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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 
 

2. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - schoonmaken diverse 
gemeentegebouwen en ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2019. 

 
 Toelichting Deze jaarlijkse opdracht is noodzakelijk gezien dit in eigen regie onmogelijk is.  

- het perceel ruiten omvatten alle ramen van alle gemeentegebouwen aan de buitenzijde en 
moeilijk te bereiken plaatsen aan de binnenkant. Ook het reiningen van de buitenkant van de 
KokPit en het reinigen van de panoramische liften in het gemeentehuis zitten vervat in dit 
lastenboek. 
- de Witte Burg en de feestzaal CC Casino zijn opdrachten op afroep na grote activiteiten 
- voor de museau (Navigo en Abdij Ten Duinen) betreft dit het dagelijks / wekelijks 
onderhoud van de gebouwen 
- ook opgenomen in dit bestek: schoonmaken Kunstencentrum Ten Bogaerde en de sportzaal 
tafeltennis (boven brandweer Oostduinkerke). 
 
In het meerjarenplan werd voor 2019 een bedrag voorzien voor de totale kosten aan diverse 
gebouwen, waaronder ook het wassen van ramen. De financiële dienst kan nog geen 
vastlegging maken op het budget 2019 gezien er nog geen goedgekeurd budget is voor 2019. 

Het voorziene budget zou evenwel voldoende moeten zijn voor bovenstaande raming. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:   Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-103 en de raming voor de 
opdracht “Schoonmaken diverse gemeentegebouwen en ruiten van 
gemeentegebouwen - dienstjaar 2019”, 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 € 107.438,01 excl. btw of € 130.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:   Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

 

3. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - onderhoud gemeentelijke 
pompstations. 

 
 Toelichting Binnen het gemeentelijk patrimonium heeft de gemeente Koksijde verschillende 

pompinstallaties. Er zijn twee types. Enerzijds hebben we de individuele pompen die instaan 
voor waterafvoer van een gemeentelijk gebouw en anderzijds hebben we de openbare 
pompen die vuil water van verschillende woningen of regenwater van bepaalde wijken 
overpompen naar het dichtstbijzijnde rioleringsstelsel. Om pannes en grote kosten te 
beperken wensen wij te anticiperen met dit onderhoudscontract. 
 
De raming voor dit project bedraagt € 83.000,00 incl. btw. € 55.000,00 éénmalige kosten en 
€ 7.000,00 jaarlijkse kosten (gerekend voor een periode van 4 jaar).  
De nodige kredieten zijn voorzin in het investerings- en exploitatiebudget. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Voor de jaarlijkse kosten werd voldoende budget voorzien in het meerjarenplan voor het jaar 
2019 en 2020 (ACT-88/6150300). Wat de eenmalige kosten betreft werd 45.000,00 € euro 
voorzien (30.000 € in 2018 en 15.000 € in 2019) onder actie 627. De raming ligt hoger dan 
het voorziene budget dus indien de gemeenteraad akkoord gaat, zal het budget moeten 
aangepast worden in budget 2019 en meerjarenplan 2020-2025. Dit zal een negatieve 
invloed hebben op de te bewaren evenwichten.  
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-113 en de raming voor de 

opdracht “Onderhoud gemeentelijke pompstations”, 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 € 68.595,04 excl. btw of € 83.000,00 incl. 
21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

 

4. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - leveren van een inoxen 
kunstwerk De Wegwijzer (2018) van Fernand Vanderplancke. 

 
 Toelichting Het college van burgemeester en schepenen heeft de wens geuit om het werk De Wegwijzer 

(2018) van Fernand Vanderplancke aan te kopen. Het beeld in inox is 316 cm hoog en weegt 
ruim 300 kg. De prijs bedraagt 19.000 euro.  
 
Kunstenaar Fernand Vanderplancke is vooral gekend van zijn trofee "De Flandrien" die hij elk 

jaar maakt voor de Ronde van Vlaanderen. Ook in ons straatbeeld kan je verschillende 
werken van hem terugvinden. Deze kunstenaar is deze zomer 80 geworden en werd gevierd 
tijdens een hommagetentoonstelling in kapel De Rozenkrans. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Akkoord te gaan met de onderhandelingsprocedure als voorwaarden wijze van 
gunning voor het leveren van het inoxen kunstwerk De Wegwijzer (2018) van 
Fernand Vanderplancke; 

Art 2: Akkoord te gaan met het voorgestelde bedrag van 19.000 euro 

 

 

5. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht - renovatie van de kapel Sint-Willibrordus te Wulpen. 
 
 Toelichting Tijdens de renovatie van de kapel Willibrordus te Wulpen blijkt dat deel van de gevels 

opnieuw moet worden opgebouwd vanaf de fundering.  
Het metselwerk is dermate aangetast en fysiek ongeschikt voor renovatie en herstelling.  
Dit is aan het licht gekomen na het verwijderen van de verf en de bezetting op de stenen. 
Stukken stenen en voegen komen los aan de gevels van het oudste gedeelte van de kapel. 
Dit maakt dat deze gevels moeilijk of niet kunnen worden gerestaureerd maar moeten 
worden heropgericht vanaf de fundering.  
Dit is niet voorzien in de aanneming. De gevels van het meer recent deel van het gebouw 
met name het portaal kunnen wel worden bewaard en hersteld zoals voorzien in het 
lastenboek. 
De totale meerprijs bedraagt € 11.134,72 excl. btw of € 13.473,01 incl. btw 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Renovatie van de 
kapel Willibrordus te Wulpen” voor het totaal bedrag in meer van € 11.134,72 excl. 
btw of € 13.473,01 incl. 21% btw. 

 

 

6. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve 

ruimte bij Navigo - Nationaal Visserijmuseum : goedkeuren bestek 2de fase. 
 
 Toelichting De gemeente wenst de bestaande collectie van Navigo-visserijmuseum beter te kunnen 

bewaren en ontsluiten voor het publiek. Tegelijkertijd is het ook wenselijk de educatieve 
mogelijkheden uit te breiden, met onder meer een keuken. 
De bedoeling is beide te combineren in een nieuw gebouw aan de Pastoor Schmitzstraat in 
Oostduinkerke 
Het voorziene budget bedraagt 1.500.000 euro (incl. BTW en incl. erelonen) 
 
Voor het aanstellen van een ontwerper heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 28 mei 
2018 haar goedkeuring gegeven om deze aan te stellen via de procedure van de Open 
Oproep 
In kader van deze procedure moet ook het bestek 2de fase worden goedgekeurd: dit 
document regelt de 2de fase van de procedure van de Open Oproep Winvorm, zijnde de 
wedstrijdfase, om tot een winnende ontwerper te komen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het bestek 2de fase en bijlagen,  voor het dossier van het aanstellen van een 
ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve ruimte bij 
navigo - nationaal visserijmuseum, via de Open Oproep Winvorm wordt 
goedgekeurd. 

 

 



verklarende nota gemeenteraad 22|10|2018 pagina 3/9 

 
7. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve 

ruimte bij Navigo - nationaal visserijmuseum : goedkeuren modelovereenkomst. 
 
 Toelichting De gemeente wenst de bestaande collectie van Navigo-visserijmuseum beter te kunnen 

bewaren en ontsluiten voor het publiek. Tegelijkertijd is het ook wenselijk de educatieve 
mogelijkheden uit te breiden, met ondermeer een keuken. 
De bedoeling is beide te combineren in een nieuw gebouw aan de Pastoor Smitzstraat in 
Oostduinkerke 
Het voorziene budget bedraagt 1.500.000 euro (incl. BTW en incl. erelonen) 
 
Voor het aanstellen van een ontwerper heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 28 mei 
2018 haar goedkeuring gegeven om deze aan te stellen via de procedure van de Open 
Oproep 
In kader van deze procedure moet ook een modelovereenkomst goedkeurd worden dat als 
basis/contract zal dienen voor de samenwerking tussen de gemeente en de weerhouden 
ontwerper 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De modelovereenkomst  voor het dossier van het aanstellen van een ontwerper voor 
de bouw van een open museumdepot en educatieve ruimte bij navigo - nationaal 
visserijmuseum, via de Open Oproep Winvorm wordt goedgekeurd; 

 

 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - 
Kinderlaan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om het parkeren niet meer toe te laten in de Kinderlaan tussen de 

Spreeuwenberg en de Albert I laan aan de westkant; 
Overwegende dat dit parkeerverbod het comfort voor de fietsers verhoogd daar geen auto’s 
meer zullen staan tussen de rijweg en het fietspad; 
Overwegende dat dit een tussentijdse oplossing is vooraleer er infrastructurele maatregelen 
genomen worden; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art.16. KINDERLAAN / N355  
===================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
Art.16. KINDERLAAN / N355 
=================== 
 
1. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
a) Over de volledige afstand, op beide zijden. 
 
2. Stilstaan en Parkeren verboden, overeenkomstig art.70.2.1.1¬(E3) van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
a) Op de westkant, vanaf 50m voorbij het kruispunt met de Polderstraat tot het 
kruispunt met de Nieuwpoortsesteenweg (N396). 
b) Op de westkant begrepen tussen het kruispunt met de Albert I laan en tussen het 

kruispunt met de Spreeuwenberg 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3. 
 
3. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: 
a) Tussen kmp.8.500 en kmp. 10.250 - 70 km/u.(M.B.16.07.1993 - 
Gew.M.B.24.08.1995) 
b) Tussen kmp 8.500 en 10.500 – 50 km/h 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsborden C43 en C45 of 
waar nodig C43 (50km) met onderbord "herhaling". 
 
4. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 
a) Over de volledige afstand, langs beide zijden van de rijbaan. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van twee evenwijdige witte onderbroken 
strepen zoals bedoeld in art. 74. 
 
5. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
a) Beide zijden van het kruispunt met de Spreeuwenberg (N34). 
b) Ter hoogte van de Lijsterlaan. 
c) Beide zijden van het kruispunt met de Polderstraat. 
d) Ter hoogte van het huis nr.55. 
e) Beide zijden van het kruispunt met de Nieuwpoortsesteenweg (N396). 
Deze maatregel wordt waar nodig aangeduid door witte banden evenwijdig met de as van de 
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rijbaan. 
 
6. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
a)doorlopende streep: 
1 Vanaf het kruispunt met Polderstraat tot het kruispunt met de Nieuwpoortsesteenweg 
(N396). 
b)onderbroken streep: 
1Vanaf het kruispunt met de Albert I laan (N34) tot het kruispunt met de Polderstraat. 
 
7. Voorrang op ondergeschikte wegen, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
a) Vanaf het kruispunt Albert I laan (N34) tot het kruispunt Spreeuwenberg (N34). 
b) Vanaf het kruispunt Spreeuwenberg (N34) tot het kruispunt Pelikaanbrug. 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  
Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Polderstraat, 
Zouavenpad, Pelikaanstraat.  
 
8. Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, 
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer: 
a) Verboden links af te slaan in de Spreeuwenberg (N34) richting Oostduinkerke. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verbodsbord C31a. 
 
 9.  Kruispunten, alwaar het verkeer geregeld wordt bij middel van driekleurige 

lichtinstallaties overeenkomstig art. 61 van het Koninklijke Besluit dd 01.012.1975, en 
ingericht volgens de laatst geldende versie van het V- plan: 
 a) Kinderlaan (N355) / Spreeuwenberg (N34) / Elisalaan (Nieuwpoort) 
 b) Kinderlaan (N355) / Polderstraat (gemeenteweg) / Victorlaan (Nieuwpoort) 
 c) Kinderlaan (N355) / Nieuwpoortsesteenweg (N396) 
 d) Kinderlaan (N355) / Zouavenpad (gemeenteweg) / Pelikaanstraat (gemeenteweg) 
/ Diksmuidebaan N355) 
 
10. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
a) Westkant, na het kruispunt met de Polderstraat richting E40, ter hoogte van de 
handelszaak gelegen op adres Polderstraat 160 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a + parkeerschijf en 
onderbord Xc (30 meter). 

 

 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Dewittelaan. 

 
 Toelichting Overwegende de nieuwe situatie aan het kruispunt met de Albert I laan waarbij de fietsers via 

de Oostwindhelling en de Zeedijk dienen te rijden  

Overwegende dat het voor de fietsers verboden is om in de Dewittelaan van de 
Oostwindhelling naar de Albert I laan te rijden om zo uit te komen aan de Albert I laan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

DEWITTELAAN – 4351 
======================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

DEWITTELAAN – 4351     
================ 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer,met 
uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A: 

1. Verboden richting , vanaf de Noordwindhelling naar de Oostwindhelling. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5 en waar nodig D1. 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1. Twee plaatsen op de zuidkant, tegenaan de Albert I laan. 
2. Eén plaats thv huis nr.52 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a en Xc 10m, met 
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onderbord "pictogram minder validen". 

Art. 3. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer,: 

1. Verboden richting, vanaf de Oostwindhelling naar de Albert I laan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig 
D1. 
 

 

 

10. Goedkeuren werkingstoelage 2019 - Hulpverleningszone Brandweer Westhoek. 
 
 Toelichting Door de hulpverleningszone Brandweer Westhoek werd een ontwerpbegroting 2019 

opgemaakt. Sluitstuk van de financiering is het tekort dat gedragen wordt door de 

verschillende gemeenten. Hiervoor gebruikte de hulpverleningszone het percentage zoals 

voorzien in de verdeelsleutel, na forfaitaire inbreng voor de ambulance vanuit elke gemeente, 

afhankelijk van de interventietijd. Voor 2019 wordt geen investeringstoelage voorzien, maar 

wordt alleen voorzien in een werkingstoelage.  

Voor de gemeente Koksijde is de werkingstoelage 2019 bepaald op 1.625.713 euro. Ten 

opzichte van de werkings- en investeringstoelage 2018 betekent dit een toename met 4,6% 

of +72.378 euro. 

Dit bedrag wordt voorzien in het budget 2019. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: De toelage van de gemeente Koksijde in de begroting 2019 van de 

hulpverleningszone Brandweer Westhoek wordt bepaald op 1.625.713 euro 

Art. 2: De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand 
aan 1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste 
van de gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze 
voor het behoud van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 
recht heeft op een erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan 
vallen ook de bedragen die de zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente. 

De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de 
brandweer en worden verder geregeld via de gemeenten. 

Art. 3: Volgende modaliteiten maken integraal deel uit van het akkoord over de financiële  
verdeelsleutel: 

1. De brandweer Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie  na. 
2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2019, voor zover ze 

voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de 
organisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de 
betrokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2019 worden 
gereorganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking 
garanderen in het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten. 

3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke 
brandweerposten gaan over naar de brandweer Westhoek. Deze worden op 
kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organisatie 
van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoordeeld worden 
door de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulanceforfait van de post. 

4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de 
brandweer Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor de 

financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investeringen 
gebeurt telkens via een investeringstoelage van de gemeenten, verdeeld volgens de 
procentuele bijdrage in de brandweerwerking van het bewuste boekjaar.  

5. De brandweer Westhoek streeft naar  het meest efficiënt personeelsbestand. 
6. De brandweer Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een 

vorm van samenwerkingsverband met andere brandweerzones om het kostenplaatje  
van de brandweer Westhoek te drukken en zo efficiënt mogelijk te werken. Aan de 
Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking te stimuleren en te 
coördineren. 

7. De brandweer Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren.  Gelet op de 
enorme financiële impact van de budgetten van de brandweer Westhoek op de 
gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen principe van stringent 
budgetteren in de brandweer.  Dit betekent dat elke kredietaanvraag jaarlijks dient 
grondig gemotiveerd te worden aan de zoneraad om o.a. een aanwasbudgettering te 
vermijden. 

8. Het inschakelen van brandweerpersoneel en/of -materiaal door lokale besturen bij 
activiteiten zonder een brandweergerelateerd risico wordt vanaf 2018 doorgerekend 
aan die lokale besturen, dit overeenkomstig het retributiereglement. De beoordeling 
of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden behoort toe aan het 
zonecollege. 

Art. 4:  De brandweer Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle 
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roerende goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van 
de brandweer Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de 
politiehervorming het materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere 
gemeente.  
Het rollend materieel ging over volgens volgende principes: 

- tussen de burgemeester en de brandweer Westhoek kan altijd een overeenkomst 
gesloten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van herkomst 
van onderstaande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe voertuigen) 

- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van 
ingebruikname zoals blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld 
in de overdrachtinventaris naar de brandweer Westhoek. 

Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de 
leningen niet overgedragen worden): 
- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 

zijn gefinancierd 
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 

zijn gefinancierd 
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn 

gefinancierd 

Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de 
organen van de brandweer Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van 
middelen. 

Art. 5:  Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven 
van de gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter 
beschikking worden gesteld van de brandweer. Als eigenaar van de kazerne blijft de 
gemeente instaan voor de verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v. slijtage van 
de gebouwen. Enkel het energieverbruik, water, internet, telefonie en schoonmaak 
zijn ten laste van de brandweer. 

 

 

11. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 
 
 Toelichting Het budget 2019 voorziet een toelage van 190.631,10 euro en past in het goedgekeurde 

gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2019 van 203.221,83 euro 
voorzag. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek OLV ter Duinen en 
de gemeentelijke bijdrage 2019 ten belope van 190.631,10 euro. 

 

 

 

12. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
 
 Toelichting Het budget 2019 voorziet een toelage van 73.671,70 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2019 van 79.195,06 euro voorziet. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek St.–Idesbaldus en 
de gemeentelijke bijdrage 2019 ten belope van 73.671,70 euro. 

Art. 2:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal 
Kerkbestuur, aan de voorzitter van de kerkfabriek St.–Idesbaldus en aan de 
gemeentelijke financiële dienst. 

 

 

13. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
 
 Toelichting Het budget 2019 voorziet een toelage van 56.941,21 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2019 van 60.362,64 euro voorziet.  
 
Het aandeel van de gemeente Koksijde in de toelage voor budget 2019 bedraagt 56.144,03 
euro. 
Het aandeel van de stad Nieuwpoort in de toelage voor budget 2019 bedraagt 797,18 euro. 
 
Er is een investering voorzien van 30.000 euro (investeringsuitgaven voor de eredienst) te 
financieren met een doorgeeflening. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek St.–Niklaas en de 

gemeentelijke bijdrage 2019 ten belope van 56.941,21 euro, waarvan 56.144,03 
euro ten laste van gemeentebestuur Koksijde en 797,18 euro ten laste van 
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stadsbestuur Nieuwpoort. 

Art. 2:  Kennis wordt genomen van het investeringsbudget 2019 van de kerkfabriek St.-
Niklaas van 30.000 euro te financieren met een doorgeeflening. 

Art. 3:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Stadsbestuur van 
Nieuwpoort, aan de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, aan de voorzitter van 
de kerkfabriek St.–Niklaas en aan de gemeentelijke financiële dienst. 

 

 

14. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
 
 Toelichting Het budget 2019 voorziet een toelage van 54.099,66 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2019 van 73.966,43 euro voorziet.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek St.–Pieter en de 
gemeentelijke bijdrage 2019 ten belope van 54.099,66 euro. 

 

 

15. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 
 Toelichting Het budget 2019 voorziet een toelage van 65.000,00 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2019 van 122.162,00 euro voorzag.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek St.–Willibrordus en 
de gemeentelijke bijdrage 2019 ten belope van 65.000,00 euro. 

 

 

16. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Koningstraat Oostduinkerke. 

 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2018 werd de 

overeenkomst goedgekeurd tot het vestigen van een recht van opstal voor het plaatsen van 
een nieuwe cabine door Gaselwest gelegen Koningstraat Oostduinkerke goedgekeurd. 
Gaselwest liet een overeenkomst opmaken in afwachting van het verlijden van de akte recht 
van opstal, zodoende zij reeds hun bouwaanvraag voor het plaatsen van de 
hoogspanningscabine konden indienen. De overeenkomst die werd opgesteld vermeldde een 
opstalrecht voor de periode van 50 jaar en het betalen van een eenmalige vergoeding door 
Gaselwest bij het verlijden van de akte van 500 euro. Het college van burgemeester en 
schepenen besliste notaris Wim Maes aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de 
akte. Door Gaselwest werd landmeter-expert Kris Audenaert aangesteld voor de opmaak van 
een opmetingplan. Op 13 september 2018 mocht de gemeente de ontwerpakte recht van 
opstal van notaris Maes ontvangen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De akte recht van opstal met Gaselwest voor de uitbating van een 
hoogspanningscabine, Koningstraat, overeenkomstig het plan van landmeter-expert 
Kris Audenaert d.d. 22 februari 2018, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd. 

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

 

 

17. Goedkeuren vernieuwen statuten (W)integratie. 
 
 Toelichting De oorspronkelijke intergemeentelijke samenwerking rond integratie loopt ten einde op 30 

november 2018.  Gelet op het feit dat een aantal acties onder Wintegratie verder lopen, 
dringt een vernieuwing/verlenging van de intergemeentelijke samenwerking zich op.  Zo loopt 
het project rond de oefenkansen NL nog verder tot tenminste 30 juni 2019, mogelijks nog 

met een bijkomende verlenging tot 30 juni 2020 (middelen provincie).  Daarnaast werd ook 
een nieuw project (ter bestrijding van gezinsarmoede) ingediend onder Wintegratie.  De 
integratieambtenaar zou ook nog een maand langer op post blijven binnen de IGS, nl tot 31 
december 2008, om zo de nodige dossiers af te werken, financiële verslagen op te maken 
voor de IGS, vooraleer ze terugkeert naar OCMW Koksijde. 
Er werd in de vernieuwde statuten gekozen om de doelstelling van de intergemeentelijke 
samenwerking breder open te trekken, nl naar "preventie en opsporing van (gezins)armoede, 
onder meer via een doorgedreven integratie van nieuwkomers en kansarmen".  Dit geeft de 
IGS ruimere mogelijkheden tot samenwerking. 
Aan leden van de intergemeentelijke samenwerking wordt geen financiële bijdrage gevraagd, 
maar geeft de gemeente wel de mogelijkheid om in te stappen in projecten onder de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Goedkeuring van de verlenging van de interlokale vereniging (W)integratie vanaf 01 



verklarende nota gemeenteraad 22|10|2018 pagina 8/9 

 
december 2018 tot en met 30 november 2021 

Art 2:  Goedkeuring van de vernieuwde statuten van de interlokale vereniging 
(W)integratie, ingaand op 1 december 2018. 

 

 

18. IKWV - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 19 december 2018 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Goedkeuring statutenwijziging 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

19. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

 
 Toelichting Op 18 december 2018 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende 

agenda : 
1. Goedkeuring statutenwijziging cfr. Decreet Lokaal Bestuur 
2. Goedkeuring ‘code van goed bestuur’ 
3. Goedkeuring beleidsplan 2019 
4. Goedkeuring budget 2019 
5. Varia 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

 
 Toelichting Op 20 december 2018 om 19.00u vindt een algemene vergadering plaats met volgende 

agendapunten: 
1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen 

 
 Voorstel van  

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

 

 

21. Gaselwest - goedkeuring van agenda algemene vergadering in buitengewone zitting, goedkeuring partiële 
splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat. 

 
 Toelichting Op 17 december 2018 vindt een algemene vergadering in buitengewone zitting plaats met 

volgende agendapunten: 
1 Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest 
conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:  
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing.  
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere 
verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 
W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een 
gedeelte van Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.  

c. Goedkeuring van : i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest 
van de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, 
Comines-Warneton en Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het 
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit 
overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende alle 
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit 
op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 2019, 
met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest 
gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31 
december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en 
verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het 
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende 
vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle 
vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de 
lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld 
splitsingsvoorstel.  

一 ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering.  
 

d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
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desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële 
splitsing en inzonderheid verlening van machtiging om :  

 i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 
van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te stellen;  

一 ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;  

一 iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheek-
bewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  

一 iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn;  

一 v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen 
en vereiste formaliteiten te vervullen.  
一  

e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. 
tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.  
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de 
overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van 
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.  
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen-
telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.  
3. Statutaire benoemingen  

4. Statutaire mededelingen.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 
17 december 2018 

Art. 2:  Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming 
van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de 
gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA zoals opgenomen 
in de agenda;  

Art. 3:  Machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. 
van de agenda bij authentieke akte te doen vaststellen;  

Art. 4:  De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
op 17 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van 
onderhavige raadsbeslissing; 

 

 

22. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 21 december 2018 vindt een bijzondere algemene vergadering plaats met volgende 

agendapunten: 
1. 2019: activiteiten en strategie 
2. 2019: begroting 
3. Code goed bestuur (Decreet Lokaal Bestuur art. 434 § 5 ingang 01/01/2019) 
4. Benoeming bestuurder 

 
 Voorstel van  

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

punten 

 

 

23. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 

 
 
 
Joeri Stekelorum 
algemeen directeur 
12|10|2018 
 


