vacant werd verklaard; 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het in andere gemeenten niet gebruikelijk is om open te stellen, hij stelt alle 
vertrouwen te hebben in de gemeentesecretaris en in huidige oplossing in volle overleg is gebeurd met de OCMW-
secretaris; hij ziet niet in waarom er extern moet worden gezocht als de huidige titularissen met hun expertise goed 
functioneren; deze nieuwe functies vragen ook een bijkomend engagement en een grotere verantwoordelijkheid, hij stelt 
dat de meerderheid honderd procent achter deze oplossing 

Gehoord raadslid Loones die beaamt dat de huidige titularissen goed werk leveren en de samenwerking tussen 
administratie en politiek heel vlot verloopt; hij stelt ook dat het niet klopt dat in de meeste gemeenten de plaats open 
verklaard wordt en blij is dat er op deze manier een oplossing werd gevonden; raadslid Loones wenst hen heel veel 
succes toe in hun nieuwe functies en meent ook niet dat de vergoeding te hoog is; 

Gehoord raadslid Van Herck stelt dat zijn vraag geen blijk van wantrouwen is, dit betrof een procedurele vraag, de fractie 
wenst de personeelsleden heel veel succes; 

Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat er voorafgaandelijk overleg gepleegd is met de titularissen en dat het bestuur er 
uitdrukkelijk voor heeft gekozen de huidige titularissen te waarderen op deze manier, ook door het voorzien van de 
functie van adjunct-algemeen directeur 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

de gemeentesecretaris vervoegt terug de zitting en neemt het ambt terug waar van notulist 
 
27. Goedkeuring wijziging personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de noodzaak van de wijziging 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke wifi – 5-jarige overeenkomst - betreft: goedkeuring verrekening 1. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. vzw Bejaardenzorg KEI- driepartijenovereenkomst met betrekking tot bezwaring van een erfpachtrecht 
gevestigd Ter Duinenlaan, Koksijde in het kader van een investeringskrediet van 4.000.000 euro : 
goedkeuring. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(30) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Vandekeere – opleiding redders aan zee 

Raadslid Vandekeere stelt dat ze als leerkracht LO elk jaar een praktijkles EHBO en reanimatie geeft aan de 5de- en 6de 

jaars. Telkens krijg ze de reactie van kandidaat-redders dat ze die les belangrijk vinden omdat het voor hun een 
opfrissing is van hun kennis. Er is dus wel nood aan zo’n opfrissing omdat die lessen niet in elke school gegeven worden. 
Ze vraagt dan ook of de gemeente bij elke start van een werkperiode een opfrissing kan geven aan de redders op het 
gezamenlijke moment; 

Schepen Anseeuw stelt dat er momenteel al een opfrissing gebeurt tijdens het werk en men om de drie jaar een 
bijscholing moet volgen; ze vindt het wel een goed idee om dit bij aanvang van de indiensttreding te organiseren, ook de 
AED-toestellen; de burgemeester beklemtoont ook nog eens het belang van reanimatie en stelt de zaak te willen 
bekijken. 
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2. vraag van raadslid Van Herck – verkeerssituatie Pylyserlaan 

Raadslid Van Herck verwijst naar de bezorgdheid van omwonenden over de bocht in het begin van de Pylyserlaan, 

mensen moeten wegspringen omdat autobestuurders de bocht afsnijden en op het voetpad rijden; hij vraagt om er 
paaltjes te plaatsen of éénrichting in te voeren; de burgemeester meldt dat deze vraag op de verkeerscommissie zal 
behandeld worden, hij stelt dat er nog geen ongevallen zijn gebeurd en de nodige signalisatie is aangebracht; éénrichting 
zal zeker niet worden ingevoerd; raadslid Mouton stelt dat het ook gevaarlijk is voor fietsers, waarop de burgemeester 
antwoordt dat dit inderdaad het geval is maar er reeds maatregelen zijn genomen om ongevallen zoveel mogelijk te 
vermijden 

 

3. vraag van raadslid Van Herck – verlichtingspalen tennisterreinen 

Raadslid Van Herck verwijst naar het feit dat een paal voor de verlichting enige tijd terug is omgevallen op het 
tennisplein van Koksijde en vraagt wat de stand van zaken is; hij vraagt zich ook af of de gemeente Koksijde hiervoor 
verzekerd is, wanneer dit in orde komt en wie opdraait voor de kosten? 

De burgemeester antwoordt dat er een mast is omgewaaid tijdens een storm, er zijn bewarende maatregelen genomen 
en er is in vervanging voorzien, de prijs is 20.000 euro en de opdracht is reeds toegewezen, uitvoering is binnenkort 
voorzien en de gemeente is hiervoor niet verzekerd. 

 

4. vraag van raadslid Mouton – stand van zaken werken Nieuwstraat Wulpen 

Raadslid Mouton vraagt naar een stand van zaken van de Nieuwstraat, het fietspad is ondertussen vernieuwd maar de 

borden staan er nog en de overgang tussen nieuw en oud gedeelte is nog altijd niet ideaal; de burgemeester meldt dat 
de nodige stappen zijn genomen om de afwerking, waaronder de belijning, binnenkort te voorzien; 

 

5. vraag van raadslid Devos – voorstel actie in functie van plasticvrij strand 

Raadslid Devos verwijst naar een recent Europees voorstel om de aanwezigheid van plastic in de zee te gaan vermijden; 
hij vindt dat hier een kans voor de gemeente ligt, door het voorbeeld te tonen om aan beachbars en surfclubs te vragen 
om plastieken rietjes te bannen; uit zijn rondvraag blijkt dat 2/3de van al onze beachbars en surfclubs op eigen initiatief 
reeds alle wegwerpplastic uit hun zaak hebben geband. De rest is bereid inspanningen te leveren. Hét grote probleem 
blijven evenwel de rietjes. Hij stelt dan ook voor dat het gemeentebestuur gratis bio-rietjes zou aanbieden aan de 
beachbars en surfclubs. Deze rietjes zijn 100% bio-afbreekbaar. Bij navraag heb je reeds voor 300 euro een 20.000 
rietjes; hij vraagt dit te willen onderzoeken, dit moet zeker financieel haalbaar zijn; hij stelt ook voor om het volgende 
jaar uit te breiden naar àlle horecazaken met een zandstrand. Voorwaarde blijft wel dat wie rietjes krijgt wel degelijk alle 
wegwerplastic uit diens zaak weert. Hij vraagt om dit voorstel te steunen; de burgemeester is akkoord met dit voorstel 
en zal dit laten verder uitwerken 

 

6. vraag van raadslid Dewulf – preventie nucleair ongeval Gravelines 

Raadslid Dewulf vraagt of er voldoende waarborgen zijn of we voldoende op de hoogte zullen gesteld worden van de 
gevolgen van een ongeval en vraagt of onze hulpdiensten voldoende voorbereid zijn op mogelijke incidenten, hij meent 
dat informatie wordt achtergehouden; de burgemeester meldt dat er goede contacten zijn met Frankrijk, onze 
veiligheidsambtenaar wordt steeds uitgenodigd op overleg in Frankrijk, er is een open communicatie; hij vermeldt de 

overige maatregelen die genomen zijn, waaronder verdeling van jodiumpillen onder de scholen. 

 
de gemeentesecretaris verlaat de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Björn Cools 

 

BESLOTEN ZITTING 
 

31. Kennisname aanstelling algemeen directeur 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 kennisname van de aanstelling van de heer Joeri Stekelorum als algemeen directeur 

32. Kennisname aanstelling financieel directeur 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 kennisname van de aanstelling van de heer Jean-Philippe Vandeputte als financieel directeur 

De gemeentesecretaris vervoegt terug de zitting en neemt het ambt terug waar 
 

33. Aanstelling van de adjunct algemeen directeur 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 mevrouw Pascale Feys wordt met unanimiteit aangesteld tot adjunct algemeen directeur 
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Vervolgens leggen de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de financieel directeur de eed af in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad, in openbare vergadering, met de volgende eedformule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
ambt trouw na te komen.” 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u30 
volgende raadszitting : maandag 25 juni 2018 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/521155/%2028-05-

2018 ; deze opname maakt integraal deel uit van dit beknopte verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/521155/%2028-05-2018
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/521155/%2028-05-2018

