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zitting van dinsdag 29 januari 2019

Aanwezig:

Charlotte Castelein, voorzitter

Marc Vanden Bussche, burgemeester

Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen

Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u10.

Raadslid Gantois niet aanwezig bij de aanvang van de zitting

OPENBARE ZITTING

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 12 december 2018 en 8 januari 2019

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

MEDEDELINGEN

De burgemeester deelt mee dat de gouverneur laat weten geen opmerkingen te hebben op de door de raad 
goedgekeurde budgetwijziging 2, de meerjarenplanwijziging en het budget 2019;
Vervolgens deelt de burgemeester mee dat de klachten die door raadslid Van Herck bij de Vlaamse Overheid zijn 
ingediend tegen diverse beslissingen van de gemeenteraad van 12 december 2018 ongegrond werden verklaard, 
met uitzondering van het aantal gemeenteraden dat moet gerespecteerd worden
De burgemeester deelt de stand van zaken mee van de overdracht van de Jaak Van Buggenhoutlaan en Leopold II-
laan van de Vlaamse overheid naar de gemeente en stelt vast dat dit dossier blijft aanslepen; raadslid Loones 
meldt dat hij daarover contact heeft gehad met de bevoegde minister, waar gewacht wordt op het akkoord van de 
inspectie van financiën en dus dit dossier snel zou kunnen afgerond worden
Raadslid Van Herck zegt dat zijn fractie geen mondelinge vragen aan de agenda heeft toegevoegd gezien de 
overvolle agenda

Openbaar
verkiezingen

1. VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op artikel 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 tot vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad van Koksijde;

Overwegende dat de gemeenteraad bij aanvang van een zittingsperiode een huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad dient vast te stellen;

Overwegende het huishoudelijk reglement voor elke bestuursperiode dient te worden hervastgesteld en het 
ontwerp door de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester en de gemeentesecretaris werd goedgekeurd;

Overwegende dat het ontwerp van huishoudelijk reglement voldoet aan de nieuwe decretale bepalingen en aan de 
manier van zitting houden van de gemeenteraad van Koksijde;

Gehoord de voorzitter die voorstelt, na overleg met de fractieleiders om de bepaling van het aantal mondelinge 
vragen die kunnen gesteld worden te wijzigen naar twee per raadslid;

Gehoord raadslid Loones die stelt tevreden te zijn dat hun voorstel werd aanvaard om een bijkomende 
gemeenteraadscommissie sociale zaken en welzijn te voorzien;

Gehoord raadslid Van Herck die dankt voor het ontwerp en de goede werkvergadering en vaststelt dat alle vragen 
van zijn fractie werden ingewilligd;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Art. 1: Goedgekeurd met unanimiteit mits art.11 te wijzigen als volgt "... De vragen die ter behandeling worden 
besproken op de gemeenteraad beperken zich tot twee per raadslid.

Art. 2: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Koksijde, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, 
wordt vastgesteld.

Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst secretarie, de voorzitter van de gemeenteraad en de 
fractievoorzitters

2. VASTSTELLEN DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN KOKSIJDE

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Overwegende het het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de gewijzigde wetgeving;

Gelet op het artikel 39 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017  welk als volgt luidt: ‘De 
gemeenteraad neemt een deontologische code aan’;

Gelet op het artikel 55 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 welk als volgt luidt: ‘Het college van 
burgemeester en schepenen heeft dezelfde deontologische code als die welke is aangenomen voor de 
gemeenteraad met toepassing van artikel 39;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2008 waarbij de deontologische code voor de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen werd vastgesteld;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zelf een deontologische code kan aannemen die 
minstens de deontologische code zoals aangenomen door de gemeenteraad omvat;

Gehoord de voorzitter in haar toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De deontologische code van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, zoals 
opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad en de 
fractievoorzitters.

3. VASTSTELLEN PRESENTIEGELDEN GEMEENTERAADSLEDEN

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op artikel 17, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat het bedrag van het presentiegeld 
wordt bepaald door de gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering;

Gelet op artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 
mandataris;

Overwegende het college die voorstelt om het maximum bedrag toe te kennen;

Gehoord de voorzitter in haar toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Het presentiegeld voor de aanwezigheid van de gemeenteraadsleden op de gemeenteraad wordt 
vastgesteld op 124,98 euro tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01).

financiën

4. DECREET LOKAAL BESTUUR - VERRICHTINGEN VAN DAGELIJKS BESTUUR

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op artikel 41 tweede lid, 8° van het decreet van 22 december 2017 op het lokaal bestuur;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; gelet op het KB plaatsing van 
18 april 2017 en het KB uitvoering van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;

Overwegende dat voor een vlotte en efficiënte interne werking van de dienstverlening het decreet voorziet in 
delegatie van bevoegdheden inzake te definiëren dagelijks bestuur, waarbij:
- het college bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van opdrachten die 
tot het dagelijks bestuur behoren;
- het college kan beslissen tot delegatie van bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de algemeen 
directeur;
- de algemeen directeur binnen de perken van dagelijks bestuur provisies kan toekennen aan bepaalde 
personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven;
dat wat het “dagelijks bestuur” overschrijdt een bevoegdheid van de gemeenteraad blijft;

Overwegende dat de gedelegeerde bevoegdheid niet geldt voor subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en 
daden van beschikking van onroerende goederen.

Overwegende dat de gemeenteraad het begrip “dagelijks bestuur” moet invullen om een efficiënte werking van 
haar diensten te kunnen garanderen;
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Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 21 januari 2013; dat enkele bepalingen van dat besluit te 
moeilijk waren in praktische uitvoering door de afwijking van de erin vermelde bedragen met de intussen 
gewijzigde wet overheidsopdrachten;

Overwegende dat het efficiënter is om geen onderscheid meer te maken in opdrachten van exploitatie of 
investeringen, maar de bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen volgens het 
bedrag dat volgens artikel 42 §1, 1°, a van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten met 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan gebeuren; dat het drempelbedrag is verhoogd 
tot 144.000 euro excl. btw (MB 21 december 2017); dat dit drempelbedrag geldt voor de jaren 2018 en 2019 en 
tweejaarlijks zal worden herzien; dat het aangewezen is om, gelet op deze tweejaarlijkse herziening, om bij de 
hervaststelling van het dagelijks bestuur niet langer te verwijzen naar een concreet bedrag maar naar artikel 
42,§1,1°,a van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en uitvoeringsbesluit;

Overwegende dat de beperkte wijziging (tot een verhoging van de raming met 10% op de goedgekeurde raming) 
van opdrachten goedgekeurd door de gemeenteraad alsmede de verhoging van de raming met maximaal 10% 
wordt opgenomen onder dagelijks bestuur teneinde enige soepelheid aan de dag te leggen zodat inschrijvingen 
binnen dat kader tot plaatsing kunnen leiden zonder opnieuw vooraf aan de gemeenteraad voorgelegd te moeten 
worden, wat problemen kan opleveren met de termijn waartoe de inschrijver zich heeft verbonden met zijn 
inschrijving;

Overwegende dat het wenselijk is om in dagelijks bestuur op te nemen elke herhaling van een overheidsopdracht 
op grond van artikel 42, §1,2° van de wet overheidsopdrachten ongeacht de waarde van de opdracht op 
voorwaarde dat de basisopdracht door de gemeenteraad is vastgesteld; dat de oorspronkelijke opdracht door de 
gemeenteraad dient te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag (d.i. de waarde van de 
oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen) het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou 
overschrijden;

Overwegende dat bij de hervaststelling van aangelegenheden van dagelijks bestuur worden ook alle uitgaven die 
geen overheidsopdrachten zijn gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering van 
toegekende subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Onder “dagelijks bestuur”, zoals opgenomen in artikel 41 tweede lid, 8° van het decreet van 22 december 
2017 op lokaal bestuur moet worden verstaan:
- Verrichtingen houdende vaststelling van alle rechten/ontvangsten.
- Beslissingen tot vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van alle 
uitgaven waarvan de waarde minder is dan het drempelbedrag voorzien in artikel 42 §1, 1°, a van de wet van 17 
juni 2016 op de overheidsopdrachten, met uitzondering van subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en 
daden van beschikking van onroerende goederen.
- Beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of van de voorwaarden 
die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd door de gemeenteraad betreffen.
- Beslissingen bestaande uit de herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42,§1,2° van de wet op 
de overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door 
de gemeenteraad is vastgesteld.

Art. 2: Deze beslissing treedt in werking op 1 februari 2019 en is geldig tot 1 februari 2025, behoudens intrekking 
of wijziging door de gemeenteraad.

Art. 3: De beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2013 wordt opgeheven op 1 februari 2019.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, het 
managementteam, de financieel directeur en de financiële dienst.

5. DECREET LOKAAL BESTUUR - VAN VISUM VRIJGESTELDE FINANCIËLE VERBINTENISSEN

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op de beslissing van de OCMW raad van 17 januari 2013 houdende bepaling van de van visum vrijgestelde 
verrichtingen;

Gelet op artikel 266 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op artikel 121 het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
uitvoeringsbesluit; dat dit besluit van toepassing blijft tot de inwerkingtreding van artikel 99 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC2020); dat de hieronder 
opgenomen verbintenissen binnen beide bepalingen vallen;

Overwegende dat bovenvermelde bepalingen toelaten van het visum vrij te stellen voor:
- Aanstellingen van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar;
- Verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan 50.000 euro;
- Verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijks bedrag lager 
is dan 25.000 euro;
- Investeringssubsidies tot 10.000 euro;
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Dat momenteel van visum vrijgesteld zijn alle verbintenissen van dagelijks bestuur waarvan de waarde 5.500 euro 
exclusief BTW niet te boven gaat en in personeelszaken voor aanstellingen waarvan de duur één jaar niet 
overschrijdt;

Rekening houdend met de schaalgrootte van gemeente Koksijde, de zomertewerkstelling met tijdelijke contracten 
en jobstudenten en de werkbaarheid om het volume aan beslissingen die aan visum onderworpen blijven te 
verwerken, wordt door de financieel directeur voorgesteld om te beslissen om van voorafgaand visum vrij te 
stellen:
a. de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet hoger is 
dan 5.500 euro exclusief BTW.
b. De financiële verbintenissen inzake personeelsuitgaven: de contractuele aanstellingen waarvan de duur niet 
meer bedraagt dan één jaar; Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden 
voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het visum.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Volgende financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom worden van de 
visumverplichting uitgesloten:
a. de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet hoger is 
dan 5.500 euro exclusief BTW.
b. De financiële verbintenissen inzake personeelsuitgaven: de contractuele aanstellingen waarvan de duur niet 
meer bedraagt dan één jaar; Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden 
voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het visum.

Art. 2: Deze beslissing treedt in werking vanaf 01 februari 2019. De beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 
2009 houdende vaststelling van de van visum vrijgestelde verrichtingen wordt opgeheven met ingang van 1 
februari 2019.

Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de diensten van het gemeentebestuur en aan de 
financieel directeur.

VZW's

6. VVV - AANDUIDEN 12 VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE GEMEENTE KOKSIJDE IN DE RAAD VAN BESTUUR

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20°;

Gelet op de statuten van de Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke 
vzw, artikel 23;

Overwegende dat de gemeente Koksijde in de Raad van Bestuur VVV, zoals vermeld in artikel 23 van de statuten 
VVV, als volgt moet worden samengesteld:

"De gemeente Koksijde, vertegenwoordigd door 12 gemeenteraadsleden voorgedragen en afgevaardigd door de 
gemeenteraad van de gemeente Koksijde. Iedere politieke fractie wordt minimaal vertegenwoordigd. De 
burgemeester en schepen die het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft, maken ambtshalve deel uit van de raad 
van bestuur en zijn stemgerechtigd.";

Overwegende dat de vertegenwoordigers van de gemeente Koksijde in de raad van bestuur VVV worden benoemd 
voor de duur van de legislatuur;

Gehoord de voorzitter in haar toelichting;

BESLUIT: volgende raadsleden bij geheime stemming verkozen met unanimiteit : Delie, Vanhove, Castelein, 
Paelinck, Dalle, Deltombe, Devos, Ghyselen, Vancayseele, Vandenbroucke, De Rechter en Bogaerts

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt volgende personen af als leden van de raad van bestuur VVV: Greta Delie, 
Lander Van Hove, Charlotte Castelein, Julie Paelinck, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Frédérick Devos, Henk Ghyselen, 
Ivan Vancayseele, Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter en Suze Bogaerts

leden vzw

7. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KOKSIJDE - AANDUIDEN LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde;

Overwegende dat na de vernieuwing van de gemeenteraad dient overgegaan tot het aanduiden van 12 leden van 
de raad van bestuur;

Gehoord de voorzitter in haar toelichting;
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BESLUIT: volgende personen bij geheime stemming verkozen met unanimiteit: Stéphanie Anseeuw, Charlotte 
Castelein, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Amadeo Glorie, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Rosaline 
Mouton, Sander Loones, Peter Hillewaere en Laurenzo Moerman

Art. 1: Volgende personen worden aangeduid voor de raad van bestuur van het AGB Koksijde :
Stephanie Anseeuw, Charlotte Castelein, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Amadeo Glorie, Sabelle 
Diatta, Inge Vandekeere, Rosaline Mouton, Sander Loones, Peter Hillewaere en Laurenzo Moerman

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

8. PROJECTVERENIGING ACHTHOEK - AANDUIDING LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de statuten van de projectvereniging Achthoek, artikel 6;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Overwegende dat elke stad of gemeente in de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door 2 leden; het 
stemgerechtigd lid is de schepen van Cultuur, tenzij bij onverenigbaarheid; het afgevaardigd lid met raadgevende 
stem is een raadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming:Bestuurder: met 19 voor en 7 onthoudingen: Stephanie Anseeuw - 
Bestuurder met raadgevende stem: Rita Gantois (20 stemmen), niet verkozen Suze Bogaerts (6 stemmen)

Art. 1: Stéphanie Anseeuw, schepen van cultuur, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur 
van de projectvereniging Achthoek.

Art. 2: Rita Gantois, wordt aangeduid als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de 
projectvereniging Achthoek.

9. WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE (WVI) - VASTSTELLEN STANDPUNT IN TE NEMEN OP DE BIJZONDERE 

ALGEMENE VERGADERING.

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI sedert de oprichting;

Gelet op het schrijven van 7 januari 2019 van de WVI waarbij de gemeente werd uitgenodigd tot buitengewone 
algemene vergadering van de intercommunale op 28 februari 2019 om 18.30u, met volgende agenda :
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2018
2. Benoeming leden raad van bestuur
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad 
van bestuur en bepaling van de rangorde
4. Goedkeuring code van goed bestuur
5. Mededelingen

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 28 februari 2019 van de intercommunale WVI:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2018
2. Benoeming leden raad van bestuur
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad 
van bestuur en bepaling van de rangorde
4. Goedkeuring code van goed bestuur
4. Mededelingen

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
de WVI op 28 februari 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad.

oprichting igs

10. WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE (WVI) - AANDUIDEN VAN 1 BESTUURDER EN BESTUURDER MET 

RAADGEVENDE STEM EN 1 VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de West-Vlaamse Intercommunale WVI;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van :
- 1 kandidaat-bestuurder
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- 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de minderheid;
- 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming:
Bestuurder: Julie Paelinck (14 stemmen); niet verkozen Adelheid Hancke (8 stemmen) en Dominique Wolter 
Hofmans (5 stemmen)
Bestuurder met raadgevende stem: Adelheid Hancke (22 stemmen), niet verkozen Dominique Wolter Hofmans (5 
stemmen) A.V.: Bieke Dalle met plv. Luc Deltombe (14 stemmen); niet verkozen Patricia Vandenbroucke (8 
stemmen) en Alain De Coster (5 stemmen)

Art. 1: Julie Paelinck voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de WVI.

Art. 2: Adelheid Hancke voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de minderheid, voor 
de WVI.

Art. 3: Bieke Dalle wordt verkozen als vertegenwoordiger en Luc Deltombe als plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van de WVI.

Art. 4: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

11. INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT (IWVA) - AANDUIDEN VAN 1 

BESTUURDER EN EEN BESTUURDER MET RAADGEVENDE STEM (VOOR DE PERIODE 29 MAART TOT EINDE MEI 2019) 

EN 8 VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 op de Intergemeentelijke Samenwerking;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA);

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van :
- 1 kandidaat-bestuurder
- 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de minderheid;
- 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: 
Bestuurder: Marc Vanden Bussche (14 stemmen), niet verkozen Peter Hillewaere (8 stemmen) en Bart Pieters (5 
stemmen)
Bestuurder met raadgevende stem: Peter Hillewaere (22 stemmen), niet verkozen Bart Pieters (5 stemmen)
A.V.: met unanimiteit: de raadsleden Paelinck, Castelein, Dalle, Ghyselen, Devos, Vancayseele, Hillewaere en Van 
Herck

Art. 1: Marc Vanden Bussche, burgemeester, voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de IWVA.

Art. 2: Peter Hillewaere, gemeenteraadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de 
minderheid, voor de IWVA.

Art. 3:  Raadsleden Julie Paelinck, Charlotte castelein, Bieke Dalle, Henk Ghyselen, Frédéric Devos, Ivan 
Vancyseele, Peter Hillewaere en Elwin Van Herck, voor te dragen als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de IWVA.

Art. 4: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

12. VERZOEK VERLENGING DUURTIJD INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBAND - IWVA

Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet - art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 35 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - art. 423 decreet 
lokaal bestuur;

Gelet op het schrijven van de IWVA dd. 27 december 2018 (ref. 2018/25779/JB) bevattende de melding dat de 
huidige termijn van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA eindigt na de jaarvergadering van het 
boekjaar 2018 op 29 mei 2019;

Gelet op het schrijven van de IWVA dd. 27 december 2018 (ref. 2018/25779/JB) bevattende het voorstel tot 
verlenging van de duurtijd van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA voor een nieuwe termijn van 
achttien jaar;

Gelet op de conclusies uit het finaal rapport van de studie "IWVA - toekomstplan" opgesteld door KPMG Advisory, 
dat geldt als onderzoek in de zin van art. 35 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking - art. 423 decreet lokaal bestuur;

Overwegende dat, op basis van de motiveringsnota 'verderzetting IWVA' thans voorgesteld wordt aan de IWVA een 
verzoek tot verlenging te richten voor een nieuwe termijn van achttien jaar;
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Overwegende dat dit verzoek, indien gesteund door 3/4 meerderheid van de gemeenten, zal leiden tot de 
bijeenroeping van een Bijzondere Algemene Vergadering in mei 2019;

Overwegende dat de agenda van deze Bijzondere Algemene vergadering 90 kalenderdagen voor de Bijzondere 
Algemene Vergadering aan alle deelnemers wordt toegezonden, en desgevallend de gemeenten zal omroepen om :
1) kennis te nemen van het feit dat het verzoek tot verlenging door 3/4 meerderheid van de gemeenten wordt 
gesteund
2) de verlenging voor een nieuwe termijn van achttien jaar goed te keuren
3) te beslissen tot deelname aan de verlenging

Gehoord raadslid Loones over dit en vorig punt waarbij hij stelt fier te zijn op ons water en vandaag een aantal 
vragen wil stellen; enerzijds stelt hij vast dat Koksijde ondervertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur volgens 
het verbruik en de netlengte en Koksijde een leidende rol moet kunnen nemen in de IWVA, hij vraagt hier nu een 
breekpunt van te nemen; hij heeft ook vragen over de transparantie waarmee nu alles gebeurt binnen de IWVA, hij 
vraagt hier extra aandacht voor; hij vraagt ook of we momenteel voldoende informatie hebben om een 
onderbouwde beslissing te kunnen nemen en stelt voor dat een uitgebreide toelichting zou worden gegeven; hij 
verwijst ook naar de studie van KMPG in opdracht van de IWVA en stelt de vraag of geen eigen studie moet 
worden gemaakt; daarom stelt hij voor om dit en het volgende punt 13 uit te stellen, zo niet dat er wordt 
voorgesteld om ook art. 17 en 23 te wijzigen over de samenstelling van de raad van bestuur;

Gehoord dhr. burgemeester die mee betreurt dat de gemeente Koksijde niet meer bestuurders heeft, dit in de 
vorige legislatuur al werd aangekaart bij de besprekingen met de andere vennoten, maar ondertussen het aantal 
mandaten niet kan verhoogd worden volgens de wetgeving, de andere vennoten reeds bereid zijn om de 
intercommunale verder te zetten; uitstappen is bovendien geen optie; hij deelt ook mee dat de gemeente Koksijde 
dit jaar vijf miljoen euro zal ontvangen uit de reserves van de intercommunale; de burgemeester stelt voor om 
punt 13 uit te stellen naar de volgende raad in afwachting van verdere besprekingen met de IWVA;

BESLUIT: met 19 stemmen voor (charlotte castelein, marc vanden bussche, stéphanie anseeuw, guido decorte, 
lander van hove, dorine geersens, dirk dawyndt, ivan vancayseele, luc deltombe, frédéric devos, greta delie, 
benedicte dalle, elwin van herck, henk ghyselen, suze bogaerts, bart pieters, alain de coster, dominique wolter 
hofmans, julie paelinck), 8 onthoudingen (rita gantois, greta verhaeghe, peter hillewaere, adelheid hancke, sander 
loones, patricia vandenbroucke, dirk decorte, sam de rechter)

Art. 1: Aan de IWVA wordt een verzoek tot verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA 
gericht voor een nieuwe termijn van achttien jaar.

aanstellen afgevaardigden igs

13. VERVOERREGIO OOSTENDE – TOETREDEN TOT VERVOERREGIORAAD

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet betreffende 
de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Koksijde deel uitmaakt van de vervoerregio Oostende;
Gelet op artikel 41, 13° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten vervoerregioraad die per 
vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze wijze integraal 
en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder 
andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en 
de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook 
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van 
fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd 
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -
projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de werking en 
de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en 
constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Overwegende het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018;

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting over de reden tot toetreding tot de vervoerregio Oostende;

Gehoord schepen Decorte die aanvult dat hij zal zetelen in de vervoerregioraad Oostende en ook in het 
Westhoekoverleg, zodat ook deze regio mee in de gaten kan gehouden worden;

Gehoord raadslid Loones die maximaal oproept om zich te oriënteren op de kustzone en minder op de regio Ieper;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De burgemeester is de vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio 
Oostende. De plaatsvervanger van de burgemeester in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Oostende is de 
schepen bevoegd voor Mobiliteit. 
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Art. 2: De expert verkeer, mobiliteit en signalisatie is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de 
vervoerregio Oostende. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te 
wonen.  

Art. 3: De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Oostende. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk 
Mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de Vervoerregioraad in functie van de 
opmaak van het Mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten

Art. 4: Het Schepencollege wordt  belast met de uitvoering van dit besluit 

Art. 5: Afschrift van dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan het secretariaat van de vervoerregio Oostende 
(vervoerregio.oostende@vlaanderen.be).

14. INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELECTRICITEIT VAN HET WESTEN (GASELWEST) - GOEDKEURING 

VAN AGENDA EN VOORDRACHT VAN KANDIDAAT-LID VOOR HET REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ (RBC) WEST EN 

VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest;

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019 
plaatsheeft te 8520 Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455; 

Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 19 november 2018 brief overgemaakt werd;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest onmiddellijk 
vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen 
dient over te gaan;

Gelet op het feit dat de gemeente/stad ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC).

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft om één (1) 
kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het recht 
hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die 
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;

Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de Raad van Bestuur 
beperkt is tot negen (9);

Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en dat er 
een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten overgemaakt werd;

Gelet op de beraadslagingen,

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurder: Raadslid Ghyselen (14 stemmen), niet verkozen 
raadslid De Rechter (8 stemmen) en Bogaerts (5 stemmen)

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Gaselwest d.d. 25 maart 2019 met als enig agendapunt 'Statutaire ontslagnemingen en benoemingen'.

Art. 2: Dhr. Henk Ghyselen, raadslid, voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) 
West van Gaselwest, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de 
eerste Algemene vergadering van het jaar 2025.

Art. 3: Voorgaande persoon ook voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van Gaselwest.

Art. 4: De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van Gaselwest op 25 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Art. 5: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van 
het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

15. INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELECTRICITEIT VAN HET WESTEN (GASELWEST) - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;



GEMEENTERAAD

NOTULEN

Notulen van de gemeenteraad van Koksijde, jaar 2019 – zitting van 29-01-2019 25

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest;

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene ver¬gadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019 plaatsheeft te 
8520 Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede;

Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 19 november 2018 
overgemaakt werd;

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid kunnen worden voor de 
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het 
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegen¬woordigers niet als kandidaat-lid mogen 
voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurs¬comité (RBC) of voor de Raad van Bestuur;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: raadslid G. Decorte met plv. Deltombe (14 stemmen); niet verkozen 
raadsleden D. Decorte (8 stemmen) en Wolter Hofmans (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Guido Decorte, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art. 2: Dhr. Luc Deltombe aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van 
het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

16. ZEFIER CVBA - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE (BUITENGEWONE) ALGEMENE 

VERGADERING.

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;

Gelet op de statuten van de cvba Zefier;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: raadslid G. Decorte met plv. Deltombe (14 stemmen); niet verkozen 
raadsleden D. Decorte (8 stemmen) en De Coster (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Guido Decorte, schepen, wordt verkozen als vertegenwoordiger en Dhr. Luc Deltombe, 
gemeenteraadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van cvba Zefier.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

17. INTERCOMMUNALE VOOR VUILVERWIJDERING EN -VERWERKING VAN VEURNE EN OMMELAND (IVVO) - 

AANDUIDEN VAN TWEE BESTUURDERS EN BESTUURDER MET RAADGEVENDE STEM

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking van Veurne en Ommeland 
(IVVO);

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van :
- 2 kandidaat-bestuurders (van verschillend geslacht)
- 1 kandidaat bestuurder met raadgevende stem van minderheid;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurders: de raadsleden G. Decorte (19 stemmen) en Julie 
Paelinck (14 stemmen); niet verkozen de raadsleden Hillewaere (8 stemmen) en De Coster (5 stemmen)
Verkozen na geheime stemming als raadgevend bestuurder: raadslid Hillewaere (21 stemmen); niet verkozen 
raadslid De Coster (5 stemmen); 1 blanco stem
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Art. 1: Dhr. Guido Decorte, schepen, en Mevr. Julie Paelinck, raadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurders.

Art. 2: Dhr. Peter Hillewaere, raadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de 
minderheid.

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

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt aan de I.V.V.O. overgemaakt.

18. INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGDIENST WEST-VLAANDEREN (IKWV)- AANDUIDEN VAN BESTUURDER EN 

BESTUURDER MET RAADGEVENDE STEM

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de IKWV;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van :
- 1 kandidaat-bestuurders (2 voordrachten, man en vrouw, met aanduiding van voorkeur)
- 1 kandidaat bestuurder met raadgevende stem van minderheid;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurder: bij de eerste stemronde haalt geen enkele kandidaat de 
meerderheid van de stemmen; na de tweede stemronde is verkozen: L. Van Hove (voorkeurkandidaat) met 
Charlotte Castelein (19 stemmen); niet verkozen: D. Decorte (8 stemmen)
Verkozen na geheime stemming als raadgevend bestuurder: D. Decorte (21 stemmen); niet verkozen E. Van Herck 
(6 stemmen)

Art. 1: Dhr. Lander Van Hove, schepen, (voorkeursvoordracht) en mevr. Charlotte Castelein, voorzitter 
gemeenteraad, voor te dragen als kandidaat-bestuurder.

Art. 2: Dhr. Dirk Decorte, raadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de 
minderheid.

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

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt aan de IKWV overgemaakt.

19. CENTRUM VOOR INFORMATICA (CEVI) - AANDUIDEN VAN 1 VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE 

VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van Cevi vzw;

Overwegende dat na de vernieuwing van de gemeenteraad dient overgegaan tot het aanduiden van een nieuwe 
vertegenwoordiger;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: L. Van Hove (14 stemmen); niet verkozen: Steve De Couck (8 
stemmen) en Hilde Wautraets (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Lander Van Hove, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Cevi vzw.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Cevi vzw.

20. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN - AANDUIDING VAN 1 VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE 

VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn;

Overwegende dat na de vernieuwing van de gemeenteraad dient overgegaan tot het aanduiden van een nieuwe 
vertegenwoordiger;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: G. Decorte (14 stemmen); niet verkozen: Bruno Vandicke (8 
stemmen) en Hilde Wautraets (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Guido Decorte, schepen, wordt aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn.
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Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn.

21. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE - AANDUIDEN VAN 1 KANDIDAAT RAAD VAN BESTUUR EN 1 

VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de woonmaatschappij Ijzer en Zee;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van :
- 1 kandidaat-bestuurder (2 voordrachten, man en vrouw, met aanduiding van voorkeur)
- 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurder: Frans Verhegge (voorkeur) met Rosaline Mouton (14 
stemmen); niet verkozen: R. Gantois (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen)
Verkozen na geheime stemming als lid A.V.: Ives Feys met plv. Bieke Dalle (14 stemmen); niet verkozen R. 
Gantois met plv. Dirk Decorte (8 stemmen) en A. De Coster met plv. S. Bogaerts (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Frans Verhegge (voorkeursvoordracht) en mevr. Rosaline Mouton, voor te dragen als kandidaat-
bestuurder.

Art. 2: Dhr. Ives Feys voor te dragen als vertegenwoordiger en mevr. Bieke Dalle, gemeenteraadslid, als 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van woonmaatschappij Ijzer en Zee.

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

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt aan de woonmaatschappij Ijzer en Zee overgemaakt.

22. INTERLOKALE VERENIGING WONEN KOKSIJDE-NIEUWPOORT - AANDUIDEN VAN 4 LEDEN EN PLAATSVERVANGERS 

VOOR HET BEHEERSCOMITÉ

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van 4 leden en plaatsvervangers voor het beheerscomité;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: G. Delie met plv. H. Ghyselen (14 stemmen), Julie Paelinck met plv. L. 
Deltombe (14 stemmen), F. Devos met plv. B. Dalle (14 stemmen) en I. Vancayseele met plv. Charlotte Castelein 
(14 stemmen); niet verkozen G. Verhaeghe (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen)

Art. 1: Mevr. Greta Delie, gemeenteraadslid, met als plaatsvervanger Henk Ghyselen, mevr. Julie Paelinck, 
gemeenteraadslid, met als plaatsvervanger dhr. Luc Deltombe, gemeenteraadslid, dhr. Frédéric Devos, 
gemeenteraadslid met als plaatsvervanger mevr. Bieke Dalle, gemeenteraadslid en dhr. Ivan Vancayseele, 
gemeenteraadslid, met als plaatsvervanger, mevr. Charlotte Castelein, gemeenteraadslid, worden aangeduid als lid 
van het beheerscomité Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt aan de Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort overgemaakt.

23. WESTKUSTPOLDER- AANDUIDEN PLAATSVERVANGEND LID VOOR DE BESTUURSVERGADERINGEN

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Westkustpolder waarin staat dat alle gemeenten die geheel of deels 
binnen de gebiedsomschrijving van de polder gelegen zijn, vertegenwoordigd worden met raadgevende stem in het 
bestuur door de burgemeester of plaatsvervangende schepen;

Overwegende dat het aanwezen is om naast de burgemeester als effectief lid, een schepen als plaatsvervangend 
lid aan te duiden om te zetelen in de vergaderingen van het bestuur van Westkustpolder;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen met 20 voor en 7 onthoudingen: G. Decorte

Art. 1: Dhr. Guido Decorte, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid om te zetelen in de vergaderingen 
van het bestuur van Westkustpolder.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.
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24. VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN (VVSG) - AANDUIDEN VAN 1 KANDIDAAT RAAD VAN 

BESTUUR EN 1 VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten vzw;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van 1 kandidaat- bestuurder en een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurder met 19 voor en 8 onthoudingen: G. Decorte
Verkozen na geheime stemming als lid AV: L. Deltombe plv. G. Decorte (14 stemmen); niet verkozen P. 
Vandenbroucke (8 stemmen) en S. Bogaerts (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Guido Decorte, schepen, voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten vzw.

Art. 2: Dhr. Luc Deltombe, gemeenteraadslid, voor te dragen als vertegenwoordiger en dhr. Guido Decorte, 
schepen, als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
vzw.

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

25. ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN STEDEN EN GEMEENTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (OVSG)- AANDUIDEN 

VAN 1 VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw 
(OVSG);

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van 1 een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: L. Van Hove met plv. Julie Paelinck (14 stemmen); niet verkozen S. 
De Rechter (8 stemmen) en E. Van Herck (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Lander Van Hove, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en mevr. Julie Paelinck, 
gemeenteraadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van OVSG.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt aan OVSG overgemaakt.

26. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN (VVOG) - AANDUIDEN VAN 1 VERTEGENWOORDIGER EN 

PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN 1 KANDIDAAT RAAD VAN BESTUUR

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG);

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van 1 kandidaat- bestuurder en een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurder: D. Geersens (14 stemmen); niet verkozen A. Hancke (7 
stemmen) en A. De Coster (6 stemmen)
Verkozen na geheime stemming als lid A.V.: H. Ghyselen plv. G. Delie (14 stemmen); niet verkozen A. Hancke (8 
stemmen) en S. Bogaerts (5 stemmen)

Art. 1: Mevr. Dorine Geersens, schepen, voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de Vereniging voor Openbaar 
Groen (VVOG).

Art. 2: Dhr. Henk Ghyselen, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en mevr. Greta Delie, 
gemeenteraadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen 
(VVOG).

Art. 3: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.
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27. LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG (LOGO) - AANDUIDEN VAN 1 VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER 

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Oostende-Ieper-Veurne-Diksmuide vzw;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: I. Vancayseele met plv. G. Delie (14 stemmen); niet verkozen: Nele 
Bekaert (8 stemmen) en Kelly Vallaeys (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Ivan Vancayseele, schepen, wordt verkozen als vertegenwoordiger en mevr; Greta Delie, 
gemeenteraadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van LOGO.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt aan LOGO overgemaakt.

28. TMVS DV - AANDUIDEN VAN 1 KANDIDAAT RAAD VAN BESTUUR EN 1 VERTEGENWOORDIGER EN 

PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;

Gelet op de statuten van TMVS dv;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van :
- 1 kandidaat-bestuurder
- 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming als bestuurder met 19 voor en 8 onthoudingen: L. Deltombe
Verkozen na geheime stemming als lid AV: F. Devos met plv. L. Van Hove (14 stemmen); niet verkozen S. De 
Rechter (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen)

Art. 1: Dhr. Luc Deltombe, gemeenteraadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de TMVS dv.

Art. 2: Dhr. Frédéric Devos, gemeenteraadslid, wordt verkozen als vertegenwoordiger en dhr. Lander Van Hove, 
schepen, als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de TMVS dv.

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

Art. 4: Afschrift van deze beslissing aan TMVS dv bezorgd worden.
adviesorganen

aanstelling leden adviesorganen

29. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WINTEGRATIE - AANDUIDEN NIEUWE LEDEN BEHEERSCOMITÉ

Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, meer bepaald art 41 betreffende de bevoegdheden van 
de gemeenteraad;

Gelet op art 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur betreffende de intergemeentelijke samenwerkingen zonder 
rechtspersoon;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het oprichten van een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid met 
de naam (W)integratie tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke, goedgekeurd door 
de gemeenteraad van Koksijde in zitting van 15 februari 2016.

Gelet op het addendum aan de statuten van het intergemeentelijke samenwerkingsverband (W)integratie, 
ingaande op 01 januari 2017, waarbij Stad Veurne opgenomen werd in de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de verlenging van de intergemeentelijke samenwerking (w)integratie tot en met 30 november 2021, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2018;

Gelet op de gewijzigde statuten betreffende de intergemeentelijke samenwerking (w)integratie, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2018;

Overwegende de aangepaste doelstelling van de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie zijnde "preventie 
en opsporing van (gezins)armoede, ondermeer via een doorgedreven integratie van nieuwkomers en kansarmen";

Overwegende dat een mandaat als lid van het beheerscomité vervalt op het einde van een legislatuur, cfr art 9 van 
de statuten, en nu dus een nieuwe aanstelling dient te gebeuren;

Overwegende dat het beheerscomité van de intergemeentelijke samenwerking, zoals vermeld in art 9 van de 
statuten, als volgt wordt samengesteld:
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"De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door afgevaardigden die worden aangeduid door de 
Gemeenteraad: twee (2) afgevaardigden voor elke deelnemende gemeente.  Door elke gemeenteraad wordt 
tevens een vervangend beheerder met hetzelfde mandaat afgevaardigd ingeval van afwezigheid van de effectieve 
beheerder."

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen na geheime stemming: I. Vancayseele met plv. G. Delie (14 stemmen), L. Van Hove met plv. 
J. Paelinck (18 stemmen); niet verkozen Andreas Cavyn (8 stemmen), Pascale Baeselen (9 stemmen) en Laurenzo 
Moerman (5 stemmen)

Art 1: Worden aangesteld om te zetelen in het beheerscomité van intergemeentelijke samenwerking (W)integratie:
Dhr. Ivan Vancayseele, schepen, met als plaatsvervanger mevr. Greta Delie, gemeenteraadslid, en dhr. Lander Van 
Hove, schepen, met als plaatsvervanger mevr. Julie Paelinck, gemeenteraadslid.

30. GEMEENTELIJKE VERKEERSCOMMISSIE - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS EN PLAATSVERVANGERS

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de gemeentelijke verkeerscommissie;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van de leden van de verkeerscommissie;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: L. Deltombe (plv. Inge Vandekeere); voor sp.a : 
Wilfried Deburchgraeve (plv. Rik Stekelorum), voor N-VA: A. Hancke (plv. Gerard Vandenbroucke); voor Koksijde 
Vooruit: Peter Levecque (plv. Hilde Wautraets)

Art. 1: Worden aangeduid :
Voor Lijst Burgemeester : Dhr. Luc Deltombe, gemeenteraadslid, en mevr. Inge Vandekeere als plaatsvervanger
Voor Sp.a : Dhr. Wilfried Deburchgraeve en dhr. Rik Stekelorum als plaatsvervanger
Voor Koksijde Vooruit : Dhr. Peter Levecque en mevr. Hilde Wautraets als plaatsvervanger
Voor N-VA : Mevr. Adelheid Hancke en dhr. Gerard Vandenbroucke als plaatsvervanger

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretaris van de Verkeerscommissie

31. GEMEENTELIJKE PREVENTIERAAD - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS EN PLAATSVERVANGERS

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de gemeentelijke Preventieraad;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van de leden van de verkeerscommissie;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: J. Paelinck (plv. B. Dalle); voor sp.a : Ronny 
Ghysel (plv. Greta Cambier); voor N-VA: Bruno Vandicke (plv. Annemie Beghein); voor Koksijde Vooruit: Patrick 
Lust (plv. Hilde Wautraets)

Art. 1: Worden aangeduid :
Voor Lijst Burgemeester : mevr. Julie Paelinck en mevr. Bieke Dalle als plaatsvervanger
Voor Sp.a : dhr. Ronny Ghysel en mevr. Greta Cambier als plaatsvervanger
Voor Koksijde Vooruit : dhr. Patrick Lust en mevr. Hilde Wautraets als plaatsvervanger
Voor N-VA : dhr. Bruno Vandicke en mevr. Annemie Beghein als plaatsvervanger

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretaris van de Preventieraad.

32. GEMEENTELIJKE LANDBOUWRAAD - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS EN PLAATSVERVANGERS

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de gemeentelijke Landbouwraad;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van de leden van de verkeerscommissie;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: Bart Bostoen (plv. H. Ghyselen); voor sp.a : 
Greta Cambier (plv. Rik Stekelorum); voor N-VA: Gerard Vandenbroucke (plv. A. Hancke); voor Koksijde Vooruit: 
Hilde Wautraets (plv. D. Wolter Hofmans)

Art. 1: Worden aangeduid :
Voor Lijst Burgemeester : dhr. Bart Bostoen en dhr. Henk Ghyselen als plaatsvervanger
Voor Sp.a : mevr. Greta Cambier en dhr. Rik Stekelorum als plaatsvervanger
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Voor Koksijde Vooruit : mevr. Hilde Wautraets en mevr. Dominique Wolter Hofmans als plaatsvervanger
Voor N-VA : dhr. Gerard Vandenbroucke en mevr. Adelheid Hancke als plaatsvervanger

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretaris van de Landbouwraad.

33. GEMEENTELIJKE MILIEURAAD - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS EN PLAATSVERVANGERS

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 8 januari 2019;

Gelet op de statuten van de gemeentelijke Milieuraad;

Gezien ingevolge deze statuten en de wettelijke bepalingen na de vernieuwing van de gemeenteraad dient 
overgegaan te worden tot het aanwijzen van de leden van de verkeerscommissie;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: F. Devos (plv. Hylke Castelain); voor sp.a : 
Ronny Ghysel (plv. Eugeen Depicker); voor N-VA: Nele Bekaert (plv. Bernard Bruneel); voor Koksijde Vooruit: 
Peter Levecque (plv. Hilde Wautraets)

Art. 1: Worden aangeduid :
Voor Lijst Burgemeester : dhr. Frédéric Devos en mevr. Hylke Castelain als plaatsvervanger
Voor Sp.a : dhr. Ronny Ghysel en dhr. Eugeen Depicker als plaatsvervanger
Voor Koksijde Vooruit : dhr. Peter Levecque en mevr. Hilde Wautraets als plaatsvervanger
Voor N-VA : mevr. Nele Bekaert en dhr. Bernard Bruneel als plaatsvervanger

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretaris van de Milieuraad.
overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

34. DETACHERING ICT-CONSULTANT DIENSTJAAR 2019-2020 - VERMOEDELIJKE HOEVEELHEID VAN 200 

MANDAGEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - 2018-141

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het exploitatiebudget 2019;

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-141 en de raming voor de opdracht “Detachering 
ICT-consultant dienstjaar 2019 - vermoedelijke hoeveelheid van 200 mandagen”, 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 111.074,38 euro excl. btw of 
134.400,00 euro incl. 21% btw.

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

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

35. LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: REINIGEN STRAATKOLKEN GRONDGEBIED 

KOKSIJDE 2019

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget 2019;

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-006 en de raming voor de opdracht “Reinigen 
straatkolken grondgebied Koksijde 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 99.060,00 euro excl. btw of 119.862,60 euro incl. 21% btw.

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

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

36. LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: RUIMEN VAN RIOLERING GRONDGEBIED 

KOKSIJDE - DIENSTJAAR 2019

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget 2019;
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-008 en de raming voor de opdracht “Ruimen van 
riolering grondgebied Koksijde - 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 82.855,00 euro incl. btw (0% btw).

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

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

verhoging raming
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37. GOEDKEURING VERREKENING 3 VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: AANSTELLING TRAJECTBEGELEIDER VOOR OPMAAK 

VAN EEN MASTERPLAN VOOR OOSTDUINKERKE-DORP

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en artikel 26, §1, 2°, a;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 38/2 (Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde 
van de aanbesteder);

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het investeringsbudget;

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

Gehoord raadslid Loones die vraagt naar de timing van het project en of er voorrang zal gegeven worden aan 
betaalbaar wonen en vooral voor jongeren waarop de burgemeester meldt dat dit nog moet bepaald worden;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 van de opdracht “Aanstelling trajectbegeleider voor opmaak 
van een masterplan voor Oostduinkerke-dorp” voor het totaal bedrag in meer van 14.299,59 euro excl. btw of 
17.302,50 euro incl. 21% btw.

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

politie
gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

38. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- H. CONSCIENCESTRAAT

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, art. 40, §3;

Gelet op de noodzaak om aan de westkant tussen het Zeewierplein en de Steekspelstraat van de H. 
Consciencestraat parkeerverbod in te voeren;

Gelet op de nabijheid van de parkeerplaatsen op het Zeewierplein;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 8 november 2018;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 26 november 2018;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Op de H. Consciencestraat van het Zeewierplein tot de Steekspelstraat langs beide zijden van de weg geldt: 
op de H. Consciencestraat van het Zavelplein tot de Steekspelstraat aan de westelijke 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.
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Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 2: Op de H. Consciencestraat van het Zavelplein tot de Steekspelstraat in beide richtingen geldt: de toegang is 
verboden voor bestuurders van rijwielen.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C11

Art. 3: Op de H. Consciencestraat van het Zavelplein tot de Steekspelstraat aan de oostelijke zijde geldt: 
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
Dit wordt gesignaleerd door:- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 4: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 16 augustus 2010 betreffende de H. 
Consciencestraat

Art. 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

39. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- OOSTENDELAAN

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, art. 40, §3;

Gelet op de noodzaak tot het invoeren van parkeerverbod langs de Oostendelaan aan de noordkant tussen de 
Scheepsjongenstraat en de Sloepenlaan om de doorgang van verkeer mogelijk te maken;
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 29 oktober 2018;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Op de Oostendelaan van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de Sloepenlaan, aan 
de zuidkant geldt:
op de Oostendelaan van het kruispunt met het G. Grardplein tot het huisnummer 9, aan de noordkant geldt: 
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op de Oostendelaan ter hoogte van het kruispunt met de Scheepsjongenstraat (oostkant);
op de Oostendelaan ter hoogte van het huisnummer 9 (zuidkant) 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

Art. 3: Op de Oostendelaan ter hoogte van het huisnummer 27 (noordkant) geldt:
op de Oostendelaan ter hoogte van de oostelijke zijde van het kruispunt met de Q. Metsysstraat (noordkant) 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 6 m.

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

Art. 4: Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Koninginnelaan met de Oostendelaan 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 Koninginnelaan met de Oostendelaan 
geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen.
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Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D5
- verkeersborden B1

Art. 5: Op de Oostendelaan ter hoogte van de Koninklijke Baan nr. 322, aan de zuidelijke zijde geldt:
het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten van maandag 
t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

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

Art. 6: Op de Oostendelaan van het kruispunt met de Scheepsjongenstraat tot het kruispunt met de Sloepenlaan 
aan de noordelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 7: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 24 oktober 2016 betreffende de Oostendelaan

Art. 8: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

40. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- PRINS BOUDEWIJNLAAN

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, art. 40, §3;

Gelet op de positieve evaluatie van de tijdelijke maatregel om busverbod in de Prins Boudewijnlaan in te voeren ter 
hoogte van het vakantiecentrum 'Reigersnest' om zo de overlast bij de buren te verminderen;

Gelet op het tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de problematiek rond het busverkeer van 
maandag 15 oktober 2018 t.e.m. maandag 31 december 2018 goedgekeurd door college van burgemeester en 
schepenen op 15 oktober 2018;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 8 november 2018;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 26 november 2018;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Op de Prins Boudewijnlaan ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan geldt: voetgangers moeten de 
oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

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

Art. 2: Op de Prins Boudewijnlaan van het kruispunt met de Maurice Renardlaan tot het doodlopend stuk van de 
Prins Boudewijnlaan 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

Art. 3: Op de Prins Boudewijnlaan van het kruispunt met de Maurice Renardlaan tot het doodlopend stuk van de 
Prins Boudewijnslaan aan de noordelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het einde van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
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Art. 4: Op de Prins Boudewijnlaan van het kruispunt met de Maurice Renardlaan tot het doodlopend stuk van de 
Prins Boudewijnlaan in beide richtingen geldt: de toegang is verboden voor bestuurders van autocars.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C22.

Art. 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

41. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- WESTENDESTRAAT

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, art. 40, §3; 

Gelet op de andere parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen waarbij betalend parkeren van 
toepassing is;

Gelet op de noodzaak van uniformiteit bij parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Op de Westendestraat van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Duinbergenstraat geldt: 
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op de Westendestraat ter hoogte van vier parkeerplaatsen ter hoogte van het adres van de woning met het 
adres Guido Gezelleplein 7 geldt: 
op de Westendestraat van het kruispunt met de Rouzéstraat tot de eerste parkeerplaats 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.

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

Art. 3: Op de Westendestraat vanaf de Duinbergenstraat in de richting van de Zeelaan 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

Art. 4: Op de Westendestraat ter hoogte van het huisnummer 11 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VII

Art. 5: Op de Westendestraat ter hoogte van vier parkeerplaatsen ter hoogte van het Guido Gezelleplein 7 geldt: 
het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt tot een maximduur van 30 minuten.

Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc

Art. 6: Op de Westendestraat van het kruispunt met de Zeelaan tot 18 meter verder richting Rouzéstraat aan de 
noordelijke zijde van de weg geldt: 
het parkeren is toegelaten; de maatregel geldt alleen voor de fietsers. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
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- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M1

Art. 7: Op de Westendestraat van het kruispunt met de Zeelaan tot 12 meter verder richting Rouzéstraat aan de 
zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor 
maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 
m.

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

Art. 8: Op de Westendestraat ter hoogte van het huisnummer 12, aan de zuidelijke zijde geldt: het parkeren is 
toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: elektrische voertuigen; het 
parkeren is betalend; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

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

Art. 9: Op de Westendestraat ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan, aan de oostelijke zijde van het 
kruispunt geldt: 
op de Westendestraat ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan, aan de westelijke zijde van het kruispunt 
geldt: voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

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

Art. 10: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 26 juni 2017 betreffende de Westendestraat

Art. 11: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

42. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- ZANDZEGGELAAN

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, art. 40, §3;

Gelet op de noodzaak voor het aanleggen van twee parkeerplaatsen voor mindervaliden;

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 29 oktober 2018;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Op de Zandzeggelaan van het kruispunt met de Albert I laan tot 100 meter noordwaarts langs beide zijden 
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 

Art. 2: Op de Zandzeggelaan ter hoogte van het huisnummer 15 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  
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Art. 3: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 15 november 2010 betreffende de Zandzeggelaan.

Art. 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

interne werking
klachtenbehandeling

43. KENNISNAME RAPPORTAGE KLACHTENBEHANDELING 2018

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 197 en 198;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 302 en 303;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 20 november 2007 houdende de goedkeuring van het reglement 
klachtenbehandeling aan de gemeente Koksijde;

Overwegende dat artikel 13 van voormeld reglement bepaalt dat de klachtencoördinator jaarlijks een verslag van 
alle klachten en hun afhandeling aan de gemeenteraad dient te bezorgen;

Overwegende dat de klachtencoördinator het rapport “klachtenbehandeling 2018”, dat betrekking heeft op de 
klachten ingediend in het jaar 2018, heeft overgemaakt aan de gemeenteraadsleden;

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het rapport “klachtenbehandeling 2018” van de klachtencoördinator.

Art. 2 : Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de heer klachtencoördinator
mondelinge vragen

44. MONDELINGE VRAGEN

1. vraag van raadslid Paelinck - Trajectcontrole N 396 Koksijde-Oostduinkerke
Raadslid Paelinck heeft vernomen dat er trajectcontrole staat ingepland op de Koksijdesteenweg tussen 
Oostduinkerke en Koksijde, ze stelt vragen bij dit initiatief gezien ze de noodzaak aldaar niet ziet gelet op de 
bestaande infrastructuur en snelheidsregime en er uit analyse blijkt dat er weinig ongevallen zijn, ze hekelt ook het 
feit dat hieromtrent geen overleg is geweest met de gemeente en vreest ook dat er een verschuiving van het 
verkeer zal zijn naar de Pylyserlaan en aanleunende straten;
De burgemeester antwoordt dat de gemeente hier ook niet achter staat en een brief in die in zin aan de bevoegde 
minister werd overgemaakt; hij is ook bezorgd voor het verschuiven van het verkeer naar de Pylyserlaan en er zal 
zeker nog overleg nodig zijn met de Vlaamse overheid als wegbeheerder.

2. vraag van raadslid Verhaeghe – aanleg fietspaden Abdijstraat
Raadslid Verhaeghe verwijst naar de slechte staat van de Abdijstraat en Helvetiastraat en haar vroegere 
tussenkomsten en het feit dat er vroeger werd gezegd dat er niet zou worden gewacht op subsidies van riolering 
en vraagt wat nu de stand van zaken is, en ook de aanleg van fietspaden zou worden bekeken; de burgemeester 
antwoordt dat er nog geen zicht is op mogelijke subsidiëring en daarom werd beslist om, naar analogie met de 
Parnassiusstraat, de werken volledig op eigen kosten te zullen doen, wat zal meegenomen worden in het 
meerjarenplan.

3. vraag van raadslid Hancke – strooien bij sneeuwval
Raadslid Hancke verwijst naar de winterprik en dankt de inspanningen van de gemeentediensten en van de 
inwoners; ze stelt voor dat de gemeente gratis strooizout zou verlenen aan inwoners en handelaars zoals in andere 
gemeenten het geval is; de burgemeester sluit aan bij de bedankingswoorden en schetst welke maatregelen er nog 
genomen worden, o.a. hulp van de diensten OCMW; de burgemeester meldt het voorstel te zullen onderzoeken

4. vraag van raadslid Gantois – eerbetoon Walter Vilain
Raadslid Gantois verwijst naar de viering van 80 jaar Walter Vilain en het plan om een gezamenlijke tentoonstelling 
te houden met collega cultureel ambassadeur Fernand Florizoone en vraagt om dit idee terug op te pikken en 
vraagt of er reeds contact met de familie is genomen om een eerbetoon te houden voor Walter Vilain; de 
burgemeester brengt verslag uit over een ontmoeting met de familie voor een eerste eerbetoon, maar waar de 
gemeente later nog een initiatief kan voor doen en ook het Vanneuvillehuis een mooi eerbetoon zal zijn

5. vraag van raadslid De Rechter – Klimaatactie: aanpak van sluikstorters
Raadslid De Rechter is van mening dat zwerfvuil een belangrijk thema blijft en vraagt extra inspanningen op vlak 
van sluikstorters door een gemeenschapsdienst op te leggen aan overtreders; een mogelijkheid is ook om een 
retributie op te leggen voor overtreders; schepen Decorte vindt dat in de strijd tegen sluikstorten de klemtoon 
moet gelegd worden op drie pijlers met name aanleg infrastructuur, communicatie en sensibilisatie van bevolking 
en ten slotte op handhaving. Er zijn op die drie vlakken al heel wat inspanningen gedaan; hij verwijst ook naar de 
netheidsbarometer, waar Koksijde veel hoger scoort dan andere Vlaamse gemeenten, en Koksijde is samen met 
Bredene aan de top van de kust. Verder werken op de drie pijlers is prioriteit en er moet verder strenger worden 
opgetreden tegen zwerfvuil.

6. vraag van raadslid Loones – ombudsman in Koksijde
Raadslid Loones stelt voor om verder te investeren in klantvriendelijkheid; mensen verwachten dat de gemeente 
op een transparante manier informeert; veel gemeenten werken samen met een sterke ombudsman in relatie met 
de gemeenteraad, hij vraagt of dit mogelijk is in Koksijde; hij stelt ook voor om bureau voor integriteit op te 
richten die klachten van inwoners kan behandelen; schepen Van Hove verwijst naar de diverse mediakanalen waar 
o.a. werken worden aangekondigd, ook de Koksijde app; hij verwijst ook naar het op te stellen reglement rond 
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burgerparticipatie dat binnenkort aan de gemeente wordt voorgelegd; raadslid Loones stelt dat het de ambitie 
moet zijn om meer te doen en dat we niet steeds moeten bestaande zaken evalueren

7. vraag van raadslid Vandenbroucke – ondersteuning lokale handel
Raadslid Vandenbroucke vraagt om voldoende middelen voor lokale handel te voorzien; ze vraagt om de raad voor 
lokale economie opnieuw samen te stellen en om ze zo breed mogelijk samen te stellen (ondernemers, banken); 
ze vraagt ook een geregelde samenkomst van deze raad en ze vraagt ook naar de stand van zaken van een 
ambtenaar of dienst Lokale economie; schepen Geersens stelt dat ze reeds op stap is op luisterronde bij 
handelaarsverenigingen; de samenstelling van de nieuwe raad is lopende en het is ook een open raad; er zal 
voorzien worden in de oprichting van een dienst en de aanwerving van een ambtenaar lokale economie; ze somt 
vervolgens andere lopende initiatieven op

8. vraag van raadslid Hillewaere – aanleg hondenloopweides
Raadslid Hillewaere verwijst naar het politiereglement waarin staat dat honden altijd aan de leiband moeten 
worden gehouden; hij doet een voorstel voor hondenloopweides aan het containerpark en in de Hazebeekstraat 
zodat honden kunnen los lopen; schepen Geersens meldt dat de gemeente locaties aan het zoeken is, maar dit in 
de kern moet liggen omdat het ook een sociaal gebeuren is; raadslid Hillewaere verwijst naar een initiatief in De 
Panne waar honden ook op het strand los kunnen lopen in bepaalde zones

9. vraag van raadslid Dalle – stand van zaken hockeyterrein
Raadslid Dalle vraagt of het einde van de werken zal samenvallen met het begin van het seizoen, waarop schepen 
Dawyndt de timing van de werken uiteenzet.

 

BESLUIT: 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u35.
Volgende raadszitting : dinsdag 26 februari 2019

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Joeri Stekelorum

De voorzitter,
Charlotte Castelein


