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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen serverpark gemeente 
Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Een groot deel van het huidige serverpark is 5 jaar oud en is aan vernieuwing toe. De 

gemeente Koksijde beschikt momenteel over twee server sites verbonden met glasvezel. Het 
doel van deze vernieuwing is om reken- en opslagcapaciteit van het serverpark uit te breiden 
maar ook om de mogelijkheden te bekijken om bij uitval van één van de sites de recovery 
volledig te automatiseren. 

De raming van dit project bedraagt € 200.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2018. 
Wijze van gunnen: openbare procedure. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 

Op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende budget voorzien voor de vooropgestelde 
raming.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-656/0119-10/2410000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 200.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  200.000,00 € 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-059 en de raming voor de 

opdracht “Vervanger serverpark gemeente Koksijde”, 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 € 165.289,26 excl. btw of € 200.000,00 
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. 

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – raamcontract keuringen voor de 
gemeente Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Dit lastenboek behelst het uitvoeren van keuringen voor de gemeente Koksijde voor de 

dienstjaren 2019-2020-2021-2022 en 2023. 
Het huidige raamcontract met AIB-Vinçotte loopt af op 31 december 2018. 
Het is de wettelijke verplichting van de werkgever om diverse installaties te laten keuren en 
nazien door een externe dienst voor technische controle. 
De raming bedraagt € 131.843,00 excl. btw of € 159.530,03 incl. btw. 
De nodige kredieten dienen te worden voorzien op de respectieve budgetjaren. 
Wijze van gunnen: openbare procedure (met gunningscriteria). 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  

Het budget voor de keuringen is voorzien onder diverse beleidsitems. Het totaal voorziene 
budget is voldoende voor de vooropgestelde raming.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-067 en de raming voor de 
opdracht “Raamcontract keuringen voor de gemeente Koksijde”, 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 € 131.843,00 excl. btw of € 159.530,03 
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. 
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4. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Luipaardstraat. 

 
 Toelichting Overwegende het advies van de verkeerscommissie van 26 april 2018; 

Overwegende het advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018;  
Overwegende de noodzaak om de doorgang in de Luipaardstraat voor hulpdiensten te 
garanderen; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
LUIPAARDSTRAAT – 2300  
=============== 
 
Art. 1.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
1.  Aan beide zijden  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 

 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk 
Oostduinkerke. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak de Zeedijk langer af te sluiten omwille van de wekelijkse 

marktdag op dinsdag; 
Overwegende de noodzaak om verkeer niet toe te laten tijdens de wekelijkse marktdag op 
dinsdag aangezien dit tot conflicten leidt, met uitzondering van openbare diensten, hulp- en 
veiligheidsdiensten, voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Ge-
meenschap; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

ZEEDIJK OOSTDUINKERKE 
======================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

ZEEDIJK OOSTDUINKERKE  
=============== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
1.Noordkant, over de ganse afstand. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art. 65.5.1° van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
1. Zuidkant, over de ganse afstand. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE1T en ZE1T’. 

 
Art.3. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen: 
1. Verboden richting vanaf Europaplein naar Astridplein 
2. Verboden richting vanaf Astridplein naar het Ijslandplein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en 
F19 met onderbord M4 en waar nodig met D1. 
 
Art. 4. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, openbare diensten en 

vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 

Over de volledige afstand : 
1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 01 juni te 10.00 uur tot en met 30 september om 19.00 uur. 
 b) Vanaf  10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties : 
  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 
  - Krokusvakantie 
  - Paasvakantie 
  - Herfstvakantie 
     tot laatste dag van dit verlof te 19.00 uur.. 
 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder 

verlengd weekend inclusief brugdagen vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 
 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c)  vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 
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19.00 uur. 

 e) buiten de periodes vernoemd in a, b, c en d ingevolge wekelijkse marktdag, vanaf 
01 april tot 31 oktober, van zondag om 19.00 uur t.e.m. dinsdag 14.00 uur  

2° Dit verbod geldt niet voor: 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheids-

diensten en voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse 
Gemeenschap. 

 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur. 
 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 
3° Vergunningshouders volgen de uren van het reglement inzake toegang tot de Zeedijk en 

krijgen geen toegang gedurende de wekelijkse marktdag 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 
met onderbord “uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen. 
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan iedere toegang van de Zeedijk. 
 
Art. 5. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
a) 15.0 Ton 
1. over de volledige afstand. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 

 

 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - pad 
tussen Zeedijk en Zeeraketstraat. 

 
 Toelichting Overwegende het advies van de verkeerscommissie van 14 september 2017; 

Overwegende het advies van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2018;  
Overwegende dat het fietsknooppuntennetwerk langs het pad tussen de Zandzeggelaan en de 
Weg der Hoop loopt en dat meer en meer mensen van dit netwerk gebruik maken; 
Overwegende dat dit pad slechts anderhalve meter breed is; 
Overwegende dat dit pad door voetgangers wordt gebruikt; 
Overwegende dat omwille van bovenliggende redenen verschillende conflicten ontstaan op 
het pad zelf en op de overgang tussen het pad en de Zandzeggelaan waardoor de veiligheid 
van verschillende weggebruikers in het gedrang komt; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

PAD TUSSEN ZEEDIJK EN ZEERAKETSTRAAT 
============================ 
Art. 1.  Verkeer verboden voor fietsers, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer:  
1. tussen de Zeedijk en de Zeeraketstraat 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C11. 

 

 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Ijslandplein. 

 
 Toelichting Overwegende het advies van de verkeerscommissie van 26 april 2018; 

Overwegende het advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018;  
Overwegende de noodzaak om zes parkeerplaatsen te voorzien voor kortparkeren; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

IJSLANDPLEIN 
======================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

IJSLANDPLEIN – 4127  
=============== 
 
Art. 1.  Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement opde Politie van het Wegverkeer: 
1. Op het volledige plein. 

 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
1.  Op de buitenzijde van de oostelijk, westelijk en noordelijke gelegen rijbaan van het 

plein. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 
Art. 4.  Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
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Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van 
fietsers en bromfietsen klasse A: 

1. Verlaten plein verboden via oostelijke rijbaan. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1 
 
Art. 5.  Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
a)  2.5 Ton 

1. de centrale parking van het plein. 
b)  15.0 Ton 

1. Oostelijke, noordelijke en westelijke rijbaan rond het plein. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 
 
Art. 6.  Maximum hoogte, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
a)  02.00 meter: 

1. De centrale parking van het plein. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C29. 
 
Art. 7 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Zes parkeerplaatsen aan de noordzijde; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’ en onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’.  

 

 

8. Goedkeuring gemeenterekening 2017. 
 
 Toelichting Zie documenten, schema’s en toelichtingen bij de jaarrekening 2017 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring gemeenterekening 2017 

 

 

9. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 nr. 1. 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2018 nr. 1 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring budgetwijziging 2018 nr.1 

 

 

10. OCMW - meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr. 9 - goedkeuring. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr.9 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr.9 – OCMW Koksijde 

 

 

11. OCMW - budget 2018 - wijziging nr.1 - kennisname. 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging nr. 1 - 2018 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Kennisname van het budget 2018 – wijziging nr.1 - OCMW 

 

 

12. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 3 te Oostduinkerke. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 26 maart 2018 werd de aankoop van de woning en 

garage Dorpsstraat 3 Oostduinkerke, ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie 
D, nummers 84p en 84W, eigendom van mevrouw Greta Pylyser goedgekeurd voor een 
bedrag van 200.000 euro. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 
april 2018 werd notaris Maes Wim aangesteld voor de aankoop van de woning en garage.  
Op 31 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 het onroerend goed (woning + garage) Dorpsstraat 3 

Oostduinkerke ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, 
perceelnummers 84/P en 84/W eigendom mevrouw Greta Pylyser, zoals opgenomen 
in bijlage bij deze beslissing wordt goedgekeurd.  

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

 

 

13. Goedkeuring BNIP Belgian Open Aerobic Championship Koksijde. 
 
 Toelichting De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan op voor de 

Belgian Open Aerobatic Championship die plaatsvindt op 30 juni en 1 juli 2018 t.h.v. de WAC, 
hierna BNIP genoemd. Het evenement betreft het Belgisch open kampioenschap kunstvliegen 
waarbij 20 à 30 deelnemers van verschillende nationaliteiten strijden voor de titel in hun 
categorie. Stuntteams openen en sluiten het evenement en geven tussenin demo’s. Het 
evenement is gratis toegankelijk voor het publiek. 
Dit BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente 
Koksijde. 
Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een noodsituatie voordoet op dti evenement, de nodige 
personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de 
hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier. 
Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de 
bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie tijdens het 
evenement te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale 
situatie te bespoedigen. 
Het BNIP legt de mogelijke risico’s vast, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de 
verantwoordelijkheden en de communicatie. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het BNIP voor de Belgian Open Aerobatic Championship wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het BNIP wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de verspreidingslijst, 
zoals opgenomen in het BNIP. 

Art 3:  Het BNIP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouverneur. 

 

 

14. Goedkeuring subsidieovereenkomst tussen de vzw Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) en de 
gemeente Koksijde voor externe programmatie in het c.c. CasinoKoksijde. 

 
 Toelichting In de gemeenteraad van 22 juni 2012 werd de subsidieovereenkomst tussen vzw 

Onafhankelijk Theater Oostduinkerke en de gemeente Koksijde goedgekeurd, waarbij de vzw 
jaarlijks minimum zeven kwalitatieve voorstellingen dient te programmeren.  
De keuze van de voorstellingen gebeurt in overleg met het C.C. CasinoKoksijde. In ruil voor 
de programmatie van de voorstellingen wordt voorzien in een jaarlijkse subsidie van 7.000 
euro. In ruil voor deze subsidie wordt de gemeente steeds in de promotiemiddelen van de 
vzw vermeld.  
Een nieuwe subsidieovereenkomst werd opgemaakt tegen de huidig lopende voorwaarden 
(periode 3 jaar). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De subsidieovereenkomst tussen vzw OTO en de gemeente Koksijde, zoals 
opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  De algemeen directeur en de burgemeester te belasten met de ondertekening van 
deze overeenkomst. 

 

 

15. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan KVVC en KVVO voor het 
financieren van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking (voetbalseizoen 2018-2019). 

 
 Toelichting De voorbije jaren werd er door de gemeente een gezamenlijke jaarlijkse werkingstoelage 

toegekend voor de samenwerking tussen KVVO, KVVC en KRCDP ter ondersteuning van het 
jeugdvoetbal. Sinds 2010 werd jaarlijks een werkingstoelage van 28.500 euro toegekend. 
Voorgesteld wordt om de toelage enkel nog toe te kennen aan het jeugdvoetbal KVVC en 
KVVO, die samen de jeugdwerking verder zullen promoten en uitwerken (onder stamnummer 
Oostduinkerke). Een overeenkomst met dezelfde voorwaarden, maar zonder de vereniging 
Westkust Foot (De Panne) werd opgemaakt. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Aan het samenwerkingsverband jeugdvoetbal KVVC en KVVO wordt voor het jaar 
2018 een werkingstoelage toegekend ten bedrage van 28.500 euro voor de 
financiering van de jeugdwerking. 

Art. 2 : De voorwaarden voor de toekenning van de werkingstoelage 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 
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op de correcte besteding van deze middelen, rekening houdend met de 
verplichtingen omschreven in de overeenkomst. 

 

 

16. Goedkeuren overeenkomst met de vzw Krekedalvrienden voor de organisatie van de wielerwedstrijd 
Bredene Handzame Classic Koksijde. 

 
 Toelichting Nu de overeenkomst voor de driedaagse De Panne-Koksijde werd stopgezet zou een nieuwe 

overeenkomst worden afgesloten met vzw De Krekedalvrienden voor de organisatie van de 
wielerwedstrijd Bredene "Handzame Classic" Koksijde voor de komende 6 jaar, tot 2024. 
Jaarlijks zou een toelage van 75.000 euro betaald worden, in lijn met de toelage voor de 
driedaagse.  
De gemeente zal bijkomend instaan voor een aantal extra’s (vergoeding seingevers, voorzien 
in broodjes vrijwilligers, aankoop trofeeën, huur printers, huur toiletten, …) met een totaal 
geraamde kost van 5.000 euro, naast de inzet van personeel. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeente kent een financiële toelage toe aan vzw de Krekedalvrienden, 
Handzameplein 11, 8610 Handzame, voor de organisatie van de wielerwedstrijd 
Bredene Handzame- Classic Koksijde (ON 0834013225) voor de periode 2019-2024 
ten belope van jaarlijks 75.000 EUR.  

Art. 2:  Een jaarlijks geraamd budget te voorzien van 5.000 EUR voor de uitvoering van de 
voorwaarden uit de overeenkomst.  

Art. 3:  De voorwaarden opgenomen in de overeenkomst in bijlage worden goedgekeurd.  

Art. 4:  De algemeen directeur en burgemeester worden gemachtigd voor de ondertekening 
van de overeenkomst.   

 

 

17. Kennisgeving jaarrekening, jaarverslag en verslag van de accountant voor het jaar 2017 van de 
projectvereniging Achthoek. 

 
 Toelichting De projectvereniging Achthoek bestaat sinds december 2013 uit de gemeenten: Alveringem, 

De Panne, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Achthoek 
staat in voor de gezamenlijke promotie van culturele activiteiten binnen de 
intergemeentelijke samenwerking.  
Naar jaarlijkse gewoonte worden de jaarrekening en het werkingsverslag ter kennisgeving 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Er wordt kennis genomen van de jaarrekening, jaarverslag en het werkingsverslag 
voor het jaar 2017 van de projectvereniging Achthoek 

 

 

18. Toekenning titel 'ereburger' aan Etienne Mommerency. 
 
 Toelichting Bruggeling Etienne Mommerency is sinds 2004 regisseur van de Garnaalstoet, die dit jaar 

voor de 69ste keer door de staten van Oostduinkerke trekt, traditioneel tijdens het laatste 
weekend van juni. Het evenement is bedoeld als een j ode aan de zee in het algemeen en de 
garnaalvissers in het bijzonder. Oostduinkerke is de enige kustgemeente ter wereld waar tot 
op vandaag garnalen te paard worden gevangen. Initiatiefnemer voor dit gebeuren was 
burgemeester Honoré Loones in 1950.  
 
Huidig regisseur Etienne Mommerency had een drukke loopbaan als luchtverkeersleider bij de 
Regie der Luchtwegen. Later geraakte hij gefascineerd door theater en 
spektakelevenementen. Hij begon als regisseur bij meerdere toneelgroepen, maar regisseert 
intussen ook tal van stoeten en volksfeesten. In 1990 werkte hij met veel fantasie en 
vakbekwaamheid de Geitestoet in Wilrijk om tot een historisch-folkloristisch spektakel. Dat 
leverde hem bij de lokale bevolking de eretitel op van ‘Brugs Wilrijkenaar’. In het spoor van 
de Wilrijkse Geitestoeten nam hij eind 20ste eeuw heel wat Vlaamse stoeten onder zijn 
vleugels, waaronder de Gouden Boomstoet in Brugge, de Intocht van Karel de Stoute in 
Leuven, uiteraard de Garnaalstoet in Oostduinkerke. Het college drukte hun wens uit om de 
heer Mommerency de titel van 'ereburger' van de gemeente Koksijde toe te kennen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aan de heer Etienne Mommerency wordt de titel 'ereburger' van de gemeente 
Koksijde verleend. 

 

 

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

De wijzigingen worden gesuggereerd omwille van volgende redenen: 
- Pensionering van voormalige hoofdredder en aanstelling van nieuwe hoofdredder (art. 2 en 
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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 werden geen wijzigingen gedaan.  
 
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. 

 

 

20. Goedkeuren schoolreglement 2018 en infobrochure van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen de school en de ouders. Omwille van 

wijzigingen in de wetgeving moet het schoolreglement herzien worden. De infobrochure is 
een document met vermelding van de belangrijkste items/afspraken voor de ouders inzake 
het schoolgaan van hun kinderen.  
Volgende aanpassingen/wijzigingen werden opgenomen: 
 
SCHOOLREGLEMENT 
Hoofdstuk 4: kostenbeheersing algemeen 
Alle vermeldingen van kosten gedragen door de ouders worden uit het schoolreglement 
geschrapt. Er wordt verwezen naar de opname van deze kosten in het retributiereglement. 
 
Hoofdstuk 4: kostenbeheersing - artikel 7 § 2  'scherpe maximumfactuur' 
Het opnemen van punt 8 -  De kosten voor het fruitproject 'oog voor lekkers' 
De deelname aan het project is verplicht. Afwijkingen zijn enkel toegestaan met een 
doktersattest, gevolgd door een beslissing van het schepencollege.  

 
Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda's, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan - artikel 10  
'agenda' 
Het opnemen van de melding: ' De ouders ondertekenen de agenda dagelijks. de leerkracht 
controleert de agenda dagelijks.' 
 
Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 
uitsluiting - artikel 20 'beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting' 
Wanneer een leerling definitief wordt uitgesloten kunnen de ouders deze beslissing betwisten 
en een beroepsprocedure instellen. Dit beroep wordt behandeld door de beroepscommissie.  
Het opnemen van §4°2 'de samenstelling van de beroepscommissie' 
 
Hoofdstuk 9: getuigschrift basisonderwijs - artikel 23 'beroepsprocedure' 
Wanneer een leerling geen getuigschrift krijgt toegekend kunnen ouders deze beslissing 
betwisten en een beroepsprocedure instellen. Dit beroep wordt behandeld door de 
beroepscommissie. 
et opnemen van §2 ' de samenstelling van de beroepscommissie' 
 
Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 
Het opnemen van alle bepalingen omtrent synchroon internetonderwijs. 
 
Hoofdstuk 12: leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming 
 
INFOBROCHURE 
Hoofdstuk 2: beginselverklaring neutraliteit 
Opnemen van nieuwe wetgeving 
 
Hoofstuk 3: organisatorische afspraken  
Afspraken omtrent digitale leermiddelen, gezondheid op school en sport op school 
 
Het aangepaste schoolreglement en de infobrochure werd met het personeel besproken in de 
personeelsvergadering van 5 februari 2018 en op de schoolraad van 23 april 2018. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 september 2016 wordt opgeheven.  

Art. 2:  Het hierbij gevoegde schoolreglement en infobrochure wordt goedgekeurd.  

Art. 3:  Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op 
papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord.  
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21. Goedkeuren uitbreiding onderwijsbevoegdheden Westhoekacademie. 

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

het Vlaams parlement. 
 
In de langlopende en de kortlopende studierichtingen voorziet het organisatiebesluit een 
ruime waaier van opleidingsmogelijkheden. Onderwijsbevoegdheid is het recht van een 
academie om een opleiding aan te bieden. 
Om haar opleidingsaanbod uit te breiden moet een academie bijkomende 
onderwijsbevoegdheid 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. Binnen de cluster kan het schoolbestuur autonoom beslissen welke opties 
het aanbiedt of stopzet. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 vraagt de Westhoekacademie de onderwijsbevoegdheid aan 
voor de opleiding fotokunst en cross-over project.  
 
Omdat de Westhoekacademie reeds digitaal beeldatelier voor jongeren (3e graad) organiseert 
kan zij de onderwijsbevoegdheid aanvragen voor fotokunst voor volwassenen (4e graad) bij 
het schoolbestuur.  
 
Omdat de Westhoekacademie reeds monumentale kunst met nieuwe benaming projectatelier 
voor volwassenen (4e graad) organiseert kan zij de onderwijsbevoegdheid aanvragen voor 
cross-over project voor volwassenen (4e graad) bij het schoolbestuur.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangevraagde onderwijsbevoegdheid voor fotokunst wordt goedgekeurd.  

Art. 2:  De aangevraagde onderwijsbevoegdheid voor cross-over project wordt goedgekeurd. 

 

 

22. Goedkeuren capaciteit per opleiding Westhoekacademie. 
 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in 

het Vlaams parlement. 
 
Volgens de wetgeving betreffende de rechten van de cursisten wordt bepaald dat 
inschrijvingen enkel kunnen geweigerd worden op basis van capaciteit. Bovendien hebben 
cursisten die een vervolgtraject volgen, voorrang op nieuwe cursisten tot 30 juni.  
 
De capaciteit van de groepen kan slechts één keer aangepast worden in de loop van de 
maand september.  
 
De capaciteit werd vastgesteld per opleiding en per atelier op basis van de mogelijkheden op 
vlak van logistieke uitrusting en leermiddelen en op basis van kwaliteitszorg betreffende de 
pedagogisch didactische werkbelasting.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De voorgestelde capaciteit per opleiding en atelier voor het schooljaar 2018-2019 
wordt goedgekeurd 

Art. 2:  De gemeenteraad delegeert de wijziging van de capaciteit bij de start van elk nieuw 
schooljaar naar het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

23. Goedkeuren arbeidsreglement Westhoekacademie. 
 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in 

het Vlaams parlement. 
Het arbeidsreglement werd aangepast conform de richtlijnen en voorstellen van OVSG. 
Het arbeidsreglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 14 september 2009. 
 
Het integrale arbeidsreglement 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 arbeidsreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 14 september 2009 wordt opgeheven. 

Art. 2:  Het hierbij gevoegde arbeidsreglement deeltijds kunstonderwijs wordt goedgekeurd 
en is van toepassing vanaf 28 augustus 2018.   

Art. 3:  Het arbeidsreglement deeltijds kunstonderwijs wordt bij de eerste indiensttreding 
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van een personeelslid in de academie overhandigd. Het personeelslid tekent voor 
ontvangst. Personeelsleden worden bij wijzigingen op de hoogte gebracht.  

Art. 4:  Het arbeidsreglement is digitaal en in papieren versie consulteerbaar in het 
secretariaat van het hoofdgebouw van de academie.  

 

 

24. Goedkeuren aanwending lestijdenpakket Westhoekacademie schooljaar 2018-2019. 
 
 Toelichting Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in 

het Vlaams parlement. 
 
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 mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten.  
 
Voor 2018-2019 gaat de omkadering uit van de berekeningsregels van het verleden. Deze 
worden gewijzigd vanaf 2019-2020. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aanwending van het lestijdenpakket van de Westhoekacademie Koksijde voor het 
schooljaar 2018-2019 wordt goedgekeurd 

Art. 2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen 
aanbrengen als de definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt.  

Art. 3:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2018-2019. 

 

 

25. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
Gemeentesecretaris 
15|06|2018 


