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zitting van 29 januari 2019 

MEDEDELINGEN 

OPENBAAR 
VERKIEZ INGEN 

1. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Koksijde 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, in het licht van de wijziging van decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017, werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad herzien. De verplichte decretale 
wijzigingen van het aangepaste decreet werden ingevoerd en wijzigingen gemeenteraadscommissies. Het model 
van huishoudelijk reglement zoals opgesteld door de VVSG werd als leidraad gehanteerd. De voorzitter van de 
gemeenteraad en de burgemeester en de algemeen directeur en zijn diensten hebben voorliggend ontwerp 
besproken en goedgekeurd. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Koksijde, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, 
wordt vastgesteld. 
Art. 2. 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 

Artikel 39 en 55 van het decreet lokaal bestuur legt vast dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
schepenen een deontologische code dienen aan te nemen. Dit mag voor beide organen dezelfde code zijn. Dit 
model van deontologische code geeft gemeenteraadsleden een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten 
uitoefenen. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een 
veilige omgeving te creëren waarbinnen raadsleden moeten werken. De code is een algemene leidraad voor 
raadsleden om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen 
steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en 
zorgvuldigheid.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het bedrag van het presentiegeld wordt bepaald door de 
gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Regering heeft de presentiegelden vastgesteld op  minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro 
tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01). 
Vanaf 1 oktober 2018 is dat minimum 48,77 euro en max. 213,32 euro. 

Het college stelt voor om het maximum bedrag toe te kennen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

Het bestaande reglement op de verrichtingen van dagelijks bestuur op basis van het gemeentedecreet vervalt op 
31 januari 2019. Het voorliggend ontwerp werd opgemaakt op basis van het decreet lokaal bestuur en rekening 
houdend met de verhoogde drempelbedragen van toepassing inzake overheidsopdrachten. 

Het decreet lokaal bestuur voorziet voor een vlotte en efficiënte interne werking van de dienstverlening in de 
mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen door het 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; 
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- 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; 

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

Voorgesteld wordt de bestaande regeling te vereenvoudigen door volgende regeling van dagelijks bestuur: 
- verrichtingen houdende vaststelling van alle rechten/ontvangsten  
- vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van alle uitgaven waarvan 

de waarde minder is dan het drempelbedrag voorzien bij artikel 42 §1,1°,a van de wet overheidsopdrachten 
bedraagt (actueel 144.000 euro excl. BTW) 
- 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 
- 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. 

Deze beslissing blijft van toepassing tot 1 februari 2025 behoudens vroegere wijziging of opheffing ervan door de 
gemeenteraad. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Artikel 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. 

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

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

Artikel 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 

Het betreft de hervaststelling van de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2009 aan de bepalingen van het 
decreet lokaal bestuur en aan de uitvoeringsbesluiten inzake BBC. 

Het decreet lokaal bestuur en deze betreffende BBC laten toe om van visum vrij te stellen: 
- 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 

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: 
-de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet hoger is dan 
5.500 euro exclusief BTW. 
-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. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 
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Artikel 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. 

Artikel 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. 

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

Artikel 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 

Ingevolge de statuten van de Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke 
vzw/EVAP (VVV) wordt de gemeente Koksijde in de Raad van Bestuur VVV vertegenwoordigd door 12 
gemeenteraadsleden voorgedragen en afgevaardigd door de gemeenteraad van de gemeente Koksijde. Iedere 
politieke fractie dient minimaal vertegenwoordigd te zijn. De personen die de gemeente zullen vertegenwoordigen 
worden volgens de statuten aangeduid voor de duur van de legislatuur van de gemeenteraad. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt volgende personen af als leden van de raad van bestuur VVV: 

 
leden vzw  

7. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - aanduiden leden raad van bestuur. 

Ingevolge vernieuwing van de gemeenteraad dienen 12 leden benoemd door de gemeenteraad (max. 2/3 van 
hetzelfde geslacht), elke fractie kan minstens een lid van de raad van bestuur voordragen.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt volgende personen af als leden van de raad van bestuur van het AGB Koksijde. 

 
INTERGEM EENTELIJKE S AMENWERKINGSVERBANDEN 

8. Projectvereniging Achthoek - aanduiding leden raad van bestuur 

Elke stad/gemeente wordt in de Raad van bestuur vertegenwoordigd door twee leden. Het stemgerechtigde lid is 
de schepen van cultuur, tenzij bij onverenigbaarheid. Het andere lid is een lid met raadgevende stem. Deze 
afgevaardigde is een raadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college 
van burgemeester en schepenen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt volgende personen af als leden van de raad van bestuur van Projectvereniging 
Achthoek. 

 

9. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere 
algemene vergadering. 

Op 28 februari 2019 om 18.30u vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten: 
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 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

 
oprichting igs 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

10. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - aanduiden van 1 bestuurder en bestuurder met 
raadgevende stem en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient één kandidaat-bestuurder te worden aangeduid, evenals een 
bestuurder met raadgevende stem (raadslid van de minderheid) (moeten gemeenteraadsleden zijn). 

Voor de algemene vergadering moet ook een vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden aangesteld. (moeten 
gemeenteraadsleden zijn) 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt volgende personen af als bestuurder en bestuurder met raadgevende stem in de 
raad van bestuur van WVI. 

Art. 2: De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van WVI. 

 

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 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient één kandidaat-bestuurder te worden aangeduid, evenals een 
bestuurder met raadgevende stem (raadslid van de minderheid voor periode 29 maart tot einde mei 2019) en 8 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering (moeten gemeenteraadsleden zijn) 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één persoon als bestuurder en één bestuurder met raadgevende stem af in de 
raad van bestuur van IWVA. 

Art. 2: De gemeenteraad vaardigt acht personen af als vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 
IWVA. 

 

12. Verzoek verlenging duurtijd intergemeentelijke samenwerkingsverband - IWVA. 

De deelnemers in de IWVA dienen zich te beraadslagen over de verlenging van de maatschappij voor een termijn 
die niet langer mag zijn dan achttien jaar. 
De huidige termijn loopt ten einde na de jaarvergadering van het boekjaar 2018 in mei 2019. 

IWVA stelt voor om de duurtijd te verlengen 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 dit verzoek, indien gesteund door 3/4 meerderheid van de gemeente, zal leiden tot de 
bijeenroeping van een Bijzondere Algemene Vergadering in mei 2019. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

 

13. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 

Op 29 maart 2019 vindt een bijzondere algemene vergadering plaats met volgende agendapunten : 

1. Benoeming 6 bestuurders 
2. Benoeming 1 bestuurder met raadgevende stem, zijnde een raadslid die in de betrokken gemeente (i.c. 
Koksijde) 
verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

 
aanstellen afg evaardigden igs 

14. Vervoerregio Oostende – toetreden tot Vervoerregioraad 

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het decreet basisbereikbaarheid goed. De 
indeling van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio's werd op 20 juli 2018 goedgekeurd. Hierbij werd beslist dat 
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Koksijde deel uitmaakt van de vervoerregio Oostende. 
De vervoerregioraad is betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid in de regio en krijgt een belangrijke 
rol  
- in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer 
- de synchromodaliteit en de combimobiliteit 
- maatregelen inzake verkeersveiligheid, doorstroming, fietsroutenetwerk 
- advies geven aan gewestelijke overheden bij de opmaak van het geïntegreerd investeringsprogramma 
- opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma's 

Er is de vervoerregioraad die bestaat uit de politieke vertegenwoordiging van de gemeenten. Deze neemt 
beslissingen. 
Daarnaast is er de ambtelijke werkgroep van de vervoerregio.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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.  

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). 

 

15. 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. 

Op 25 maart 2019 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgend agendapunt: 
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient één voordracht te gebeuren van lid van het regionaal bestuurscomité. 
Dit voorgesteld lid kan door de raad ook worden voorgedragen als kandidaat bestuurder (waarbij het aantal 
mandaten beperkt is tot 9 afgevaardigden voor 54 aangesloten gemeenten. Moeten gemeenteraadsleden zijn. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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: Volgende persoon 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. 

 

16. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - 
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Voor de algemene vergadering dient één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger te worden aangesteld. Moeten 
gemeenteraadsleden zijn, moeten andere leden zijn dan uitvoerend orgaan. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 2: De gemeenteraad vaardigt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger af voor de algemene vergadering van 
Gaselwest. 

 

17. Zefier cvba - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergadering. 

Voor de algemene vergadering dient één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger te worden aangesteld. Moeten 
gemeenteraadsleden zijn. 
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VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger af voor de algemene vergadering van 
Zefier cvba. 

 

18. Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking van Veurne en Ommeland (IVVO) - 
aanduiden van twee bestuurders en bestuurder met raadgevende stem. 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dienen twee kandidaat-bestuurders (van verschillend geslacht) te worden 
aangeduid, evenals een bestuurder met raadgevende stem (raadslid van de minderheid) (moeten 
gemeenteraadsleden zijn); voor deze laatste is slechts één mandaat voor alle aangesloten gemeenten samen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt twee personen af als bestuurder en één bestuurder met raadgevende stem in de 
raad van bestuur van IVVO. 

 

19. Intercommunale Kustreddingdienst West-Vlaanderen (IKWV)- aanduiden van bestuurder 
en bestuurder met raadgevende stem. 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient één kandidaat-bestuurders te worden aangeduid, evenals een 
bestuurder met raadgevende stem (raadslid van de minderheid) (moeten gemeenteraadsleden zijn). 

Gezien het decreet lokaal bestuur in artikel 434 §1 een genderverhouding oplegt (min.6-4), moeten 2 
voordrachten worden gedaan, zowel een man als een vrouw, voor de functie van bestuurder. De voordracht die de 
voorkeur wegdraagt moet worden aangeduid.  Indien blijkt dat bij de aanduiding van de voorkeurskandidaten de 

genderverhouding reeds werd gerespecteerd, hoeft er geen geheime stemming meer plaats te grijpen. 
Dit is niet van toepassing voor de leden met raadgevende stem (maximum 5 plaatsen voor alle deelnemende 
besturen samen, rangorde afhankelijk van gemeentelijke bijdrage). 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt twee personen (man en vrouw) af als bestuurder en één bestuurder met 
raadgevende stem in de raad van bestuur van IKWV. 

 

20. Centrum voor Informatica (CEVI) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering. 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een afgevaardigde voor de algemene vergadering te worden 
aangeduid. Niet noodzakelijk gemeenteraadslid 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger af voor de algemene vergadering van 
Cevi. 

 

21. Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn - aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een afgevaardigde voor de algemene vergadering te worden 
aangeduid. Niet noodzakelijk gemeenteraadslid 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger af voor de algemene vergadering van 
De Lijn. 

 

22. Woonmaatschappij Ijzer en Zee - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een kandidaat-bestuurder en een afgevaardigde en plaatsvervanger 
voor de algemene vergadering te worden aangeduid. Niet noodzakelijk gemeenteraadslid. 
Omdat ten minste een derde van nieuwe raad van bestuur van een andere geslacht moet zijn, moet gemeente 
twee kandidaten voorstellen 1 man en 1 vrouw. De voordracht die de voorkeur wegdraagt moet worden aangeduid. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt twee personen af (man en vrouw) als bestuurder in de raad van bestuur van 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee. 

Art. 2: De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van Woonmaatschappij Ijzer en Zee. 

 

23. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - aanduiden van 4 leden en 
plaatsvervangers voor het beheerscomité 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dienen 4 leden en plaatsvervangers worden aangeduid voor het 
beheerscomité (moeten gemeenteraadsleden zijn). 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt vier personen en 4 plaatsvervangers af voor het beheerscomité Interlokale 
Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort. 

 

24. Westkustpolder- aanduiden plaatsvervangend lid voor de bestuursvergaderingen 

Ingevolge huishoudelijk reglement van de Westkustpolder moeten alle gemeenten die geheel of deels binnen de 
gebiedsomschrijving van de polder gelegen zijn, vertegenwoordigd worden met raadgevende stem door de 
burgemeester. 
Het is aangewezen om naast de burgemeester als effectief lid, een schepen als plaatsvervangend lid aan te duiden. 
voorstel van beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad duidt één persoon aan (schepen) als plaatsvervangend lid om te zetelen in de 
vergaderingen van het bestuur van Westkustpolder. 

 

25. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - aanduiden van 1 kandidaat raad 
van bestuur en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een kandidaat-bestuurder en een afgevaardigde en plaatsvervanger 
voor de algemene vergadering te worden aangeduid. Moet gemeenteraadslid zijn. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één persoon af als bestuurder in de raad van bestuur van VVSG. 

Art. 2: De gemeenteraad duidt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de algemene vergadering van 
VVSG. 

 

26. Onderwijssecretariaat van steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap (OVSG)- 
aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 
te worden aangeduid. Moet gemeenteraadslid zijn (bij voorkeur schepen van onderwijs of burgemeester). 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de algemene vergadering van 
OVSG. 

 

27. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering en 1 kandidaat raad van bestuur 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een kandidaat-bestuurder en een afgevaardigde en plaatsvervanger 
voor de algemene vergadering te worden aangeduid. Moet gemeenteraadslid zijn. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één persoon af als bestuurder in de raad van bestuur van VVOG. 

Art. 2: De gemeenteraad duidt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de algemene vergadering van 
VVOG. 

 

28. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 
te worden aangeduid. Moet geen gemeenteraadslid zijn. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de algemene vergadering van 
LOGO. 

 

29. TMVS DV - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dient een kandidaat-bestuurder en een afgevaardigde en plaatsvervanger 
voor de algemene vergadering te worden aangeduid. Moeten gemeenteraadsleden zijn 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad vaardigt één persoon af als bestuurder in de raad van bestuur van TMVS DV. 

Art. 2: De gemeenteraad duidt één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de algemene vergadering van 
TMVS DV. 

 
ADVIESORGANEN 

aanstelling leden adviesorganen  

30. Intergemeentelijke samenwerking Wintegratie - aanduiden nieuwe leden beheerscomité 

Intergemeentelijke samenwerking (W)integratie is een samenwerking tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, 
Nieuwpoort en Veurne. 

De mandaten van lid van het beheerscomité van intergemeentelijke samenwerking vervallen op het einde van een 
legislatuur. Dit waren voor de vorige legislatuur Lander Van Hove (verv. P. Casselman) en Greta Delie (verv. Hilde 
De Graeve). 

Er dienen 2 leden (+ 2 vervangers) van het beheerscomité aangeduid te worden voor de komende legislatuur.  

Het beheerscomité van (W)integratie wordt volgens de statuten minstens 2x/jaar samengeroepen.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art 1: Worden aangesteld om te zetelen in het beheerscomité van intergemeentelijke samenwerking (W)integratie: 

lid 1:  XXX  (plaatsvervanger). 

lid 2: XXX  (plaatsvervanger). 

 

31. Gemeentelijke Verkeerscommissie - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dienen per fractie één lid en een plaatsvervanger te worden aangesteld; niet 
noodzakelijk gemeenteraadsleden 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt per fractie één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan om te zetelen in de 
verkeerscommissie. 

 

32. Gemeentelijke Preventieraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dienen per fractie één lid en een plaatsvervanger te worden aangesteld; niet 
noodzakelijk gemeenteraadsleden 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt per fractie één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan om te zetelen in de 
preventieraad. 

 

33. Gemeentelijke Landbouwraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dienen per fractie één lid en een plaatsvervanger te worden aangesteld, niet 
noodzakelijk gemeenteraadsleden 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt per fractie één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan om te zetelen in de 
landbouwraad. 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

 

34. Gemeentelijke Milieuraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Ingevolge vernieuwing gemeenteraad dienen per fractie één lid en een plaatsvervanger te worden aangesteld, niet 
noodzakelijk gemeenteraadsleden 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt per fractie één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan om te zetelen in de 
gemeentelijke milieuraad 

 

35. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Bij het begin van de nieuwe legislatuur moet van iedere politieke fractie minstens één afgevaardigde en 
plaatsvervanger, niet gemeenteraadsleden, worden aangeduid. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad duidt per fractie één vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan om te zetelen in de 
seniorenadviesraad. 

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

vaststellen voorwaard en en wijze van gunnen  

36. Detachering ICT-consultant dienstjaar 2019-2020 - vermoedelijke hoeveelheid van 200 
mandagen - lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-141 

Wegens de hoge bezettingsgraad van het eigen personeel en snel toegenomen complexiteit van de installaties in 
het gemeentebestuur is er nood aan de periodieke inzet van een externe consultant. 

We opteren ervoor om in de dienstjaren 2019 en 2020 op regelmatige basis: d.i. 1 tot 2 maal per week afhankelijk 
van sluitingsdagen van het gemeentehuis, en de aan de gang zijnde projecten een ICT consultant in te huren om 
ons bij te staan in onze werkzaamheden (+/- 200 werkdagen in totaal - gespreid over de dienstjaren 2019-2020). 
Het zwaartepunt van deze opdracht zal liggen bij de installatie van ons nieuw serverpark. 

De raming bedraagt 134.400,00 euro, inclusief btw. 

De nodige kredieten worden voorzien op het exploitatiebudget 2019 en 2020. 

In het meerjarenplan is in 2019 en 2020 samen een budget voorzien van 129.823,00 euro voor erelonen 
expertises. Het voorziene budget is dus net onvoldoende op basis van bovenstaande raming.  

jaarbudgetrekening :       2019 & 2020/ACT-159/0119-10/6131010/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 

Beschikbaar krediet :       129.823,00 € 

Gereserveerd krediet :     129.823,00 € 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

 

37. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: reinigen straatkolken 
grondgebied Koksijde 2019 

Om verstoppingen, waterproblemen,… te vermijden is deze dienstopdracht noodzakelijk. Het opwaaiend zand, 
onkruid, wegenwerken,… leiden vaak tot  verstoppingen van de kolken met wateroverlast als gevolg. Om alle 
problemen te vermijden wordt deze opdracht uitgevoerd door een gespecialiseerde externe firma. Er worden dit 
jaar drie reinigingsbeurten voorzien. De eerste begin april, de tweede begin september en de derde beurt half 
december 2019. Bovendien brengt de aangestelde firma ons ook op de hoogte van ernstigere problemen zoals 
breuken, verzakkingen in de afvoer, kapotte roosters, betonafval in kolk,… waardoor we ook hier de gepaste 
maatregelen kunnen treffen. 

De raming bedraagt 99.060,00 euro excl. btw of 119.862,60 euro incl. 21% btw. 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

 

38. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ruimen van riolering 
grondgebied Koksijde - dienstjaar 2019 

Gezien de gemeente reeds geruime niet meer beschikt over een eigen ruimwagen zijn we genoodzaakt om ruim- 
en ontstoppingswerken uit te besteden aan een privé-firma. Ook het uitvoeren van dringende rioolinspecties zit 
vervat in deze dienstenopdracht. 
De raming bedraagt € 82.855,00 (vrij van btw). 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

39. Goedkeuring verrekening 3 van de overheidsopdracht: aanstelling trajectbegeleider voor 
opmaak van een masterplan voor Oostduinkerke-dorp 

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 

In deze verrekening zit vervat: 
Meerwerken door MOP gepresteerd in functie van de nieuwe RUP procedure voor een totaal van 6199.59€. 
- opmaak powerpoint presentatie voor het participatiemoment 
- Overleg over participatiemoment + opmaak presentatiemateriaal 
- Opmaak bonnen  en aanpassingen 3D-beeldmateriaal 
- Aantal aanpassingen na opmerkingen op het RUP door bewoners  
 
Meerwerken door ADOPlan gepresteerd op basis van de nieuwe RUP procedure met een totaal van 8100€. 
- opmaak van een startnota  
- opmaak van de procesnota 
- werkzaamheden in kader van participatiemoment: bijkomende overleg- en toelichtingsmomenten 
- opmaak scopingsnota; 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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  

40. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - H. Consciencestraat 

Langs de H. Consciencestraat is het aangewezen om het parkeren te verbieden langs beide zijden. Het 
parkeerverbod dient dus uitgebreid te worden met de westkant tussen het Zeewierplein en het H. 
Consciencestraat. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, vooral dan op het Zeewierplein. 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

De verkeerscommissie gaf hiervoor positief advies op 8 november 2018. Het college van burgemeester en 
schepenen volgde dit advies op 26 november 2018. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

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. 

 

41. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Oostendelaan 

Indien langs beide zijden in de Oostendelaan tussen de Scheepsjongenstraat en de Sloepenlaan geparkeerd wordt, 
is doorgaand verkeer soms onmogelijk. Er dient parkeerverbod ingevoerd te worden aan de noordkant van de 
Oostendelaan tussen de Scheepsjongenstraat en de Sloepenlaan. 
De verkeerscommissie gaf hiervoor positief advies op 11 oktober 2018. Het college van burgemeester en 
schepenen volgde dit advies op 29 oktober 2018. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden D5 
- verkeersborden B1 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

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. 

 

42. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Prins Boudewijnlaan 

In de Prins Boudewijnlaan rijden bussen om mensen af te zetten of op te halen aan vakantiecentrum het 
Reigersnest. Gezien de geringe breedte van de straat en gezien deze straat doodlopend is, rijden de bussen zich 
soms vast en hinderen zo de omwonenden. 
Er werd een tijdelijk politiereglement opgesteld met de maatregel om bussen hier te verbieden. Dit verbod werd als 
positief geëvalueerd. 
De verkeerscommissie gaf positief advies op 8 november 2018. Het college van burgemeester en schepenen volgde 
het advies op 26 november 2018. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

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. 

 

43. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Westendestraat 

Momenteel zijn er twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Westendestraat. Op het 
Lucionplein en op het Fabiolaplein zijn ook parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Op deze 
twee locaties dient de gebruiker een parkeerticket te nemen. Het is aangewezen om dit ook in te voeren in de 
Westendestraat zodat de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen over gans de gemeente 
uniform zijn. Hiervoor dient een extra onderbord 'ticket' te worden geplaatst. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 



 

GEMEENTERAAD 

 
 

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 maximumduur 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:  
- 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. 
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44. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Zandzeggelaan 

In de Zandzeggelaan zijn nog geen parkeerplaatsen voor mindervaliden. Gezien de aanwezigheid van enkele 
appartementsgebouwen lijkt het aangewezen om bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden in te richten. De 
aanleg van deze parkeerplaatsen kan opgenomen worden in het dossier van de aanleg van het voetpad in de 
Zandzeggelaan.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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   

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  

45. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2018 

In zitting van 20 november 2007 keurde de gemeenteraad, na voorafgaand advies van het managementteam en 
het college van burgemeester en schepenen, het reglement op de klachtenbehandeling aan de gemeente Koksijde 
goed. 
Met bijgaand rapport komt de klachtencoördinator, Joeri Stekelorum, tegemoet aan artikel 13 van het reglement 
op de klachtenbehandeling, met name de rapportage van de ingediende klachten en hun afhandeling aan de 
gemeenteraad. 
Het verslag bestaat uit twee delen: 
Het eerste deel schetst een algemeen beeld van de klachtenbehandeling aan de hand van een aantal statistieken 
en bevindingen. Het tweede deel omvat een gedetailleerd rapport van alle ingediende klachten gedurende het jaar 
2018. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

46. Mondelinge vragen 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


