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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 
 

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

 
 Toelichting Een bestek voor aanbesteding van alle verzekeringen voor Gemeente, OCMW, AGB, VVV vzw, 

Joc De Pit, VK Personeel vzw en kerkfabrieken werd opgemaakt door een werkgroep.  

Doel is de markt te bevragen via een Europese procedure en maximale concurrentie te 
bereiken om zo scherpe premies te bekomen. 
Het bestek bevat 6 percelen. 
De looptijd van het bestek bedraagt 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Hiermee rekening houdend wordt de raming van de aan te besteden opdracht geschat op 
500.000 euro per jaar of 2.000.000 euro voor 4 jaar, aangezien er geen einddatum staat op 
de stilzwijgende verlenging. 

Verzekeringen die in de loop van een jaar worden opgestart (bv. nieuw voertuig) worden 
voorzien aan referentiepremies en moeten steeds vervallen op 31 december van het jaar, om 
toekomstige heraanbestedingen gelijk te kunnen laten starten. 

De opdracht zal gegund worden aan de economisch meest voordelige offerte rekening 

houdend met gunningscriteria. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-056 en de raming voor de 
opdracht “DIVERSE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN GEMEENTE, OCMW, AGB, 
VVV VZW, JOC DE PIT VZW, KERKFABRIEKEN, VK PERSONEEL VZW”, 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 € 2.000.000,00 (vrij van btw). 

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

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

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

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie fonteinen De Poort en 
Konzplein (Design, Build & Maintain) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Dit dossier behelst het aanstellen van een firma voor de renovatie van de fontein op het 

Konzplein en de fontein De Poort in de Zeelaan. Het betreft Design, Build en Maintain. 
De fontein op het Konzplein werkt momenteel met een ernstig waterverlies. 
Idem voor de fontein de Poort, maar deze is uit dienst gesteld wegens onveilig (enkele delen 
van de constructie kwamen reeds los). 

 
De raming bedraagt € 435.000,00 incl. btw. De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 
2018. Wijze van gunnen: openbare procedure. Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekeningen. De financiële 
dienst maakt de nodige vastleggingen.   
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-645/0200-01/2250007/BESTUUR/CBS/IE-7 & 2018/ACT-
540/0200-01/2250007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 438.500,00 € 
Gereserveerd krediet :  435.000,00 € 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-049 en de raming voor de 

opdracht “Renovatie fonteinen De Poort en Konzplein (Design, Build & Maintain)”, 
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 € 359.504,13 excl. btw of € 
435.000,00 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. 

 

 

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

 
 Toelichting Het Vanneuvillehuis, een oud visserhuisje gelegen in de Noordduinen, sinds jaren in 

eigendom van de gemeente, wordt gerestaureerd met subsidies van Onroerend Erfgoed.  
 
De raming voor dit project bedraagt € 368.804,67 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2018. 
Wijze van gunnen: openbare procedure. 
Lastenboek, raming en plannen opgemaakt door Studiebureau Monument in Ontwikkeling uit 
Nieuwpoort. 
Op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende budget voorzien voor de vooropgestelde 
raming.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-675/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 560.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  368.804,67 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Project 
ter valorisatie van het Vanneuvillehuis te Koksijde”, opgesteld door de ontwerper, 
Monument in Ontwikkeling bvba, Onze Lieve Vrouwstraat 5 te 8620 Nieuwpoort. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 304.797,25 excl. btw of € 368.804,67 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. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Parnassiusstraat - 
Lusthuisjessstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De heraanleg van de Parnassiusstraat en Lusthuisjesstraat gebeurt enkel op openbaar 

domein. De Parnassiusstraat wordt heraangelegd tussen de Middenlaan en de Gevaertlaan. Er 
wordt een wandelpad en rijweg aangelegd in de Lusthuisjesstraat tussen de Parnassiusstraat 
en de Zeekruisdoornstraat.  
In beide straten wordt riolering aangelegd. Er worden voetpaden voorzien ter verhoging van 
de veiligheid van de zwakke weggebruiker, in het bijzonder voor de nabijgelegen school in de 
Abdijstraat. 
 
Op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende budget voorzien voor de vooropgestelde 
raming.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-708/0310-01/2280007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 649.612,34 € 
Gereserveerd krediet :  525.636,92 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek, plannen en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat”, opgesteld door de ontwerper, 
Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 472.610,41 
excl. btw of € 525.636,92 incl. 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. 
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6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen pv-

installatie op diverse gebouwen - herhaling  - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
 Toelichting In het kader van energiek 2020 gaan we opzoek naar energiezuinige maatregelen / 

investeringen. Met het opstarten van dit dossier willen we in eerste instantie een PV 
installatie (Photo Voltaic = fotovoltaïsche zonnepanelen) plaatsen op de feestzaal Witte Burg 
en op de tennishal. Het dossier is zo opgesteld dat ook de buurgemeenten kunnen intekenen 
op dit dossier om tegen dezelfde voorwaarden een PV installatie te laten plaatsen. 
 
De raming voor het basis jaar en de drie eventuele verlengingen bedraagt voor de gemeente 
Koksijde € 600.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien voor het budgetjaar 2018. 
Er is een subsidie mogelijk vanwege het provinciebestuur. 
Wijze van gunnen: openbare procedure. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende budget voorzien voor de vooropgestelde 
raming.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-254/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 185.216,82 € 
Gereserveerd krediet :  150.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-048 en de raming voor de 
opdracht “Leveren en plaatsen PV-installatie op diverse gebouwen - herhaling”, 
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 € 495.867,76 excl. btw of € 
600.000,00 incl. btw. 

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 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal Gemeente Koksijde optreden als aankoopcentrale in die zin 
dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, 
leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of 
aanbestedende entiteiten, meer bepaald: Stad Veurne, Stad Nieuwpoort, 
Gemeentebestuur De Panne, Politiezone Westkust, Autonoom Gemeentebedrijf 
Koksijde, OCMW Koksijde en AGB Vrije Tijd. 

Art. 5:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau. 

 

 

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

 
 Toelichting De gebouwen in de Dorpsstraat, eigendom van de gemeente, worden afgebroken in het kader 

van het project dorpspromenade Oostduinkerke Dorp. De afbraak van de prefabgebouwen op 
de site Westhoekacademie wordt hierin meegenomen. Door de afbraak zal er een wijder zicht 
zijn op de duinen. 
 
De raming bedraagt € 117.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2018. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek, raming en plannen opgemaakt door architect Stefaan Depla.  
 
De nodige budgetten zijn ingeschreven onder onderstaande jaarbudgetrekeningen 
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-522/0119-50/2221007/BESTUUR/CBS/IE-7 en 
2018/ACT-624/0119-50/2221007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 117.102,82 € 
Gereserveerd krediet :  117.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-060 en de raming voor de 
opdracht “Afbraak van gebouwen te Koksijde”, opgesteld door de ontwerper, 
Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 Koksijde. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 96.694,21 excl. btw of € 116.999,99 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
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8. Belastingreglement tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven - periode 2018-2019. 
 
 Toelichting Voorstel om het belastingreglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 april 2014 op 

het plaatsen bouwmaterialen op de voetpaden, openbare pleinen en wegen – periode 2014-
2019 vanaf 01.07.2018 op te heffen en te vervangen door onderstaande. 
Door de gemeente werd een software pakket (Rombit) aangekocht voor het beheer en de 
aangifte en verwerking van de innames openbaar domein.  
Belangrijkste wijzigingen: 
1. Afschaffing van de belasting per lopende meter voor innames met een diepte van max. 0,5 
meter op openbaar domein om redenen van duidelijkheid. 
2. Er blijft maar één tarief over: 0,25 euro per vierkante meter oppervlakte van de totale 
inname berekend van de uiterste punten van de inname 
3. Ook rollend materieel, werfwagens, enzovoort, worden opgenomen in de berekeningsbasis. 
Vaststelling nu is dat er aanvragen zijn voor inname openbaar domein, dat geen materiaal 
wordt geplaatst maar wel voertuigen en opleggers met materiaal erop, en aangezien huidig 
reglement dat niet in belastbare materie opnam, kon men zo ontsnappen aan die belasting. 
Bovendien blijkt bij nazicht bij AGB en Rauwers dat aannemers weinig tot geen gebruik 
maken van aannemerskaarten en dat controle wat binnen of buiten de machtiging valt 
daarom ook onmogelijk wordt. 
4. Er wordt een minimumtarief ingevoerd van 25 euro. Dit dekt de kosten bij kleine innames 
(bv. plaatsen containers) 
5. Er wordt een tarief ingevoerd van 500 euro per vierkante meter per aanslagjaar, ongeacht 
de duur van de inname voor plaatsen van een verkoopsbureel in de openbare ruimte. 
6. De inname openbare ruimte wordt belast en moet maximaal beperkt worden om overlast 
te vermijden. Dus ongeacht wie eigenaar of beheerder is van weg, berm, plein enz… 
7. De belasting is een contantbelasting  

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Voor een termijn beginnend op 01.07.2018 en eindigend op 31.12.2019 wordt een 

belasting geheven voor de tijdelijke inname van de openbare ruimte bij 
bouwwerven voor bouwwerken zoals het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, 
herinrichten, renoveren, schilderen of zandstralen van gebouwen, zwembaden, 
grondwerken, tuinaanleg of -renovatie,… (dit is een niet limitatieve opsomming). 

 
 Dit reglement handelt louter over het vestigen van een belasting voor de tijdelijke 

inname van de openbare ruimte bij bouwwerven. Het betalen van de belasting op 
de inname van de openbare ruimte houdt geen toestemming in om de openbare 
ruimte privatief te gebruiken. Deze innname is pas toegelaten na het verkrijgen 
van de nodige vergunningen van de bevoegde instanties. 

 
Art. 2: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

- De openbare ruimte: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het beheer van 
een overheid; dit behelst onder meer: 

o De openbare weg, te weten de wegen, fietspaden, bermen of pleinen die 
openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangers- of fietsverkeer of ander 
verkeer; 

o De groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, 
parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare 
ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van 
personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning 

- De inname van openbare ruimte bij bouwwerven: elk privatief gebruik van de 
openbare ruimte ongeacht of dit gebruik is onderworpen aan een toelating of een 
vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere gemeentelijke 
reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het 
gebruik, zoals: 

o Opstellen van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketen, (mobiele) 
bouwkranen, bouwliften, hoogtewerkers, werfafsluitingen, werfketen, 
sanitaire eenheden; 

o Tijdelijke inname door materiaal of materieel. Onder materieel wordt 
verstaan: al wat nodig is voor het uitvoeren van bouwwerken, in het 
bijzonder machines en middelen voor het vervoer van goederen en/of 
werfpersoneel, zoals motorrijtuigen, vrachtwagens, lichte vrachtauto’s, 
(mobiele) kranen, traktoren met oplegger, oplegger(s), enzovoort. 

o Het plaatsen van voorwerpen zoals containers, betonmolens, -bakken en 
silo’s. 

 
Art. 3:  Het bedrag van de belasting op het innemen van de openbare ruimte bij 

bouwwerven wordt bepaald op 
 

1. 0,25 euro per vierkante meter per kalenderdag inname van de openbare 
ruimte. 
De belastbare oppervlakte is deze van een polygoon waarbinnen alle 

voorwerpen (inclusief het rollend materieel) dienen geplaatst te worden. De 
totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. 
Een begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige kalenderdag. 
De breedte van het werkelijke gebruikte gedeelte van de openbare ruimte 
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wordt steeds in aanmerking genomen, de ingangen worden niet afgetrokken. 
Buiten de vergunde oppervlakte mogen geen voorwerpen worden geplaatst (bv. 
vlaggenmasten). 
De minimale aanslag per aanslagjaar bedraagt 25 euro. 

2. 500,00 euro per vierkante meter en per aanslagjaar, zonder minimum van de 
gebruikstijd, voor het plaatsen van verkoopburelen (ook deze gevestigd in 
caravans) buiten de rooilijn in de openbare ruimte op bv. voetpad, berm, 
fietspad, rijweg, plein of park,… 

 
Art. 4:  De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of 

de rechtspersoon die in uitvoering van de betreffende artikelen van het algemeen 
politiereglement van de gemeente Koksijde de toelating krijgt tot privatief gebruik 
van de openbare ruimte. 
De bouwheer, een eigenaar of één van de eigenaars van het perceel waar de werken 
worden uitgevoerd, zijn hoofdelijk gehouden tot betalen van de belasting. 

 
Art. 5:  De belasting moet contant betaald worden alvorens de openbare ruimte in gebruik 

wordt genomen. 
 
Art. 6:  Bij ingebruikneming zonder de door het algemeen politiereglement van de gemeente 

Koksijde voorziene toelating treft de belasting de verantwoordelijke voor de 
bezetting van het openbaar domein. De bouwheer, een eigenaar of één van de 
eigenaars van het perceel waar de werken worden uitgevoerd, zijn hoofdelijk 
gehouden tot betalen van de belasting. 
De vaststelling van de ingebruikgenomen openbare ruimte gebeurt door opmeting 
van de ingebruikneming ter plaatse door de aangestelden van het gemeentebestuur. 

 
Art. 7:  In geval van ingebruikname zonder de voorziene toelating of in geval van 

ingebruikname van meer openbare ruimte dan voorzien in de toelating, wordt de 
belasting ingevorderd door middel van een kohier, met toepassing van de bepalingen 
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

 
Art. 8:  De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college 

van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden 
gemotiveerd en ondertekend en op straffe van nietigheid schriftelijk worden 
ingediend. Het moet tijdig worden ingediend overeenkomstig de bepalingen van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. Indien de belastingschuldige gehoord wil 
worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift 

 
Art. 9: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere 

wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis 
van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij 
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 
Art.10: Het belastingreglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 april 2014 op het 

plaatsen bouwmaterialen op de voetpaden, openbare pleinen en wegen – periode 
2014-2019 wordt opgeheven vanaf 01.07.2018. 

 

 

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

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 18 april 2017 werd de machtiging aan het college van 

burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalingen van de 
voorwaarden goedgekeurd. Deze aanpassing beoogt de toevoeging van de kosten die de 
gemeentescholen en de Westhoekacademie aanrekent aan de leerlingen of deelnemers aan 
activiteiten aan de machtiging aan het college om er de voorwaarden en het tarief van te 
bepalen, zoals voor studiereizen, schoolreizen of vergoeding aan inkoopprijs van aangekocht 
gespecialiseerd materiaal. Indien deze prijzen wijzigen is het aangewezen dat het college 
hierop snel antwoord kan bieden door de retributie aan te passen aan de werkelijke kostprijs. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  §1. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging tot het heffen van retributies in volgende aangelegenheden: 

1° culturele activiteiten deel uitmakende van het cultuuraanbod van de gemeente 
(o.a. in culturele centra, bib, musea, feestzalen enzovoort) 
2° jeugdmanifestaties deel uitmakende van het jeugdaanbod van de gemeente 
3° sportmanifestaties deel uitmakende van het sportaanbod van de gemeente 
4° seniorenmanifestaties deel uitmakende van het seniorenaanbod van de gemeente 
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5° festiviteiten (inclusief jubilea, huwelijken en dergelijke) deel uitmakende van het 
feestenaanbod van de gemeente 
6° jeugd-, cultuur- en sportkampen, speelpleinwerking, vakantieopvang 
7° de uitlening van goederen behorende tot de uitleendienst, dienst logistiek of 
andere gemeentelijke diensten 
8°de verkoop van goederen die geproduceerd worden door gemeentelijke diensten 
9° tarieven inzake toeristische folders, brochures en dergelijke 
10° tarieven inzake verkoop van boeken, al dan niet uitgegeven door of voor 
rekening van de gemeente 
11° vaststelling tarieven voor verkoop van dranken en spijzen 
12° vaststelling van de tarieven inzake  elektriciteit, gas en water, verbruikt door de 
respectievelijke aanvrager. 
13° uitleningen van gemeentelijk kunstpatrimonium 
14° activiteiten gericht op de burger, ontwikkeld door de dienst Milieu en Duurzame 
ontwikkeling of door de dienst Internationale Samenwerking of andere diensten  
15° vergoeding van doorgerekende kosten van het gemeentelijk onderwijs ten laste 
van de ouders van de ingeschreven kinderen voor ondermeer schoolmaaltijden, 
schoolreizen en school gerelateerde kosten  
16° het inschrijvingsgeld in de Westhoekacademie ten voordele van de gemeente 
(bovenop het inschrijvingsgeld ten voordele van het Ministerie van Onderwijs)   
17° de activiteiten, kampen en vergoeding voor doorgerekende kosten van de 
Westhoekacademie ten laste van de leerlingen en deelnemers voor ondermeer 
studiereizen, gespecialiseerd materiaal zoals o.a. papier of klei of andere materialen 
voor diverse ateliers. 

§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en 
mogen het maximum van €1.000,00 niet te boven gaan. 

Art. 2: §1. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging tot het heffen van retributies in volgende aangelegenheden: 

1° vaststelling tarieven huur gemeentelijke terreinen, zalen en accommodaties 
bestemd voor sport, cultuur, feesten, vergaderen of elk ander privatief gebruik 

2° vaststelling van de tarieven inzake elektriciteit, gas en water, verbruikt door 
de respectievelijke aanvragers  

3° vaststelling tarieven inzake het gebruik van bijkomende accommodatie (bv. 
keuken, wasmachine, bar,…) en inzake het poetsen van de gehuurde terreinen, 
zalen en accommodaties  

§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en 
mogen voor niet-commercieel gebruik (zoals blijkt uit het werkelijk gebruik van 
de terreinen, zalen en accommodaties) het maximum van €2.000,00 niet te 
boven gaan  

Art. 3: Het college kan vrijstellingen voorzien  
1° bij vaststelling van retributietarieven in de materies vermeld in art. 1: maximum 
30% van de beschikbare plaatsen kunnen worden vrijgesteld van retributie indien 
het college tickets wil ter beschikking stellen van genodigden, sponsors of personeel.  
2° Voor materies inzake art. 1, 7° en art. 2 kunnen andere openbare besturen, 
organisaties waar de gemeente of OCMW Koksijde deel van uitmaken, of 
adviesraden worden vrijgesteld.  
3° inzake aanvragen voor gebruik van goederen voorzien in art. 2 door 
personeelsleden of raadsleden kan het college een vrijstelling voorzien naar 
aanleiding van een specifieke gebeurtenis; 
4° Voor materies inzake art. 1, 8° en 9° en art. 2 kunnen goederen vrijgesteld 
worden van retributie ten behoeve van raadsleden of in kader van public relations 
van de gemeente. 

Art. 4: Het college kan verminderingen voorzien bij vaststelling van retributietarieven in de 
materies vermeld in art. 1 en art. 2 op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op 
volgende objectief vaststelbare criteria: 

- aantal deelnemers per gezin 
- de leeftijd van de deelnemers 
- criteria in functie van een bepaalde doelgroep 
- afnamehoeveelheden en abonnementsformules 
- het al dan niet inwoner zijn van de gemeente 
- het al dan niet tweede verblijfhouder zijn van de gemeente (zoals blijkt uit het 
jaarlijks belastingkohier tweede verblijf) 
- lidmaatschap van een Koksijdse adviesraad 
- houder zijn van een bepaalde “pass” 
- sociale criteria 
- personeelslid zijn van de gemeente, OCMW of AGB Koksijde 
- gesubsidieerde vereniging met zetel in Koksijde 
- gesubsidieerde vereniging met werking op het grondgebied van de gemeente 
Koksijde 
- erkende doch niet-gesubsidieerde vereniging met zetel  in Koksijde of met werking 
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op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
- gemeentelijke adviesraad van de gemeente Koksijde; 
- intergemeentelijk samenwerkingsverband, politiezone of hulpverleningszone of 
gelijkaardig waar de gemeente of OCMW Koksijde deel van uitmaakt; 

Art 5: De inning van de retributies kan zowel contant gebeuren als giraal in functie van de 
praktische mogelijkheden. 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. Inzake verbruik van elektriciteit, gas 
en water is de aanvragen de retributie verschuldigd; de verbruiker ervan is de 
retributie hoofdelijk verschuldigd. 

Art. 6: Bij niet-betaling van, niet binnen de 30 dagen na ontvangst uitdrukkelijk en 
schriftelijk betwiste retributies, kan gebruik gemaakt worden van de gedwongen 
invorderingsprocedure voorzien in art. 94, 2° lid van het gemeentedecreet. 
De kosten van invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar. 

Art. 7: Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de 
burgerlijke rechtspleging. De kosten van invordering vallen ten laste van de in 
gebreke blijvende schuldenaar. 

Art. 8: Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd 
geheven opschorten. 

Art. 9: De machtiging aan het college houdt eveneens de bevoegdheid in tot wijziging van 
bestaande retributiereglementen aangenomen door de gemeenteraad inzake de 
aangelegenheden vermeld onder artikel 1 en artikel 2 van dit reglement. 

Art. 10: Dit retributiereglement is niet van toepassing indien terreinen, lokalen, zalen of 
andere gemeentelijke eigendommen het voorwerp uitmaken van een specifieke 
overeenkomst of zakelijk recht afgesloten met de gebruiker ervan. 

Art. 11: De beslissing van de gemeenteraad van 18 april 2017 tot hervaststelling machtiging 
aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies 

en bepalingen van de voorwaarden wordt opgeheven. 

 

 

10. Kennisname financiële kwartaalrapportage - eerste kwartaal 2018 - kennisname. 
 
 Toelichting Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan gemeenteraad en 

schepencollege (met afschrift aan de gemeentesecretaris):  
- Minstens éénmaal per jaar: een financieel rapport, omvattende ten minste een 

overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
alsook de evolutie van de budgetten. (art. 165) 

Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan de gemeenteraad: (met 
afschrift aan het schepencollege en de gemeentesecretaris):  

- Minstens éénmaal per jaar: een rapport over de uitoefening van de taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (art. 166) 

Over het debiteurenbeheer ingevolge artikel 94 gemeentedecreet rapporteert de financieel 
beheerder. 
 
Het bijgaand rapport is opgemaakt overeenkomstig de BBC-regels. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van het financieel rapport van de gemeente Koksijde 
betreffende het eerste kwartaal 2018. 

 

 

11. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2017. 
 
 Toelichting De OCMW-dienstjaarrekening 2017 werd in zitting van 19 april 2018 door de raad 

voor maatschappelijk welzijn vastgesteld 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2017 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

 

 

12. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 1. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2018 werd de aankoop van de woning 

Dorpsstraat 1 Oostduinkerke van mevrouw Nele Decorte voor een bedrag van 500.000 euro 
goedgekeurd.  
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2018 werd notaris 
Maes Wim aangesteld voor de aankoop van de woning. Op 8 mei 2018 mocht de gemeente 
de ontwerpakte ontvangen van notaris Maes. De voorwaarden tot aankoop van de woning 
dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.   
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: De akte tot aankoop van de woning Dorpsstraat 1 Oostduinkerke ten kadaster 

gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, perceelnummer 84S (0084VP0000) 
van mevrouw Nele Decorte, zoals opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  De burgemeester en de gemeentesecretaris worden belast met de ondertekening van 
de akte.  

 

 

13. Goedkeuring akte tot verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan Oostduinkerke. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 28 augustus 2017 werd de verkoop van een perceel 

grond Hugo Verriestlaan aan mevrouw Vandegineste Laurentia door de gemeenteraad 
goedgekeurd voor een bedrag van 16.500 euro. Het betreft een perceel openbaar domein, 
zonder enige functie. Mevrouw Vandegineste zou het perceel bij haar eigendom Hugo 
Verriestlaan 28 Oostuinkerke voegen. Notaris Maes Oostduinkerke werd namens het college 
van burgemeester en schepenen aangesteld en notariskantoor Claerhout - Sagon, Izegem 
namens mevrouw Vandegineste. Op 19 april 2018 mocht de gemeente de ontwerpakte 
ontvangen van notaris Maes. De voorwaarden tot verkoop dienen goedgekeurd te worden 
door de gemeenteraad. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art 1:  Goedkeuring van de akte tot verkoop van een perceel grond gelegen Hugo 

Verriestlaan te Koksijde, kadastraal gekend onder Koksijde 5de afdeling sectie A nr. 
1235 A, overeenkomstig het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Leen 
Geusens van 15 september 2017 (ref. 38018-10254), zoals opgenomen in bijlage bij 
dit besluit.  

Art. 2:  De secretaris en de burgemeester te machtigen tot ondertekening van de akte.  

 

 

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. 

 
 Toelichting Het gemeentebestuur van Koksijde wil investeren in het behoud en beheer van het maritiem 

erfgoed en wil tegelijkertijd de museologische beleving van de bezoekers van het NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke verbeteren. Dit wil zij beogen door de bouw van 
een nieuw museumdepot/educatieve ruimte. In dit gebouw willen we dus niet enkel de 
materiële getuigenissen van het visserijverleden herbergen maar ook plaats maken voor de 
immateriële kennis. Dit gebouw zou dus opgesplitst dienen te worden in een ruimte voor de 
objecten en een educatieve ruimte waar plaats is voor een demonstratiekeuken om 
traditionele visgerechten te bereiden. Het museumdepot/educatieve ruimte zou op de plaats 
komen waar het NAVIGO-museum nu beschikt over twee huizen in de Pastoor Schmitzstraat 
die langs de site van het museum liggen. 
 
Om een ontwerper aan te stellen wordt voorgesteld te werken via de Open Oproep Winvorm 
van de provincie West-Vlaanderen. 
Hierbij wordt gevraagd aan de gemeenteraad om het mandaat hiervoor goed te keuren.  
 
Het budget dat wordt vooropgesteld voor de bouw zelf bedraagt 1.500.000 euro, incl. BTW en 
incl. erelonen (excl. veiligheidscoördinatie). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm door de opdrachtgever, 
de gemeente Koksijde voor de volledige studieopdracht voor de bouw van een open 
museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal Visserijmuseum 
wordt goedgekeurd 

 

 

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. 

 
 Toelichting In kader van de samenwerking met de provincie West-Vlaanderen voor het aanstellen van 

een ontwerper voor de volledige studieopdracht voor de bouw van open museumdepot en 
educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal visserijmuseum via de procedure van de 
Open Oproep WinVorm, dienen verdere afspraken vastgelegd te worden rond die procedure 
voorwerp van de studieopdracht met ambitieniveau, de taken van beide partners, afspraken 
rond de te volgen procedure,….. Dit staat allemaal beschreven in dit voorliggend protocol. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het protocol  voor het vastleggen van de afspraken tussen de gemeente Koksijde en 
Winvorm, vertegenwoordigd door de Provincie West-Vlaanderen, voor de gunning 
van de volledige studeopdracht voor de bouw van van een open musuemdepot en 
educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke-
dorp via de procedure van de Open Oproep WinVorm, wordt goedgekeurd. 
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16. Goedkeuring overeenkomst tussen harmonieën, El Fuerte, VVV Koksijde en de gemeente Koksijde. 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 21 maart 2016 werd de overeenkomst voor een 

werkingstoelage aan de Harmonie Koksijde, Oostduinkerke en El Fuerte goedgekeurd en dit 
voor een periode van 3 jaar. Deze overeenkomst zorgde ervoor dat elke vereniging eenzelfde 
toelage mocht ontvangen en dat de prestaties in ruil voor de toelage werden vastgelegd. Elke 
vereniging mocht vanaf werkjaar 2018 een toelage van 16.500 euro ontvangen. 
Voorgesteld wordt om de werkingstoelage voor elke vereniging jaarlijks te verhogen met naar 
17.500 euro, waarbij elke vereniging 10 prestaties zou leveren in ruil voor de toelage. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Een jaarlijkse toelage aan de Harmonie Koksijde, de Harmonie Oostduinkerke en El 
Fuerte wordt goedgekeurd zoals opgenomen in de overeenkomst in bijlage bij dit 
besluit. 

Art. 2:  De voorwaarden voor de toekenning van de toelage worden goedgekeurd zoals 
omschreven in de overeenkomst, opgenomen in bijlage bij dit besluit.  

Art. 3:  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven toe te zien 

op de concrete besteding van de middelen. 

 

 

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement reddingsdienst. 
 
 Toelichting Het huishoudelijk reglement van onze reddingsdienst dient te worden geactualiseerd.  

De wijzigingen worden doorgevoerd omwille van volgende redenen: 
- Pensionering van voormalige hoofdredder en aanstelling van nieuwe hoofdredder 

(art. 2 en 6.7) 
- Nieuwe praktische afspraken betreffende de opvolging van de werking van de 

reddingsdienst (rol dienst patrimoniumbeheer en dienst personeel) (art. 3) 
- Nieuwe praktische afspraken betreffende rol van hoofdredder en postoverste (art. 3) 
- Nieuwe afspraken betreffende openingstijden van reddingsdienst (art. 5) 
- Voormalig art. 3.3 wordt geschrapt doordat de functie van adjunct-hoofdredder niet 

bestaat binnen de gemeente Koksijde 
Voor het overige zijn er geen wijzigingen. 
 
In bijlage zitten het aangepaste reglement met aanduiding van de wijzigingen en eveneens 
het gecoördineerde reglement. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het huishoudelijk reglement van de reddingsdienst van de gemeente Koksijde wordt 
goedgekeurd zoals bepaald in de tekst gevoegd als bijlage bij dit besluit. 

 

 

18. IWVA - voordracht lid raad van bestuur met raadgevende stem zetelend in de minderheid. 
 
 Toelichting Gelet op art. 52 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking en in de statuten van de IWVA opgenomen in art. 23 als volgt :  

“Aan de vergadering van de raad van bestuur wordt deelgenomen door telkens één, 
rechtstreeks door een gemeente aangeduide afgevaardigde, van wie het mandaat één jaar 
bedraagt.  De aanduiding door de gemeente gebeurt in alfabetische volgorde, waarbij de 
gemeente die aan de beurt komt, de voorzitter op de hoogte brengt van de aanduiding, voor 
iedere jaarvergadering.  Laat de betrokken gemeente na deze kennisgeving te doen, dan 
verbeurt zij haar recht en komt dit onmiddellijk toe aan de eerstvolgende gemeente volgens 
de alfabetische rangorde, die zo spoedig mogelijk overgaat tot de aanduiding.  Het mandaat 
vangt aan op de eerste raad van bestuur, volgend op de jaarvergadering, of op de aanduiding 
naderhand.  Voor de eerste toepassing vangt het mandaat aan op de eerste raad van bestuur 
volgend op de algemene vergadering die de inlassing van onderhavige bepaling in de statuten 
heeft goedgekeurd; en loopt het tot de jaarvergadering van het daaropvolgend boekjaar. 
Deze door een gemeente rechtstreeks aangeduide afgevaardigde is steeds een raadslid die in 
de betrokken gemeente verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn”; 

Gelet op het einde van het mandaat van de heer Marc Deprez, vertegenwoordiger van de 
stad Diksmuide, en de aanstelling van een vertegenwoordiger van de gemeente Koksijde in 
het kader van art. 52 van bovengenoemde decreet; 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Voordragen lid van de Raad van Bestuur van de intercommunale I.W.V.A. met 
raadgevende stem als verkozene op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het OCMW. 
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19. Zefier cvba - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering en aanstelling volmachtdrager 
en plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergadering. 

 
 Toelichting Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28; 

Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van 
de cvba Zefier op 28 juni 2018; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn 
goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde 
van de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018, zijnde 

 
1  Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 

de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 
gemeenten van Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening 
in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 
Energievoorziening in het Antwerpse DV; 

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2017; 

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 

Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 

2017; 
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 

de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in 
West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor 
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 

Art. 2:  De heer/mevrouw                                                 , aan te duiden als 
volmachtdrager van de stad/gemeente om deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018; 

Art. 3:  De heer/mevrouw                                 , aan te duiden als 
plaatsvervangend volmachtdrager van de stad/gemeente om deel te nemen aan 
bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018. 

 

 

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 19 juni 2018 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017 - akteneming 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2017 
3. Verslag van de commissaris – akteneming 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2017 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten. 

 

 

21. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 27 juni 2018 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Goedkeuren werkingsverslag 2017 
2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2017 

3. Bestemming resultaat 
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4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant 
2. Rondvraag 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 

inhoud van deze punten 

 

 

22. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Gelet op de statuten van TMVS dv; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 20 juni 2018 
waarin de agenda werd meegedeeld; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van 
de algemene vergadering TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2.  a.Goedkeuring  van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 

b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017 
3.. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR) 
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd 
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
6. Statutaire benoemingen 
7. Varia en mededelingen 

 

 

23. TMVS dv - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergaderingen. 
 
 Toelichting Gelet op art. 30 van de statuten van TMVS dv; 

Overwegende dat ingevolge de toetreding van de gemeente tot TMVS dv er aanleiding toe 
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv ; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De heer/mevrouw … wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt/worden gevolmachtigd in naam van 
de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, 
de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze 
vergaderingen. 

Art. 2: De heer/mevrouw ………….wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Art. 3: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de 
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

 

24. Goedkeuring academiereglement WAK. 
 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in 

het Vlaams parlement. 

Het schoolreglement werd aangepast conform de richtlijnen en voorstellen van OVSG. Vanaf 
heden wijzigt de benaming naar academiereglement.  
Het academiereglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad van Koksijde op 22 mei 2017. 
 
Het integrale academiereglement wordt hierbij gevoegd omwille van de implementatie van 
het nieuwe niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs, met andere woorden alle artikels werden 
aangepast in functie van het nieuwe decreet.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 22 mei 2017 wordt opgeheven. 

Art. 2:  Het hierbij gevoegde academiereglement deeltijds kunstonderwijs wordt 
goedgekeurd en is van toepassing voor alle inschrijvingen vanaf het schooljaar 2018-
2019;  

Art. 3:  Het academiereglement deeltijds kunstonderwijs wordt bij de eerste inschrijving van 
een leerling in de academie voor akkoord en ondertekening overhandigd aan de 

leerling of aan de ouders van de minderjarige leerlingen. Cursisten en de ouders van 
minderjarige leerlingen worden bij wijzigingen op de hoogte gebracht.  

Art. 4:  Het academiereglement is steeds digitaal consulteerbaar via de website. Eveneens is 
een papieren versie aanwezig in het hoofdgebouw van de academie en op elke 
vestigingsplaats.  
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25. Goedkeuring Artistiek Pedagogisch Project Westhoekacademie Koksijde. 

 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in 

het Vlaams parlement. 
Het artistiek pedagogisch project (APP) dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 
Het APP omvat het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur voor 
de academie en haar werking heeft bepaald.  
 
Hieronder verstaat men:  

- de visie van de academie,  
- het aanbod beeldend kunstonderwijs,  
- de samenwerking en netwerking,  
- de elementen en doelstellingen binnen het pedagogisch artistiek opvoedingsklimaat, 

concreet ingevuld naar kinderen, jongeren en volwassen.  
- de kunst- en cultuureducatie 

 
Het integrale APP wordt hierbij toegevoegd omwille van de implementatie van het nieuwe 
niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs. Met andere woorden; alle inhoudelijke bepalingen 
werden aangepast in functie van het nieuwe decreet. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestaande artistiek pedagogisch project versie 2017 wordt opgeheven. 

Art. 2:  Het hierbij gevoegde APP wordt goedgekeurd en is van toepassing voor alle 
opleidingen vanaf het schooljaar 2018-2019;  

Art. 3:  Het APP wordt bij de eerste inschrijving van een leerling in de academie voor 
akkoord en ondertekening overhandigd aan de leerling of aan de ouders van de 
minderjarige leerling. Cursisten en de ouders van minderjarige leerlingen worden bij 
wijzigingen op de hoogte gebracht.  

Art. 4:  Het APP is steeds digitaal consulteerbaar via de website. Eveneens is een papieren 
versie aanwezig in het hoofdgebouw van de academie en op elke vestigingsplaats.  

 

 

26. Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 
 
 Toelichting We verwijzen naar de gemeenteraad van 23 april 2018 waarbij het gemeentebestuur in de 

formatie van het gemeentepersoneel de functies van algemeen directeur, financieel directeur 
en adjunct-algemeen directeur heeft voorzien en ervoor heeft geopteerd een oproep te doen 
bij de huidige titularissen (decretale graden). Bij de indiensttreding van deze personeelsleden 
dient de functionele loopbaan (minimum en maximumweddeschaal) te worden vastgesteld. 
Dit wordt in onze RPR bepaald. Hiertoe dringt zich dus een wijziging van de RPR op aangezien 
de weddeschalen en loopbaan wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal 
bestuur. 
 
De wijziging aan bijlage I. Uitgewerkte salarisschalen van de RPR zijn opgenomen in bijlage. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De wijziging aan bijlage I. Uitgewerkte salarisschalen van de rechtspositieregeling 
van het gemeentepersoneel, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt 
goedgekeurd. 

 

 

27. Goedkeuring wijziging personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 23 april 2018 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op omwille 
 

1. Creatie van 
- 1 FTE DTP-medewerker/ fotograaf C1-C3 in contractueel verband, gelet op de 

nakende pensionering van het huidige personeelslid, dat 1 van de twee functies als 
uitdovend wordt voorzien en bij pensionering van het huidige personeelslid ophoudt 
te bestaan; 

- 1 FTE coördinator stedenbouw B1-B3 in contractueel verband, gelet op de steeds 
complexere stedenbouwkundige dossiers omwille van de continu wijzigende 
omgeving en regelgeving; dat een professionele en snelle dienstverlening van de 
dienst en gemeente wordt verwacht en dit een bijkomende ondersteuning van de 
omgevingsambtenaar rechtvaardigt; 

- 1 FTE administratief medewerker C1-C3 dienst personeel en HR, gelet op het steeds 
uitbreidende personeelsbestand en steeds meer en complexere personeelsdossiers, 
dat de samensmelting met het OCMW ook een belangrijke impact zal hebben op de 
werking van de dienst; 

- 1 FTE diensthoofd zwembaden B1-B3 in contractueel verband, gelet op de nakende 
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pensionering van het huidige personeelslid; 

- 1 FTE diensthoofd personeel en organisatieontwikkeling A1a-A3a in contractueel 
verband, gelet op de langdurige afwezigheid van het huidige personeelslid, en de 
noodzaak om de leidinggevende functie in te vullen gezien de nakende wijziging 
van de rol van de dienst; dat de dienst zich zal focussen op de interne 
ondersteuning en de organisatieontwikkeling; 

 
2. Uitdovend voorzien van 

- 1 FTE diensthoofd zwembaden C4-C5 in statutair verband, gelet op de nakende 
pensionering van het huidige personeelslid en het voorzien van 1 diensthoofd 
zwembaden B1-B3 in contractueel verband. 

 
 Voorstel van  

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

gevoegd als bijlage I. 

 

 

28. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 

BESLOTEN ZITTING 

29. Kennisname aanstelling algemeen directeur. 
 
 Toelichting Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) voorziet in de verplichte aanstelling, tegen 1 augustus 

2018, van een algemeen directeur, die zowel gemeente als OCMW zal bedienen. 
De gemeenteraad besliste in zitting van 23 april 2018 om de zittende titularissen op te 
roepen zich, binnen een termijn van 30 dagen, kandidaat te stellen. 
Op 26 april werden de zittende titularissen aangetekend op de hoogte gesteld van deze 
procedure. De termijn van 30 dagen begon te lopen de dag volgend op deze kennisgeving, 
dus op 27 april. De termijn van 30 dagen is verstreken op 27 mei. 
Door de raad werd tevens beslist om de niet aangestelde titularis aan te stellen in een 
passende functie, met name deze van adjunct algemeen directeur binnen het 
gemeentebestuur.  
 
Binnen de termijn van 30 dagen werd één kandidatuur ontvangen voor de functie van 

algemeen directeur, met name deze van de heer Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris. In 
overleg met mevrouw Pascale Feys, titularis van de functie van OCMW-secretaris, werd door 
beide functiehouders een organisatievoorstel uitgewerkt, dat in bijlage van dit besluit wordt 
opgenomen. In dit organisatievoorstel wordt op gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel 
gekomen met betrekking tot de invulling van het ambt van algemeen directeur enerzijds en 
de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde functiehouder anderzijds. 
 
Voorliggend punt is de kennisname door de gemeenteraad van de ambtshalve aanstelling per 
27 mei 2018 van de heer Joeri Stekelorum als algemeen directeur van de gemeente Koksijde 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad neemt kennis van het organisatievoorstel zoals neergelegd door de 
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en de OCMW-secretaris Pascale Feys 

Art. 2:  De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de heer 
Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris, die daarmee instemt, als algemeen directeur. 

Art. 3:  De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn 

geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur. Deze 
salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd 
met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de 
algemeen directeur. De algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben 
volbracht. 

 

 

30. Kennisname aanstelling financieel directeur. 
 
 Toelichting Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) voorziet in de verplichte aanstelling, tegen 1 augustus 

2018, van een financieel directeur, die zowel gemeente als OCMW zal bedienen. 
De gemeenteraad besliste in zitting van 23 april 2018 om de zittende titularissen op te 
roepen zich, binnen een termijn van 30 dagen, kandidaat te stellen. 
Op 26 april werden de zittende titularissen aangetekend op de hoogte gesteld van deze 
procedure. De termijn van 30 dagen begon te lopen de dag volgend op deze kennisgeving, 
dus op 27 april. De termijn van 30 dagen is verstreken op 27 mei. 
 
Binnen de termijn van 30 dagen werd één kandidatuur ontvangen voor de functie van 
financieel directeur, met name deze van de heer Jean-Philippe Vandeputte, financieel 
beheerder van de gemeente Koksijde. Mevrouw Rita Driesse, financieel beheerder van het 
OCMW, stelde zich geen kandidaat, maar is ten volle bereid zich mee in te zetten om de 
integratie van beide besturen vlot te laten verlopen. Beide titularissen werkten in onderling 
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overleg een organisatievoorstel uit om dit in de praktijk om te zetten. Mevrouw Rita Driesse 
wordt in een passende functie aangesteld binnen het OCMW, namelijk als diensthoofd 
Financiën OCMW. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad neemt kennis van het organisatievoorstel zoals neergelegd door de 
financieel beheerder Jean-Philippe Vandeputte en mevrouw Rita Driesse, financieel 
beheerder OCMW Koksijde 

Art. 2:  De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de heer 
Jean-Philippe Vandeputte als financieel directeur van de gemeente Koksijde, die 
daarmee instemt, als financieel directeur. 

Art. 3:  De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn 
geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit 
vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de 
salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op 
de financieel directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te 
hebben volbracht. 

 

 

31. Aanstelling van de adjunct algemeen directeur. 
 
 Toelichting Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) voorziet in de verplichte aanstelling, tegen 1 augustus 

2018, van een algemeen directeur, die zowel gemeente als OCMW zal bedienen. 
De gemeenteraad besliste in zitting van 23 april 2018 om de zittende titularissen op te 
roepen zich, binnen een termijn van 30 dagen, kandidaat te stellen. 
Op 26 april werden de zittende titularissen aangetekend op de hoogte gesteld van deze 
procedure. De termijn van 30 dagen begon te lopen de dag volgend op deze kennisgeving, 
dus op 27 april. De termijn van 30 dagen is verstreken op 27 mei. 
Door de raad werd tevens beslist om de niet aangestelde titularis aan te stellen in een 
passende functie, met name deze van adjunct algemeen directeur binnen het 
gemeentebestuur.  
 
Binnen de termijn van 30 dagen werd één kandidatuur ontvangen voor de functie van 
algemeen directeur, met name deze van de heer Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris. In 
overleg met mevrouw Pascale Feys, titularis van de functie van OCMW-secretaris, werd een 
organisatievoorstel uitgewerkt, dat in bijlage van dit besluit wordt opgenomen. Er wordt 
hierin voorgesteld aan de raad om mevrouw Pascale Feys aan te stellen als adjunct algemeen 
directeur van de gemeente Koksijde. In dit organisatievoorstel wordt tevens op gemotiveerde 
wijze tot een gedragen voorstel gekomen met betrekking tot de invulling van het ambt van 
algemeen directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde 
functiehouder anderzijds. 
 
Voorliggend besluit is dan ook het voorstel om mevrouw Pascale Feys aan te stellen als 
adjunct algemeen directeur van de gemeente Koksijde 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad neemt kennis van het organisatievoorstel zoals neergelegd door de 
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en de OCMW-secretaris Pascale Feys 

Art. 2:  De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589 DLB mevrouw Pascale Feys, 
OCMW-secretaris, die daarmee instemt, aan als adjunct-algemeen directeur. 

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende 
waarborgen: 

- Met behoud van de aard van het dienstverband; 

- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 

- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de 
datum van de overdracht recht heeft; 

- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 

- Met behoud van de huidige evaluatieregeling; 

De adjunct algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 586 ingeschaald in de 
salarisschaal die wordt vastgesteld op 97,5 % van de wedde van de algemeen 
directeur.  

De adjunct-algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 

Tot en met 31 december 2023 wordt de adjunct algemeen directeur geacht te 
voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de 
gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.  

Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 31 december 2023 met opname van de 
OCMW-secretaris 
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Joeri Stekelorum 
Gemeentesecretaris 
18|05|2018 
 


