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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 

2. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek St-Niklaas. 
 
 Toelichting In meerjarenplan en budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Niklaas is voorzien in de opname 

van een doorgeeflening van 20.000 euro. Deze dient voor de financiering van de 
investeringen in belichting en inrichting van de vergaderruimte. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1 :  De doorgeeflening van € 20.000,00 aan de kerkfabriek Sint-Niklaaskerk voor de 
financiering van de investeringen in belichting en inrichting vergaderruimte van 
de Sint-Niklaaskerk wordt goedgekeurd. 

Art 2 :  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de 
lening op te nemen bij de financiële instelling aan wie de levering van kredieten 
werd gegund, na marktconsultatie. 

 

 

3. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2019. 
 
 Toelichting De begroting 2019 van de Politiezone Westkust wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

politieraad op 05 december 2018. 
Hierin is een stijging van de toelagen van de gemeenten aan de PZ voorzien van 2,5%.  
Dit wordt verklaard door de stijging van de lonen door stijging in de geldelijke loopbaan en 
door een verhoging van de patronale pensioenbijdragen voor statutaire personeelsleden; 
De bijdrage van de gemeente Koksijde wordt vastgelegd op 5.601.716 euro. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De bijdrage van gemeente Koksijde zoals ingeschreven in het budget 2019, zijnde in 
totaal 5.601.716 EUR, goed te keuren en aan de politiezone De Panne – Koksijde - 

Nieuwpoort toe te kennen. 
Deze toelage in te schrijven in het budget 2019 onder de budgettaire code 
2019/ACT-89/0400-01/6494002/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U. 

Art. 3 : Dit besluit ter goedkeuring over te maken aan de heer gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen. Afschrift maken aan de politiezone en aan de financieel directeur. 

 

 

4. Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen. 
 
 Toelichting Het budget 2018 voorziet dat de investeringsuitgaven gefinancierd worden door leningen. 

Rekening houdend met de verwachte beschikbare thesaurie en de noodzaak aan extra 
financiering voor de investeringsuitgaven (investeringsuitgaven in 2016-2017-2018) is er 
nood aan een extra lening van 8 miljoen euro met looptijd op 20 jaar. 
Daarnaast is er ook een doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint-Niklaas van 20.000 euro. 
Deze doorgeeflening dienen nog opgenomen te worden en hebben een looptijd van 5 jaar. 
Het feit dat overheidsopdrachten voor diensten betreffende leningen uitgesloten worden van 
het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten betekent niet dat de regels 
inzake mededinging niet van toepassing zijn. Ze kunnen enkel tot stand komen op basis van 
een marktconsultatie. De reden hiervoor is drievoudig: 
- Het niet toepassen van een marktconsultatie zou de vrije concurrentie en bijgevolg de 
werking van vrije markteconomie verstoren. Dit is in strijd met hoofdstuk 1 van titel VII van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
- Gegadigde dienstverleners moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen meedingen naar de 

opdracht. Als dit niet gebeurt zou het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel 
geschonden worden. 
- Het principe van behoorlijk bestuur vereist dat de gemeente haar middelen beheert als een 
goede huisvader. Voor overheidsopdrachten houdt dit in dat de gemeente de opdracht plaatst 
bij de kandidaat met de economisch meest voordelige aanbieding. Een oordeel over de meest 
voordelige aanbieding is pas mogelijk na een vergelijking van meerdere aanbiedingen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad keurt de voorwaarden van het bestek nr FIN/LEN/2018/001 
goed met het oog op  
- de financiering van investeringsuitgaven door leningen voor een bedrag van 
max. 8.000.000 euro en een looptijd van 20 jaar 
- de financiering van een doorgeeflening aan kerkfabriek St Niklaas voor 20.000 
euro met een looptijd van 5 jaar 
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5. Mededeling definitieve goedkeuring rekening 2017 door gouverneur. 
 
 Toelichting De rekening 2017 en haar resultaten werden bij besluit van de Gouverneur dd. 28 september 

2018 definitief vastgesteld conform de bedragen goedgekeurd door de gemeenteraad in  
zitting van 25 juni 2018.  
 
Er werden opmerkingen geformuleerd betreffende een foutieve boeking namelijk de boeking 
van de erfpachtconstructie zwembad Hoge Blekker met AGB. In de gemeente werd dit 
geboekt als een toegestane lening en de jaarlijkse vergoeding als een terugbetaling op die 
toegestane lening, terwijl AGB Koksijde dit boekt als een huurkost. Volgens het toezicht 
moeten de boekingen in de gemeente en het AGB elkaars spiegelbeeld zijn. Er werd 
voorafgaand voorgesteld om de boekingen in de gemeente tegen te draaien en voortaan de 
opbrengst te boeken als een huuropbrengst. 
Dit laatste wordt rechtgezet in de rekening 2018. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur dd. 28 
september 2018 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 
2017 van de gemeente Koksijde. 

 

 

6. Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 - wijziging nr.7 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2020 wijziging nr. 7 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1:  Het meerjarenplan 2014-2020 wijziging nr. 7 wordt goedgekeurd 

 

 

7. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 nr.2. 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2018 nr. 2 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1:  De budgetwijziging nr. 2 van 2018 wordt goedgekeurd. 

 

 

8. Vaststellen beleidsnota en financiële nota: budget 2019. 
 
 Toelichting Het budget 2019 wordt vastgesteld aan de hand van de beleidsnota en de financiële nota. Het 

budget 2019 past binnen het meerjarenplan 2014-2020 - wijziging nr. 7. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het budget 2019 houdende vaststelling van de beleidsnota en de financiële nota 
zoals gevoegd als bijlage wordt vastgesteld. 

 

 

9. OCMW Koksijde - budget 2019 - kennisname. 
 
 Toelichting Zie document budget 2019 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 :  Kennisname van het budget 2019 - OCMW 

 

 

10. Goedkeuren meerjarenplanwijziging 3 2015-2020 AGB Koksijde. 
 
 Toelichting Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget 

wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een 
volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan 
van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. 
Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het 
financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge van het 
financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van 
hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan. 
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
-De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die 
in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling 
ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de 
beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. 
De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. 
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-De financiële nota van het budget verleent de raad autorisatie aan de budgethouder. De 
organieke decreten bepalen dat die minstens bestaat uit : 
• Het exploitatiebudget 
• Het investeringsbudget 
• Het liquiditeitenbudget 
-Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover 
de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van 
het budget. 
Artikel 14,§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het 
meerjarenplan vastlegt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
De raad van bestuur van het AGB Koksijde heeft de wijziging van het meerjarenplan 
vastgesteld in zitting van 10 december 2018 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De gemeenteraad keurt de wijziging van het meerjarenplan 2015-2020 van het 
AGB Koksijde goed. 

 

 

11. Goedkeuren Budget 2019 AGB Koksijde. 
 
 Toelichting Zie vorig punt 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Het budget 2019 houdende vaststelling van de beleidsnota en de financiële nota 

zoals gevoegd als bijlage resulterend in een resultaat op kasbasis van 
81.108,75 EUR wordt goedgekeurd 

 

 

12. Aanpassing beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Koksijde. 
 
 Toelichting Gelet op het decreet lokaal bestuur dat in werking treedt op 1 januari 2019, waarbij het 

artikel 234, §2 DLB bepaalt dat zolang het AGB geen eigen regels heeft vastgesteld voor het 
aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de 
ondertekening van de girale betalingsorders, artikel 266, 267, 269 en 272, §1, tweede en 
derde lid, DLB van toepassing zijn op het AGB. Het DLB stelt verder dat in dat geval 
bovendien artikel 265, 268 en 272, §1, eerste lid, en §2, eerste lid, DLB van toepassing zijn 
op het AGB. 
Overwegende dat in het AGB Koksijde wel degelijk een procedure van kracht is in verband 
met het aangaan van verbintenissen (via bestelbonaanvragen), kredietbewaking, 
wetmatigheidscontrole en ondertekening van de girale betalingsorders, maar dat deze 
procedure niet expliciet werd opgenomen in de lopende beheersovereenkomst. Het doel van 
dit addendum is om de praktijk van het AGB te formaliseren in de beheersovereenkomst. Dit 
is een tijdelijke maatregel om de werking van het AGB niet te vertragen in afwachting van het 
afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst tussen gemeente Koksijde en AGB Koksijde 
na installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De aanpassing aan de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Koksijde wordt goedgekeurd. 

 

 

13. Vaststellen retributiereglement met betrekking tot het ophalen van met huishoudelijk afval vergelijkbaar 
KMO-afval en aanlevering van KKMO-verpakkingsafval op het Milieupark. 

 
 Toelichting Vanaf midden 2017 kan huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval ingezameld 

worden in containers waarbij de aangeboden hoeveelheid afval wordt gewogen en betaald 
wordt per kg. 
 
Inmiddels is het project uitgerold over het ganse grondgebied en maken bijna 4.500 gezinnen 
gebruik van deze containers. Ong. 1.500 daarvan hebben een container voor zowel 
huishoudelijk restafval als gft.  
 
In de toeristische zone maakten een aantal VME's eerder al gebruik van een 1.100 liter 
container om het afval van hun meergezinswoning in te zamelen. De afrekening daarvan 
gebeurde tot nu op forfaitaire basis conform het retributiereglement door de gemeenteraad 
goedgekeurd op 19 december 2011 met betrekking tot ophaling en aanvoer van KKMO- en/of 
horeca afval en verpakkingsafval en voor de aanvoer van steenpuin op het containerpark. 

 
Gezien ook het afval in deze zone intussen gewogen en geregistreerd kan worden, wordt 
voorgesteld om deze werkwijze waarbij nog een forfaitair bedrag betaald wordt, per 
01/01/2019 stop te zetten en zoals voorzien werd helemaal te integreren in het nieuwe 
systeem waarbij betaald wordt per aangeboden gewicht. 
 
Dat maakt het systeem uniform en moet de bewoners milieubewuster maken. Wie 
inspanningen zal doen om afval te voorkomen of beter te sorteren, wordt daar immers ook 
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financieel voor beloond. Dat moet de hoeveelheid ongesorteerd materiaal (huishoudelijk 
restafval) die na de inzameling definitief in de verbrandingsoven verloren gaat, nog verder 
doen verminderen. 
 
Concreet: het retributiereglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 19.12.2011 met 
betrekking tot ophaling en aanvoer van KKMO- en/of horeca afval en verpakkingsafval en 
voor de aanvoer van steenpuin op het containerpark wordt opgeheven met ingang van 
01.01.2019 en een nieuw retributiereglement met de resterende bepalingen wordt ter 
goedkeuring voorgelegd.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Vanaf 1 januari 2019 wordt een retributie geheven ten laste van de aanvragers met 
betrekking tot het ophalen van met huishoudelijk afval vergelijkbaar 
KKMO/horeca afval en van aanvoer KKMO-verpakkingsafval op het Milieupark 
volgens de modaliteiten van dit besluit. 

Art. 2: De inzameling en afvoer van de met huishoudelijk afval vergelijkbare KKMO/horeca 
afvalstoffen in officiële bedrijfsafvalzakken blijft gehandhaafd en is beperkt tot 
een hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen, zijnde maximaal 2 
zakken van 60 liter per week en maximaal 80 zakken per jaar. De retributie voor 
afgifte en ophaling van zakken voorbehouden voor restafval afkomstig van KKMO 
en horecaondernemingen wordt vastgesteld op 1,50 EUR per zak. De retributie is 
contant verschuldigd bij de afgifte van de zak aan de aanvrager. 

Art. 3: De retributie voor de aanvoer van verpakkingsafval door KKMO en 
horecaondernemingen op het Milieupark wordt bepaald op: 

1. klein contract (max. 1m³ per beurt en maximaal 1 beurt per week): 125 EUR 

2. middelgroot contract (max. 3m³ per beurt en maximaal 1 beurt per week): 185 EUR 

3. groot contract (meer dan 3m³ per beurt en maximaal 1 beurt per week): 375 EUR 

Een deel van een kubieke meter wordt als een hele kubieke meter aangerekend. 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt voldaan op factuur betaalbaar 
binnen de vijftien kalenderdagen. 

Art. 4: De retributie is te betalen contant tegen afgifte van een kwijtschrift of binnen de 
vijftien dagen na ontvangst factuur door overschrijving op een bank- of 
postrekening van de gemeente Koksijde. 

Art. 5: Invorderingsprocedure en kosten: 

§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen op vijftien kalenderdagen volgend op de 
verzending ervan. 

§ 2 Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending 
ervan. 

§ 3 De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet 
akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een 
termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending 
van de schuldvordering, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde 
schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college 
van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend 
met dit reglement. 
Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, 
geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de 
schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van 
artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  

§ 4  Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.9§1, worden 
volgende kosten aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en 
aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de 
retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een eerste aanmaning  geen kosten 

Verzending van een tweede aanmaning 6,00 EUR 

Verzending van een derde aangetekende aanmaning 12,00 EUR 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 12,48 
wordt dan 13,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de 
maand juli 2011 volgens de volgende formule: 

(bedrag kosten §4) x index der consumptieprijzen juli retributiejaar 

        index der consumptieprijzen juli 2011  

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het 
Gemeentedecreet opgemaakt door de gemeenteontvanger. Het dossier wordt 
overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de 
invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder.  

De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden 
berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het 
tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke 
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en handelszaken en van sommige toelagen  

Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar 
van de retributie. 

Art. 6: Het retributiereglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 19.12.2011 met 
betrekking tot ophaling en aanvoer van KKMO- en/of horeca afval en verpakkingsafval en 
voor de aanvoer van steenpuin op het containerpark wordt opgeheven met ingang van 
01.01.2019. 

 

 

14. Overeenkomst inzake de toekenning van een investeringstoelage aan Atletiekclub Koksijde vzw. 
 
 Toelichting Voorgesteld wordt om aan de atletiekclub Koksijde een investeringssubsidie toe te kennen 

voor de plaatsing van een overdekt clubhuis aan de atletiekpiste. Het gaat over een ruimte 
waar de sporters, in het bijzonder de kinderen, hun jassen kunnen ophangen en waar men bij 
regenweer kan schuilen. Na onderzoek van de kostprijs zou een investeringssubsidie van 
65.000 euro volstaan. Deze beslissing stelt de regels waaronder de investeringsstudie voor de 
bouw van het clubhuis door de vzw atletiekclub Koksijde kan toegekend worden vast. De 
aankoop werd reeds opgenomen in de budgetwijziging. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: Een investeringstoelage beperkt zich tot een maximum bedrag van 65.000 euro 

wordt toegekend aan de vzw atletiekclub Koksijde met ondernemingsnummer 
0840437989, Helvetiastraat 34, 8670 Koksijde aan de voorwaarden vermeld in 
artikel 2.  

Art. 2:  De investeringstoelage mag enkel aangewend worden voor de bouw en de 
volledige inrichting van een clubhuis/tuinhuis  (incl. aansluitingen) voor de vzw 
atletiekclub Koksijde. De werden gefinancierd en uitgevoerd door de gemeente 
beperken zich tot: de aanleg de funderingsplaat, voeding elektriciteit tot aan het 
clubhuis brengen en een pad tot aan het clubhuis aanleggen. 

1°  De atletiekclub Koksijde vzw zal de wetgeving overheidsopdrachten naleven bij 
het gunnen van de opdrachten; kleine leveringen, diensten of werken tot een 
bedrag van 2.500 euro exclusief BTW kunnen op basis van een aangenomen 
factuur, mits minstens mondelinge voorafgaande prijsvraag. Splitsing van 
opdrachten om onder dit bedrag te vallen, geven aanleiding tot stopzetting van 

de uitbetaling van de toelage.(wordt beschouwd als niet toegelaten splitsing). 
Voor opdrachten die dit bedrag overschrijden zal een bestek worden 
uitgeschreven. 

2°  De atletiekclub Koksijde vzw zal alle facturen die haar in het kader van deze 
leveringen, diensten of werken worden overgemaakt als bewijsstuk in kopie 
overmaken aan de financiële dienst van de gemeente Koksijde ter 
verantwoording van de toegestane investeringstoelage; op basis van deze 
verantwoordingsstukken zal voor het aanvaarde deel van deze facturen en 
beperkt tot het bedrag voorzien binnen het budget van de gemeente overgegaan 
worden tot uitbetaling aan de atletiekclub Koksijde vzw. 

3°  Indien de atletiekclub Koksijde vzw echt van aftrek heeft voor op de factuur 
vermelde BTW, dan zal ze dit melden aan de gemeente Koksijde en zal ze deze 
niet-betaalde BTW niet kunnen vorderen binnen het kader van deze 
investeringstoelage. 

4°  Het is de atletiekclub Koksijde vzw niet toegestaan het opgerichte goed, 
gefinancierd door de investeringstoelage te vervreemden. Indien atletiekclub 
Koksijde vzw het goed zou vervreemden dient de investeringstoelage die werd 
toegekend voor de oprichting  integraal te worden terugbetaald aan de gemeente 
Koksijde. De atletiekclub Koksijde vzw kan deze toelage opvragen op volgende 
wijze: Per schijf van minimaal 7.500 euro waarvoor facturen zijn opgemaakt en 
afgeleverd door (diverse) leveranciers op naam van atletiekclub Koksijde vzw, 
kan atletiekclub Koksijde vzw een (tussentijdse of saldo) vorderingsstaat 
indienen bij de financiële dienst van de gemeente Koksijde. Deze vorderingsstaat 
bestaat uit een excel overzicht met doorlopende nummering en met daarop de 
naam van de leverancier, het factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag, het 
bedrag excl. BTW en de BTW indien deze niet aftrekbaar is (duidelijk te 
vermelden) en een korte beschrijving van de gedane levering, dienst of werk. In 
bijlage worden de facturen in kopie toegevoegd en genummerd. De financiële 
dienst zal de vorderingsstaat financieel nazien. De dienst Patrimoniumbeheer zal 
de vorderingsstaat en facturen technisch nazien. Betwistingen worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Indien de 
vorderingsstaat gecontroleerd werd en juist bevonden werd, dan wordt zij 
aangerekend en wordt het goedgekeurde bedrag betaald op de bankrekening van 
atletiekclub Koksijde vzw zoals vermeld op de vorderingsstaat. De betaling 
gebeurt in functie van de beschikbare thesaurie van de gemeente. 

6°  Bij beëindiging van de leveringen, diensten of werken in het kader van de 
nieuwbouw zal atletiekclub Koksijde vzw een verklaring afleveren aan het 
gemeentebestuur van Koksijde waarin op erewoord door de voorzitter en 
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secretaris, namens het bestuur van de vereniging, wordt verklaard dat geen 
creditnota’s ontvangen zijn die niet aan het gemeentebestuur van Koksijde zijn 
overgemaakt; tevens wordt hierin verklaard dat creditnota’s in verband met de 
leveringen, diensten of werken die zullen ontvangen worden tot vijf jaar na 
beëindiging van de opdrachten in dit verband zullen kenbaar gemaakt worden 
aan het gemeentebestuur; de bedragen van dergelijke creditnota’s zullen 
teruggestort worden aan het gemeentebestuur van Koksijde. 

Art. 3:  In geval de vzw binnen de vijf jaar zou overgaan naar een andere rechtspersoon 
dient de toelage terug betaald te worden. 

Art. 4:  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven deze 
schriftelijke overeenkomst verder uit te voeren en toe te zien op de correcte 
besteding van deze middelen, rekening houdende met de verplichtingen 
opgelegd in dit besluit. 

 

 

15. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - sanering gemeentelijk depot 
Koksijde. 

 

 Toelichting Het voorwerp van deze opdracht is het uitvoeren van bodemsaneringswerken op een terrein 
dat gelegen is aan de Kerkstraat 26/ Veurnestraat +42 in Koksijde (gemeentenummer 
38343, sectie B, perceelnummers 128 T en 131 E). Dit is wettelijk verplicht. Het 
saneringsconcept voor de vastgestelde verontreiniging met wegeniszout voorziet in een 
maximale vuilvrachtverwijdering via ontgraving en eventueel aansluitend het verder zetten 
van de grondwateronttrekking gedurende 3 maand. 
 
De totale raming van dit project bedraagt € 92.071,50 excl. btw of € 111.406,52 incl. btw. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
De lijst uit te nodigen firma's werd reeds goedgekeurd door het CBS van 29/10/2018. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening. De financiële dienst 
maakt de nodige vastleggingen.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-470/0119-50/2201000/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 113.789,00 € 
Gereserveerd krediet :  111.406,52 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:   Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-126 en de raming voor 
de opdracht “Sanering gemeentelijk depot 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 € 92.071,50 excl. btw of € 111.406,52 
incl. 21% btw. 

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

 

 

16. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - verwerking potvis Valentijn. 
 
 Toelichting Potvis Valentijn spoelde in 1989 aan op het strand van Sint-André en ligt sindsdien begraven 

bij de Abdijhoeve Ten Bogaerde.  
De gemeente Koksijde wenst het skelet te laten opgraven en opzetten in het NAVIGO-
museum. 
De opdracht omvat: ontgraven, adviesverlening, snijwerken en verder ontvlezen en 
ontweiden van het kadaver, hijswerken, transport, specifieke behandeling skelet, vakkundig 
opbouwen en monteren skelet, installatie in het NAVIGO-museum, aanvragen alle nodige 
vergunningen/keuringen/certificaten, rapportering van de vordering van het project,… 

 
Raming van dit project: € 150.000,00 incl. btw. De nodige kredieten worden voorzien op het 
budget. Wijze van gunnen: mededingingsprocedure met onderhandeling.  
Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is op onderstaande jaarbudgetrekening 100.000,00 euro voorzien. Verhoging van het 
budget naar 150.000,00 € werd reeds voorzien bij de opmaak van budget 2019. 
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-429/0119-50/2751000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 100.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  150.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de 
publicatie en aan de raming voor de opdracht “Verwerking potvis Valentijn”, 
opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De raming bedraagt 123.966,94 
euro excl. btw of 150.000,00 euro incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure 
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met onderhandeling. 

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

 

 

17. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - herinrichting Middelkerkestraat 
en St.-Idesbaldusstraat. 

 
 Toelichting Deze opdracht omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de renovatie van de 

wegenis in de Middelkerkestraat en de St.-Idesbaldusstraat. 
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: 
- aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en infiltratieriolering 
- opbraak van bestaande verhardingen 
- algemeen droog grondverzet 
- aanleggen van een magerbetonfundering en steenslagfundering 
- heraanleg van verharding in betonstraatstenen 
- heraanleg van verharding in asfalt 
- leveren en plaatsen van trottoirbanden 

- aanleg van kantstroken 
- groenaanleg 
De totale raming voor dit project bedraagt € 759.160,50 excl. btw of € 840.705,08 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget. 
Wijze van gunnen: openbare procedure. 
Lastenboek opgemaakt door Studiebureau Plantec uit Oostende. 
 
Dit dossier was oorspronkelijk meegenomen in de raming voor de Zeedijk. Het voorziene 
budget voor de Zeedijk werd ondertussen volledig vastgelegd. Voor dit aparte dossier moet 
het nodige budget voorzien worden (budgetwijziging 2018 en budget 2019).  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Herinrichting Middelkerkestraat en St-Idesbaldusstraat ”, opgesteld door de 
ontwerper, Studiebureau Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 
Oostende. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 759.160,50 excl. btw of € 
840.705,08 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. 

 

 

18. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - renovatie fontein De Poort 
(Design & Build). 

 
 Toelichting Dit dossier behelst het aanstellen van een firma voor de renovatie van de fontein De Poort in 

de Zeelaan. Het betreft Design & Build. 
De fontein werkte lange tijd met een ernstig waterverlies. 
De fontein is reeds geruime tijd uit dienst gesteld wegens onveilig (enkele delen van de 
constructie kwamen reeds los). 
Een eerder dossier voor deze renovatie werd stopgezet wegens ruime overschrijding van het 
voorziene budget. Huidig lastenboek omschrijft het behoud van de canvas, echter zonder 
fonteintechnieken.  
 
De raming voor dit project bedraagt € 300.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2018. 
Wijze van gunnen: openbare procedure. Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-645/0200-01/2250007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 423.500,00 € 
Gereserveerd krediet :  300.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-134 en de raming voor 
de opdracht “Renovatie fontein De Poort (Design & Build)”, 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 € 247.933,89 excl. btw of € 
300.000,01 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 
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nationaal niveau. 

 

 

19. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - Koksijde Golf ter Hille - leveren 
en installeren sanitair blok. 

 
 Toelichting Regelmatig krijgen we de vraag of er op deze locatie een openbaar toilet kan voorzien worden 

voor de vele voorbijgangers / fietsers. Dit toilet zou jaar in jaar uit bereikbaar zijn, vandaar 
dat geopteerd werd om een zelfreinigende versie te plaatsen zodat men telkens van een 
gereinigd toilet kan gebruik maken zonder hiervoor extra personeel te voorzien. 
 
Een eerste dossier voor de verwezenlijking hiervan werd stopgezet wegens: 
- overschrijding van de raming 
- moeilijkheden om de omgevingswerken te laten uitvoeren door de leverancier van het 
sanitaire blok (werd daarom nu opgesplitst in twee dossiers) 
- enkele technische aanpassingen in het bestek waren noodzakelijk 
 
De raming voor dit project (leveren en installeren sanitair blok) bedraagt € 113.740,00 incl. 
btw. 
Op vandaag werd hiervoor € 120.000,00 incl. btw voorzien op het investeringsbudget 2018. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt door architect Stefaan Depla.  
 
Voor dit dossier is 120.000,00 € voorzien in budget 2018.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-714/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 120.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  120.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-138 en de raming voor 
de opdracht “Koksijde Golf ter Hille - leveren en installeren sanitair blok”, 
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 94.000,00 euro excl. btw of 
113.740,00 euro incl. 21% btw. 

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

 

 

20. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - beheerscontract technische 
installaties zwembad Nieuwpoort, Hoge Blekkerbad Koksijde en strandbad Oostduinkerke. 

 
 Toelichting Het onderhoud en de instandhouding van de technische installaties van enerzijds het 

Recreatiebad Hoge Blekker te Koksijde en het Strandbad te Oostduinkerke vergt meer en 
meer technische know-how en kennis en legt een grote verantwoordelijkheid bij de uitbating. 
Daarom wordt voorgesteld om het technisch onderhoud uit te besteden voor beide 
zwembaden, en dit naar analogie van het beheerscontract van het gemeentehuis/CCCasino/ 
bibliotheek/JOC/fonteinen en van het beheerscontract musea (Navigo en Duinenabdij). 
Deze aanbesteding kadert binnen een groepsaanbesteding met de stad Nieuwpoort.  Stad 
Nieuwpoort treedt op als trekker van het dossier.  In perceel 1 zit het zwembad van 
Nieuwpoort vervat, in perceel 2 de twee zwembaden van Koksijde. 
In dit beheerscontract, dat een looptijd heeft van 10 jaar, is voorzien in het reguliere 
onderhoud van alle technische installaties.  We betalen daarvoor jaarlijks een vast 
onderhoudsbedrag.  Daarnaast passen we ook de Totale Waarborg toe, met open 
boekhouding.  Dit betekent dat de opdrachtgever per jaar een vast bedrag Totale Waarborg 
betaalt, dat in een pot “Totale Waarborg” steekt.  Deze pot wordt aangewend bij 
noodzakelijke vervangingen.  Deze budgetten worden pas aangewend bij uitdrukkelijke 
goedkeuring van de opdrachtgever.  Open boekhouding betekent dat alle uitgaven 
nauwkeurig worden bijgehouden gedurende de ganse looptijd.  Op het einde van de looptijd 
wordt het mogelijke positieve saldo dat nog in die pot “Totale Waarborg” zit aangewend aan 
de eigenlijke zwembadinstallaties.  Wat met een niet-open boekhouding niet het geval is, het 
eventuele positieve saldo van die pot “Totale Waarborg” verdwijnt dan in de portefeuille van 
de opdrachthouder.  Aan deze open boekhouding is een kost gebonden dewelke kan geraamd 
worden op maximum 20% van het totale bedrag van de Totale Waarborg (die kost wordt 
eveneens verwerkt in de “open boekhouding”). 
Dit beheerscontract maakt ook gebruik van een energiedotatie, teneinde een zorgvuldig 
beheer van het energieverbruik te stimuleren.  Op gebied van brandstof (gas), verbindt de 
opdrachtgever er zich toe een jaarlijkse premie te betalen, gelijk aan 50% van de winst.  En 
dit vanaf het tweede onderhoudsjaar.  Als referentiejaar wordt telkens het jaar genomen 
voorafgaand aan het betreffende onderhoudsjaar.  Dus, vanaf het tweede onderhoudsjaar 
wordt het eerste onderhoudsjaar als referentie genomen, vanaf het derde onderhoudsjaar 

wordt het tweede onderhoudsjaar als referentie genomen.  Is het brandstofverbruik hoger 
dan het brandstofverbruik in het referentiejaar, dan zal de aanvullende brandstof volledig ten 



verklarende nota gemeenteraad 12|12|2018 pagina 9/20 

 
laste komen van de opdrachthouder.  Is het brandstofverbruik lager dan het 
brandstofverbruik in het referentiejaar, dan zal de besparing, die berekend wordt volgens de 
gemiddelde totaalprijs van de brandstof in die periode in kwestie verbruikt, evenredig 
verdeeld worden tussen het Bestuur en de opdrachthouder. 
Naast de kost voor dit onderhoudscontract zullen de exploitatiekosten zoals ze vandaag in de 
boekhouding zitten met 90% afnemen. De exploitatiekosten voor het Hoge Blekkerbad 
bedragen gemiddeld 100.000 euro per jaar, deze van het Strandbad 37.000 euro.  
 
Gezien de geraamde bedragen een stuk hoger liggen dan de huidige uitgaven voor onderhoud 
van de gebouwen, zullen de nodige bedragen moeten voorzien worden in de budgetten 2019 
van de gemeente en het AGB. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:   Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 0506_004 en de raming voor 
de opdracht “Beheerscontract technische installaties zwembad Nieuwpoort, Hoge 
Blekkerbad Koksijde en Strandbad Oostduinkerke”, opgesteld door de ontwerper, 
Stad Nieuwpoort, Marktplein 7 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 3.175.500,00 
euro excl. btw of 3.842.355,00 euro incl. 21% btw waarvan € 1.371.500,00 excl. 
btw of € 1.659.515,00 incl. btw ten laste van het AGB Koksijde en € 449.000,00 
excl. btw of € 543.290,00 incl. btw ten laste van de gemeente Koksijde. 

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°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
de overheidsopdrachten, zal AGB Vrije Tijd optreden als aankoopcentrale in die 
zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor 

aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald : 
Gemeente Koksijde en Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde. 

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

 

 

21. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - offerte Eandis verlichting 
schuur op domein Ten Bogaerde. 

 
 Toelichting Op heden is het zeer donker op de site aan de kant van de schuur. Vooral bij 

avondevenementen is de site niet goed toegankelijk omwille van het zicht. Dit kadert, als fase 
één, in een totaalproject voor de gehele site om zo een uniforme, karakteristieke verlichting 
te creëren.  
 
Het budget op heden is voldoende 
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-589/0670-01/2281007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 170.000,00 euro 
Gereserveerd krediet :  135.126,80€ 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De offerte van Eandis met kenmerk Eandis/303577/OFF, voor het installeren 
verlichting Schuur Ten Bogaerde, met raming 135.126,80 euro (incl. btw) wordt 
goedgekeurd. 

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

 

 

22. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - afbraak van gebouwen Zeelaan 
te Koksijde. 

 
 Toelichting De afbraak van de panden Zeelaan 26, 28 en 44 moet het mogelijk maken een pleinfunctie te 

creëren op deze locatie. Voor de timing moeten we rekening houden met de reeds geplande 
wegeniswerken. Bij uitstel is het risico op beschadiging van de nieuwe wegenis groot. De 
gebouwen zelf zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen inzake 
veiligheid, energie,…  
 
De raming bedraagt € 100.000,00 incl. btw. De nodige kredieten zijn voorzien. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek, plannen, raming,… opgemaakt door architect Stefaan Depla uit Koksijde.  
 
Er is op onderstaande jaarbudgetrekening reeds 100.000 euro voorzien op het budget 2019. 
jaarbudgetrekening : 2019/ACT-724/0119-50/22210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 100.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  100.000,00 € 
 

 Voorstel van  Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-140 en de raming voor 
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beslissing de opdracht “Afbraak van gebouwen Zeelaan 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 82.644,63 euro excl. btw of 100.000,00 euro incl. 21% btw. 

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

 

 

23. Goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis. 
 
 Toelichting We ontvingen voor dit dossier na aanbesteding één offerte, met name van de BVBA Aquastra 

uit Lauwe.  
De aangeboden totaalprijs, € 381.155,94 excl. btw of € 461.198,69 incl. btw, overschrijdt de 
raming met meer dan 25% en moet dus worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter 
verhogen van de raming. Op het investeringsbudget staat € 560.000,00 incl. beschikbaar 
budget.  
Reden overschrijden raming: dit dossier sleept reeds enkele jaren aan daar we moesten 

wachten op de goedkeuring van de Cel Erfgoed. De raming dateert dan ook al van eind 2013. 
Rekening houdende met de indexering, de gestegen prijzen,… is, na onderzoek vanwege het 
ontwerpbureau MinO uit Nieuwpoort, de ingediende offerte realistisch en aanvaardbaar.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aangepaste raming van € 381.155,94 excl. btw of € 461.198,69 incl. 21% 
btw voor de opdracht “Project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis te Koksijde” 
wordt goedgekeurd. 

 

 

24. Goedkeuren protocol voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor de gunning van de volledige 
studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving Abdijhoeve Ten Bogaerde. 

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

een ontwerper voor de volledige studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving van 
de Abdijsite Ten Bogaerde 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 studieopdracht voor herinrichting van de omgeving van 
de Abdijsite Ten Bogaerde via de procedure van de Open Oproep WinVorm, wordt 
goedgekeurd 

Art. 2:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke 
technische dienst, financiële dienst, dienst cultuur en erfgoed en de provincie 
West-Vlaanderen 

Art. 3:  Er wordt opdracht gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen tot 
ondertekenen van het protocol 

 

 

25. Goedkeuren mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de 
volledige studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving Abdijhoeve Ten Bogaerde. 

 
 Toelichting Het gemeentebestuur wenst de omgeving van de site Ten Bogaerde te verfraaien. Hierop 

wordt reeds lang aangedrongen door het agentschap Onroerend erfgoed van de Vlaamse 
Overheid. Voor bepaalde delen geven zij (beperkte) subsidie. 
Intussen werden de gebouwen vernieuwd en kregen ze een nieuwe invulling (of worden de 
werken eerstdaags opgestart zoals de varkensstallen), en kan de omgeving nu ook volgen. 
Bovendien zijn bepaalde delen niet goed toegankelijk (bv weg in kasseien) en is het de 
bedoeling om samen met het agentschap een oplossing hiervoor te vinden die voor iedereen 
aanvaardbaar is 

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 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 
herinrichting van de omgeving van de site Abdijhoeve Ten Bogaerde wordt 
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goedgekeurd 

Art. 2:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke 
technische dienst, financiële dienst, Navigo en de provincie West-Vlaanderen 

Art. 3:  Er wordt opdracht gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen tot 
ondertekening van het mandaat 

 

 

26. Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting Een herziening van bepaalde hoofdstukken en bepalingen van het algemeen politiereglement 

dringt zich op. De wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven vanuit de nood aan een andere 
toepassing vanuit de praktijk of het conformeren aan nieuwe regelgeving. We willen met deze 
nieuwe regels van start gaan op 1 januari 2019. Dit is in het kader van de handhaving d.m.v. 
GAS ook noodzakelijk.  
 
In bijlage zit het overzicht van suggesties tot wijziging van het algemeen politiereglement en 
adviezen vanuit verscheidene diensten (sportdienst, dienst stedenbouw, dienst milieu en 
Duurzame ontwikkeling, woonhuis Nieko, politiezone Westkust, jeugddienst, dienst veiligheid 

en preventie, dienst GAS, reddingsdienst, dienst burgerzaken, groendienst, dienst financiën 
en dienst toerisme). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde, zoals gevoegd in 
bijlage bij dit besluit, wordt hervastgesteld en heft de gecoördineerde versie van 
het algemeen politiereglement van 18 december 2017 op. 

 

 

27. Hervaststellen van politiereglement betreffende stilstaan en parkeren (GAS4). 
 
 Toelichting De gemeenteraad van 18 december 2017 heeft het politiereglement betreffende stilstaan en 

parkeren (GAS 4) goedgekeurd. Dit reglement werd tot op heden in de praktijk nog niet 
toegepast in het kader van de GAS-procedure. Het ontbrak nog aan praktische omkadering 
(software). Dit wordt vanaf 1 januari 2019 ingevoerd. Door het opstellen van het 
protocolakkoord werd ook duidelijk welke inbreuken het Openbaar Ministerie zelf zal 
vervolgen en dus niet het voorwerp kunnen uitmaken van een GAS- procedure en dit 
reglement. Het betreft alle inbreuken op de voorwaarden voor het gebruik van 
parkeerkaarten voor voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap en het 
stilstaan en parkeren op overwegen (vierde categorie). Deze inbreuken werden dan ook uit 
het oorspronkelijke reglement geschrapt. 
 
De enige wijziging die nu wordt ingevoegd is de verhoging van de administratieve geldboete, 
zoals voorzien door het KB van 18 juli 2018 tot wijziging van het KB van 9 maart 2014. De 
administratieve geldboete werd, naargelang het soort inbreuk, van 55 euro naar 58 euro en 
van 110 euro naar 116 euro, verhoogd.  
 
De tekst van de onderstaande artikelen wordt als volgt aangepast: 
 
Artikel 28. Inbreuken op de artikelen uit Hoofdstuk 2 van dit politiereglement worden 
gesanctioneerd met een administratieve geldboete, zoals bepaald door het KB van 9 maart 
2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met een automatisch werkende toestellen.  
 
Artikel 29. Inbreuken op de artikelen uit Hoofdstuk 3 van dit politiereglement worden 
gesanctioneerd met een administratieve geldboete, zoals bepaald door het KB van 9 maart 
2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met een automatisch werkende toestellen.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het politiereglement betreffende stilstaan en parkeren, zoals gevoegd in bijlage, 
wordt hervastgesteld. 

 

 

28. Hervaststelling van reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente 
Koksijde. 

 
 Toelichting We kunnen een onderscheid maken tussen vier verschillende categorieën GAS.  

De GAS 1 zijn de louter administratieve inbreuken. Sommige artikelen van het algemeen 
politiereglement worden eveneens gewijzigd en ter goedkeuring voorgelegd aan deze 
gemeenteraad. Op deze manier zijn de bepalingen waarop GAS 1 van toepassing is, ook weer 
geactualiseerd op wettelijk vlak en conform de noodwendigheden ingegeven vanuit de 
praktijk. 
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Daarnaast bestaat nog een categorie GAS 2 & GAS 3, de zogenaamde gemengde inbreuken, 
die wel nog strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn via het openbaar ministerie. Wanneer het 
openbaar ministerie niet wenst te vervolgen kan dit via GAS worden gesanctioneerd.  
Voor de categorie GAS 3 (de zware gemengde inbreuken) bestaat voor het gemeentebestuur 
niet de noodzaak om deze via GAS te sanctioneren. Een vervolging door het openbaar 
ministerie is zinvoller. 
Voor de categorie GAS 2 (lichte gemengde inbreuken) blijft nachtlawaai voorzien; artikel 561, 
1° Strafwetboek: ‘Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de 
rust van de inwoners kan worden verstoord’. We merken een toename van het aantal 
inbreuken op dit artikel en GAS kan hier wel efficiënt zijn. 
Sinds de nieuwe GAS-wet van 2013 bestaat ook GAS 4. Dit zijn parkeerinbreuken die via GAS 
kunnen worden gesanctioneerd (bovenop de gedepenaliseerde parkeerinbreuken die al 
bestonden zoals de blauwe zone en het bewonersparkeren). We verwijzen hiervoor naar het 
door de gemeenteraad opnieuw vast te stellen reglement betreffende het stilstaan en 
parkeren. In het kader van GAS 2 en GAS 4 werd in het verleden al een protocolakkoord met 
het openbaar ministerie gesloten. Hierin staat de samenwerking tussen gemeente en 
openbaar ministerie mooi beschreven. 
 
In bijlage vinden jullie het ontwerp GAS reglement. Het betreft opnieuw een minimale 
aanpassing (actualisering) en een verhoging van de maximum GAS boete tot 350 euro. 
Ingeval  van herhaling en heel ernstige inbreuken is dit zinvol. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van de 
gemeente Koksijde, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt hervastgesteld. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de secretarie, de politiezone Westkust 
en de griffie van de politierechtbank en het Parket van de procureur des Konings, 
Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne. 

 

 

29. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert I 
laan-ventweg. 

 
 Toelichting Gelet op noodzaak om parkeerverbod in te voeren aan de zuidzijde om zo meer ruimte voor 

voetgangers te creëren;  
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 11 oktober 2018;  
 

 Voorstel van  
beslissing ALBERT I LAAN-VENTWEG  

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

ALBERT I LAAN-VENTWEG  

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

Artikel 1 Op de Albert I laan van het kruispunt met de Albert I laan tot de doorsteek met de 
Albert I laan aan de kant van de pare huisnummers geldt: het stilstaan en parkeren is 
verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden E3  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa  
 
Artikel 2 Op de Albert I Laan van het kruispunt met de N34 tot de doorsteek met de N34 in 
de richting van Nieuwpoort geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel 
geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A. In de 
tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met 
eenrichtingsverkeer; fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen 
rijden.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden C1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3  
- verkeersborden F19  
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5 

 

 

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

 
 Toelichting Gelet op de vraag van verschillende inwoners om een laad- en losplaats te voorzien aan de 

oostkant van de Dewittelaan; 
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 11 oktober 2018;  
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 5 november 
2018;  
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 Voorstel van  

beslissing DEWITTELAAN 

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

DEWITTELAAN  

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

Artikel 1 Op de Dewittelaan van de Oostwindhelling tot de Albert I laan in de richting van 
Nieuwpoort geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder. In de tegenovergestelde 
richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden C1  
- verkeersborden F19  
 
Artikel 2 Op de Dewittelaan van Noordenwindhelling tot de Oostenwindhelling in de richting 
van Nieuwpoort geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet 
voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A. In de tegenovergestelde 
richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers en 
tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden C1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3  
- verkeersborden F19 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5  
 
Artikel 3 Op de Dewittelaan van het kruispunt met de Albert I laan tot 12 meter verder aan 
de zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de 
parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.  
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld 

met onderborden Type VIId - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 4 Op de Dewittelaan ter hoogte van huisnummer 52 het parkeren is toegelaten; het 
parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een 
handicap; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.  
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld 
met onderborden Type VIId - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc  
 
Artikel 5 Op de Dewittelaan vanaf het kruispunt met de Albert I laan in de richting van 
Oostduinkerke-Bad wordt volgende maatregel ingevoerd: het parkeren is verboden; het 
verbod geldt voor volgende categorie van voertuigen: laden en lossen; de 
parkeerreglementering geldt over een afstand van 18 m.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden E1  
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc  
 
Artikel 6 Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 22/10/2018 betreffende de 
Dewittelaan  

 

 

31. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Strandjutterslaan. 
 
 Toelichting Gelet op de gewenste doorstroming op het kruispunt van de Strandjutterslaan met de 

G. Scottlaan;  
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 11 oktober 2018;  
 

 Voorstel van  
beslissing STRANDJUTTERSLAAN  

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

Artikel 1 Op de Strandjutterslaan ter hoogte van het kruispunt met de G. Scottlaan geldt: de 
bestuurders moeten voorrang verlenen.  
Op de G. Scottlaan ter hoogte van het kruispunt met de Strandjutterslaan geldt: de 
bestuurders hebben voorrang.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden B1  
- verkeersborden B15 

 

 

32. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van 
Buggenhoutlaan. 

 
 Toelichting Gelet dat aan de voorwaarden vermeld in de Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 
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betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap. (B.S. 
05-05-2001) en van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap.(B.S. 25-04-2003) voldaan is;  
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 11 oktober 2018;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art. 7. JAAK VAN BUGGENHOUTLAAN 
================================================= 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
Art. 7. JAAK VAN BUGGENHOUTLAAN 
================================================= 

Artikel 1 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt 
met de Leopold III laan geldt: de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het 
deel van de openbare weg dat gelegen is aan de andere kant van deze streep is 
voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.  

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode.  

Artikel 2 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan  
- ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan geldt 
- ter hoogte van het kruispunt met de Leopold III laan geldt 
- ter hoogte van het kruispunt met de Parnassiusstraat geldt: 
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.  

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode. 

Artikel 3 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt 
met de Leopold III laan geldt: het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te 
overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.  

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode.  

Artikel 4 Op alle wegen die uitkomen op de Jaak Van Buggenhoutlaan en dit tussen het 
kruispunt met de Zeelaan enerzijds, en het kruispunt met de Leopold III laan anderzijds , 
geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen.  
Op de Jaak Van Buggenhoutlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Leopold III laan geldt: de voorrangsweg wordt aangeduid.  

Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden B1  
- verkeersborden B9  

Artikel 5 Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van Buggenhoutlaan  
met de Zeelaan geldt:  
met de Leopold III laan geldt: verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de 
inrichting bestemd om het verkeer te leiden aan hun linkerhand te laten.  
Op de openbare wegen die uitkomen op de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van 
Buggenhoutlaan  
met de Zeelaan geldt:  
met de Leopold III laan geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen.  

Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden D5  
- verkeersborden B1 

Artikel 6 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan  
van het kruispunt met het Kerkplein tot het kruispunt met de Ter Duinenlaan aan de 
noordelijke zijde van de weg geldt:  
van het kruispunt met de Gevaertlaan tot het kruispunt met de Parnassiusstraat aan de 
zuidelijke zijde van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het einde van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid.  

Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden E3  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa  

Artikel 7 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan van 10 meter voor het kruispunt met de Zeelaan 
tot het kruispunt met de Zeelaan aan de zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is 
verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 10 m.  

Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden E1  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc  

Artikel 8 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt 
met de Leopold III laan langs beide zijden van de weg geldt: fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun 



verklarende nota gemeenteraad 12|12|2018 pagina 15/20 

 
rijrichting ligt.  
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode  

Artikel 9 Op de Jaak Van Buggenhoutlaan  
ter hoogte van huisnummer 10 geldt:  
ter hoogte van huisnummer 9 geldt:  
ter hoogte van huisnummer 16 geldt:  
ter hoogte van huisnummer 3 wordt volgende maatregel ingevoerd:  
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt 
worden door personen met een handicap; het begin van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid.  

Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden E9a  
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 

Artikel 10 Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 
16 februari 2015 betreffende de Jaak Van Buggenhoutlaan  

 

 

33. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Aquafin, IWVA en Vlaams Gewest in verband met de toegang 
tot het RWZI Wulpen (projecten 21.327B en 21.327C). 

 
 Toelichting In 2014 voerde Aquafin aanpassingswerken uit aan het RWZI en er ontstond een zwaar 

conflict tussen het werfverkeer en fietsers op de Conterdijk. Aangezien de gemeente reeds 
lang vragende partij was naar aan oplossing voor de toegankelijkheid van het RWZI en het 
feit dat de Conterdijk steeds meer door fietsers werd gebruikt, werd bij besluit van de 
burgemeester de toegang tot het RWZI onmiddellijk verboden en is Aquafin op zoek gegaan 
naar een alternatieve ontsluiting. 
Hiervoor werd beroep gedaan op de gouverneur om te bemiddelen. Tal van oplossingen zijn 
onderzocht en uiteindelijk is besloten dat de toegang via de Langgeleedstraat, munitiedepot 
en aangelegde werfweg tussen munitiedepot en RWZI die werd aangelegd t.b.v. de werken 
de beste oplossing om als definitieve toegang te functioneren. Naast het definitief inrichten 
van de werfweg als definitieve toegangsweg zijn er in de Langgeleedstraat, in deel tussen de 
Toekomstlaan en de 2de bocht komende van de Toekomstlaan (N330)  ook beperkte 
aanpassingswerken noodzakelijk 
Naar aanleiding van de bemiddeling van de gouverneur is overeengekomen dat er een 
verdeelsleutel zou gehanteerd worden voor de kosten waarbij de gemeente 10% van de 
kosten op zich nemen, IWVA neemt 15,4% van de kosten op zich omwille van toegang tot 
station Torreele en de het resterend bedrag van 74,6% neemt Aquafin op zich. 
 
Het aandeel van de gemeente bedraagt dan  
- project 21.327B (= toegangsweg tussen munitiedepot en RWZI): 26.256,804 euro (excl. 
BTW) ten laste van Koksijde (reeds uitgevoerd i.o.v Aquafin, dus de effectieve kost) 
- project 21.327C (= aanpassingswerken Langgeleedstraat) t.h.v. N330). 18.010,946 euro 
(excl. BTW). Dit betreft een raming aangezien de werken nog moeten worden uitgevoerd. 
 
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst legt de hierboven vermelde principes vast. 
Aquafin treedt op als bouwheer.  
Als bijlage is het addendum terug te vinden van de studieopdracht met Sweco, aangezien ook 

deze kosten deel uitmalen van de verdeelsleutel. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, IWVA, Aquafin en Vlaams 
Gewest voor de toegangsweg tot het RWZI (projecten 21.327B en 21.327C) 
worden goedgekeurd 

Art. 2:  Het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, met name de studie-
overeenkomst met Sweco wordt goedgekeurd: 

Art. 3:  Er wordt opdracht gegeven aan de burgemeester en de algemeen directeur om 
de samenwerkingsovereenkomst en addendum goed te keuren 

Art. 4:  Er wordt akkoord gegaan met een tussenkomst van de gemeente Koksijde voor 
project 21.327B voor een bedrag van 26.256,804 euro (excl. BTW) wat neerkomt 
op 10 % van de gemaakte kosten voor ereloon, grondverwering, 
infrastructuurwerken en aanverwante kosten 

Art. 5:  Er wordt akkoord gegaan met een tussenkomst van de gemeente Koksijde voor 
het project 21.327C voor een geraamd bedrag van 18.010,946 euro (excl. BTW) 
voor geplande infrastructuurwerken en aanverwante kosten, ereloon en 
grondverwerving. 

 

 

34. Goedkeuring akte tot aankoop van een perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 3 september 2018 werd de aankoop van een perceel 
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grond (38018 A 1087) Spreeuwenberg Oostduinkerke goedgekeurd voor een bedrag van 
283.000 euro. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 
2018 werd notaris Wim Maes aangesteld voor de aankoop van het perceel namens de 
gemeente. De gemeente mocht op 31 oktober 2018 de ontwerpakte ontvangen. De 
voorwaarden tot aankoop dienen door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De akte tot aankoop van het perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke ten 
kadaster gekend onder Koksijde 5de afdeling, sectie A, nr. 1087, zoals 
opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd.  

 

 

35. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 
 
 Toelichting De gebruiksovereenkomsten met de watersportclubs eindigen op 31 december 2018.  

Vorige jaren werden de overeenkomsten met de watersportclubs telkens met 1 jaar verlengd. 
Om de watersportclubs de mogelijkheid te geven investeringen te doen in de club wordt 
voorgesteld om een gebruiksovereenkomst af te sluiten voor zes jaar. 
Deze overeenkomst wordt automatisch voor een eenmalige periode van zes jaar verlengd 
onder dezelfde voorwaarden, tenzij de gemeente of de gebruiker tenminste zes maanden 
voor het einde de gebruiksovereenkomst opzegt. 
Ook wordt de uitbater van de watersportclubs de mogelijkheid gegeven om minimum 1 dag in 
de week de bar om 18u30 te sluiten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw Windekind 
voor de uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 

 

36. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 
 Toelichting De gebruiksovereenkomsten met de watersportclubs eindigen op 31 december 2018.  

Vorige jaren werden de overeenkomsten met de watersportclubs telkens met 1 jaar verlengd. 
Om de watersportclubs de mogelijkheid te geven investeringen te doen in de club wordt 
voorgesteld om een gebruiksovereenkomst af te sluiten voor zes jaar. 
Deze overeenkomst wordt automatisch voor een eenmalige periode van zes jaar verlengd 
onder dezelfde voorwaarden, tenzij de gemeente of de gebruiker tenminste zes maanden 
voor het einde de gebruiksovereenkomst opzegt. 
Ook wordt de uitbater van de watersportclubs de mogelijkheid gegeven om minimum 1 dag in 
de week de bar om 18u30 te sluiten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw KYC voor de 
uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 

 

37. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 
 Toelichting De gebruiksovereenkomsten met de watersportclubs eindigen op 31 december 2018.  

Vorige jaren werden de overeenkomsten met de watersportclubs telkens met 1 jaar verlengd. 
Om de watersportclubs de mogelijkheid te geven investeringen te doen in de club wordt 
voorgesteld om een gebruiksovereenkomst af te sluiten voor zes jaar. 
Deze overeenkomst wordt automatisch voor een eenmalige periode van zes jaar verlengd 
onder dezelfde voorwaarden, tenzij de gemeente of de gebruiker tenminste zes maanden 
voor het einde de gebruiksovereenkomst opzegt. 
Ook wordt de uitbater van de watersportclubs de mogelijkheid gegeven om minimum 1 dag in 
de week de bar om 18u30 te sluiten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw Sycod voor 
de uitbating van een watersportclub/zeilwagenclub wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 

 

38. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met de vzw Koksijde Yachting Club (KYC) voor het gebruik van 'Villa 
Semiramis'. 

 
 Toelichting Op 31 december 2018 loopt de gebruiksovereenkomst met de vzw Koksijde Yachting Club 

(KYC) voor gebruik villa Semiramis af. 
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Voorstel om de duur van de overeenkomst samen te laten beëindigen met de overeenkomst 
voor het gebruik van de watersportclubs op 31 december 2024, dit onder dezelfde 
voorwaarden.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en vzw Koksijde 
Yachting Club (KYC) voor het gebruik van ‘Villa Semiramis’ voor de periode van 1 
januari 2019 tot 31 december 2024 wordt goedgekeurd. 

 

 

39. 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. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2019 
2. Goedkeuring statutenwijziging 
3. Rondvraag 

 
 Voorstel van  

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

punten 
 

 

40. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 20 december 2018 om 18.30u vindt een algemene vergadering plaats met volgende 
agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 
24052018 

2. Begroting 2019 
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë  
4. Mededelingen 

 
 Voorstel van  

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

punten. 
 

 

41. 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 buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 19 
december 2018 waarin de agenda werd meegedeeld; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 19 december 2018 
en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1. Toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen 
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 

4. Begroting 
5. Benoemingen 
6. Mededelingen 

6.1. Presentiegelden vanaf 2019 
6.2. Overige 

Varia 
 

 

42. Goedkeuring personeelsformatie gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 28 mei 2018 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie van de gemeente Koksijde. Een wijziging aan de formatie dringt zich op 
omwille 

 
1. Creatie van 

 
• 1 FTE kabinetsmedewerker burgemeester B1-B3 in contractueel verband voor 

bepaalde duur, gelet op de noodzaak tot bijkomende inhoudelijke 
ondersteuning van de burgemeester gezien het steeds complexer takenpakket 
en de grotere verantwoordelijkheid, zoals bepaald en opgelegd door de 
hogere regelgeving; 

• 1 FTE administratief hoofdmedewerker secretarie C4-C5 in statutair verband, 
omwille van het voorzien van een loopbaanperspectief voor een administratief 

medewerker secretarie, gelet op de bijzondere expertise en competenties die 
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de functie en het specifieke takenpakket van deze functiehouder vereisen; 

• 1 FTE administratief medewerker stedenbouw C1-C3 in contractueel verband; 
omwille van het voorzien in continuïteit aan administratieve ondersteuning in 
de dienst stedenbouw; 

• 1 FTE milieutoezichter D1-D3 in statutair verband, omwille van de 
herplaatsing van de functiehouder als meewerkend voorman logistiek naar de 
dienst milieu; 

• 1 FTE diensthoofd technieken A1a-A2a in statutair verband, omwille van het 
voorzien van een loopbaanperspectief voor het huidige diensthoofd op B1-B3 
niveau, gelet op de bijzondere expertise en competenties die de functie en 
het specifieke en gespecialiseerde takenpakket van deze functiehouder 
vereisen, gelet op de grote verantwoordelijkheid voor middelen en 
personeelsleden; 

• 1 FTE planner/ coördinator technieken B1-B3 in contractueel verband, omwille 
van de nood aan ondersteuning en bijzonder expertise op het vlak van 
planning en beheersing van de vele opdrachten op het gebied van het 
onderhoud van het steeds groter wordend patrimonium;  

• 1 FTE technieker schrijnwerken op D1-D3 in contractueel verband, gelet op 
het steeds meer uitgebreide takenpakket voor het team schrijnwerkers van 
de dienst technieken; 

• 1 FTE logistiek medewerker D4 in statutair verband, omwille van de 
herplaatsing van de functiehouder als teamverantwoordelijke schoonmaak 
naar de dienst technieken; dat deze functie als uitdovend wordt geplaatst en 
ophoudt te bestaan van zodra de huidige functiehouder met pensioen gaat; 

• 2 FTE zaalwachter-schoonmaker D1-D3 in contractueel verband, omwille van 
de beslissing om het beheer en de schoonmaak van de gemeentelijke zalen 

toe te wijzen aan 2 afzonderlijke personeelsleden binnen het Team 
Schoonmaak; 

• 1 FTE publieksmedewerker cc Casino Koksijde B1-B3 in contractueel verband, 
omwille van het voorzien van een loopbaanperspectief voor de huidige 
titularis, gelet op het specifieke en gespecialiseerde takenpakket van deze 
functiehouder; 

• 1 FTE projectmedewerker Navigo A1a-A2a in statutair verband, omwille van 
de herplaatsing van de functiehouder als diensthoofd personeel en HR naar de 
dienst musea; dat deze functie als uitdovend wordt geplaatst en ophoudt te 
bestaan van zodra de huidige functiehouder met pensioen gaat; 

• 1 FTE administratief medewerker visserijmuseum C1-C3 in contractueel 
verband, gelet op de nood aan extra administratieve omkadering en 
ondersteuning van het Navigo visserijmuseum; 

• 1 FTE jeugdmedewerker C1-C3 in contractueel verband, omwille van de 
wijziging van functienaam jeugdwerker C1-C3 in contractueel verband in 1 
FTE jeugdmedewerker C1-C3; 

• 1 FTE evenementenmanager A1a-A2a in contractueel verband, omwille van 
het voorzien van een loopbaanperspectief voor de huidige 
evenementenmanager op B1-B3 niveau, gelet op de bijzondere expertise en 
competenties die de functie en het specifieke en gespecialiseerde takenpakket 
van deze functiehouder vereisen; 

• 1 FTE administratief medewerker Toerisme in contractueel verband, in functie 
van het voorzien van continuïteit in dienstverlening en bezetting van de dienst 
Toerisme; 

 
2. Schrappen van  

 
• 1 FTE integratieambtenaar IGS B1-B3 in contractueel verband, omwille van 

het ophouden van de opdracht binnen het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband en het herplaatsen van de functiehouder binnen het 
OCMW; 

• 1 FTE administratief medewerker secretarie C1-C3 in statutair verband, 
omwille van de creatie van 1 FTE administratief hoofdmedewerker secretarie 
C4-C5 in statutair verband; 

• 1 FTE expert investeringscyclus B1-B3 in statutair verband, omwille van het 
niet langer noodzakelijk zijn van dergelijke functie; 

• 1 FTE diensthoofd personeel en HR A1a-A2a in statutair verband, aangezien 
functiehouder tewerkgesteld is bij een andere dienst en 1 FTE diensthoofd 
personeel en organisatieontwikkeling A1a-A3a reeds in de formatie is 
voorzien; gelet op de omvorming van deze functie naar projectmedewerker 
Navigo A1a-A2a in statutair verband; 

• 1 FTE teamverantwoordelijke schoonmaak D4-D5 in statutair verband, 
omwille van de herplaatsing van de functiehouder naar de dienst technieken 
en de creatie van 1 FTE logistiek medewerker D4 in statutair verband; 

• 1 FTE zaalwachter D1-D3 in statutair verband, omwille van de creatie van 2 

FTE zaalwachter-schoonmaker D1-D3 in contractueel verband; 
• 1 FTE meewerkend voorman logistiek in statutair verband, omwille van de 

creatie 1 FTE milieutoezichter D1-D3 in statutair verband; 
• 1 FTE werkman-zaalwachter D1-D3 in contractueel verband, omwille van de 
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herplaatsing van de functiehouder in de gecreëerde functie als zaalwachter-
schoonmaker D1-D3 in contractueel verband; 

• 1 FTE onthaalbediende musea C1-C3 in contractueel verband, gelet op de 
creatie van 1 FTE administratief medewerker visserijmuseum C1-C3 in 
contractueel verband; 

• 1 FTE technicus visserijmuseum D1-D3 in statutair verband, omwille van de 
pensionering van de functiehouder; 

 
3. Uitdovend voorzien van 

 
• 1 FTE medewerker visuele communicatie C1-C3 in contractueel verband; dat 

de functie ophoudt te bestaan van zodra de huidige functiehouder met 
pensioen gaat; 

• 1 FTE administratief medewerker stedenbouw C1-C3 in statutair verband, dat 
de functie ophoudt te bestaan van zodra de huidige functiehouder met 
pensioen gaat; 

• 1 FTE administratief bediende Toerisme D1-D3 in contractueel verband, gelet 
op het bijkomend voorzien van 1 FTE administratief medewerker Toerisme in 
contractueel verband; dat de functie ophoudt te bestaan van zodra de huidige 
functiehouder met pensioen gaat; 

 
4. Wijzing functienaam van 

 
• dtp-medewerker/ fotograaf C1-C3 naar medewerker visuele communicatie 

C1-C3; 
• coördinator personeel & HR B1-B3 naar adviseur HR B1-B3 in statutair 

verband, omwille van het gewijzigd takenpakket van de functiehouder binnen 
de dienst; 

• zaalwachter D1-D3 naar zaalwachter-schoonmaker D1-D3, omwille van het 
gewijzigde takenpakket, dat er effectief sprake is van een gecombineerde 
functie binnen het Team Schoonmaak; 

• coördinator marketing en onthaal musea B1-B3 in contractueel verband naar 
medewerker marketing musea B1-B3 in contractueel verband; 

• 1 FTE jeugdwerker C1-C3 in contractueel verband in 1 FTE jeugdmedewerker 
C1-C3 in contractueel verband; dat hiertoe 1 FTE jeugdmedewerker C1-C3 in 
contractueel verband wordt gecreëerd; 
 

5. Wijziging van 
 

het niveau van begeleider kinderopvang; omwille van het niet langer in dienst 
zijn van een begeleider op het D-niveau en omwille van de rechtzetting van 
een materiële fout, namelijk dat de functionele loopbaan van de begeleider 
kinderopvang C1-C2 betreft en niet C1-C3 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld, zoals 
gevoegd als bijlage I. 

 

 

43. Hervaststelling arbeidsreglement van de gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting De laatste wijziging aan het arbeidsreglement dateert intussen van 16 maart 2015. 

 
De vooropgestelde wijzigingen aan het arbeidsreglement betreffen en beogen voornamelijk: 
• 1 arbeidsreglement voor zowel gemeente, OCMW als AGB (deze laatste heeft nog 
geen AR). 
• wijziging van bepaalde functienamen naar aanleiding van de ambtelijke integratie 
zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur, bijv. algemeen directeur 
• actualisering van een aantal gegevens (o.a. wijziging van namen, adressen, 
instanties) 
• een aantal kleinere aanpassingen en vereenvoudigingen, ingegeven vanuit de 
praktijk 
 
Deze minimale aanpassing is een opstap naar de grote wijziging die we plannen in 2019. 
Daarbij zullen we inzetten op vereenvoudiging en bijvoorbeeld het aantal uurroosters sterk 
afbouwen. We wachten op dit moment nog op wat er in het besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de rechtspositieregeling zal staan. Dit zal de toekomstige inhoud van het 
arbeidsreglement mee bepalen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het arbeidsreglement van de gemeente Koksijde, zoals opgenomen als bijlage bij 
dit besluit, wordt hervastgesteld. 

Art. 2.  Dit arbeidsreglement komt in de plaats van alle voorgaande arbeidsreglementen 
en hun bepalingen, met uitzondering van bijlage VIII Uurroosters. 
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44. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 
 
 Toelichting De laatste hervaststelling van de rechtspositieregeling vond plaats op 18 december 2017 

(mits nog een tussentijdse wijziging op 28 mei 2018). 
De vooropgestelde wijzigingen aan de RPR betreffen en beogen voornamelijk: 
• wijziging van bepaalde functienamen naar aanleiding van de ambtelijke integratie 
zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur, cf. algemeen directeur 
• aanpassing van bijlage IV - aanvullende voorwaarden voor kandidaatstelling als 
jobstudent worden versoepeld - leeftijdsvoorwaarde 
• een kleine wettelijke aanpassing in kader van progressieve werkhervatting 
aanpassingen en vereenvoudigingen, ingegeven vanuit de praktijk 
• Voorzien van specifieke aanstellingsprocedure voor kabinetspersoneel 
 
Deze minimale aanpassing is een opstap naar de grote wijziging die we plannen in 2019. 
Daarbij zullen we opnieuw inzetten op vereenvoudiging en het integreren van onze HR-visie 
binnen de RPR. We wachten op dit moment nog op wat er in het besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de rechtspositieregeling zal komen te staan. Dit zal de toekomstige 
inhoud van de RPR mee bepalen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals opgenomen in bijlage 
bij dit besluit, wordt hervastgesteld. 

 

 

45. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
algemeen directeur 
04|12|2018 


