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zitting van dinsdag 26 februari 2019

Aanwezig:

Charlotte Castelein, voorzitter

Marc Vanden Bussche, burgemeester

Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, 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, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk 
Decorte, Sam De Rechter, Alain De Coster, raadsleden

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Verontschuldigd: Dirk Dawyndt, schepen

Afwezig: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u10.

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE RAADSZITTING VAN 29 JANUARI 2019

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

MEDEDELINGEN.

Raadslid Loones meldt dat hij, omwille van de ziekte van schepen Dawyndt, een stemafspraak heeft gemaakt met 
de meerderheid en hij aldus geen stem zal uitbrengen op deze zitting

Raadslid Van Herck vraagt aan raadslid Loones of hij dan geen mening heeft, waarop raadslid Loones meldt dat hij 
dit zeer zeker heeft en dit ook zal blijven, alleen dat hij begrip heeft voor de afwezigheid en situatie van schepen 
Dawyndt en hier op een faire manier wil mee omgaan

Raadslid Van Herck maakt een opmerking in verband met nummering in e-notulen en vraagt aan de algemeen 
directeur om dit te bekijken; hij zegt ook dat de vragen vanuit zijn fractie duidelijker zullen geformuleerd worden 
en hij is niet akkoord met het feit dat op de mondelinge vragen geen debat kan worden gevoerd.

OPENBAAR
verkiezingen

1. VASTSTELLEN BEVOEGDHEDEN VAN DE VERSCHILLENDE GEMEENTERAADSCOMMISSIES.

Gelet op art. 37 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 29 januari 2019, in het bijzonder art. 36 § 1, waarin bepaald wordt dat de bevoegdheden van de 
gemeenteraadscommissie door de gemeenteraad worden vastgelegd;

Overwegende dat volgende commissies werden opgericht :
1. een gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
2. een gemeenteraadscommissie Vrije Tijd
3. een gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
4. een gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gehoord de voorzitter in haar toelichting;

BESLUIT: Met 25 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De 
Rechter, Alain De Coster), 1 onthouding (Sander Loones)

Art. 1: De bevoegdheden van de gemeenteraadscommissies worden als volgt vastgesteld :
1. gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie : financiën, informatie, personeel, inspraak en 
burgerparticipatie, rechtszaken, informatisering, administratieve vereenvoudiging, politie en veiligheid, archief, 
intergemeentelijke samenwerking
2. gemeenteraadscommissie Vrije tijd : cultuur, erfgoed en archiefwezen, musea en monumentenzorg, 
internationale samenwerking, dierenwelzijn, toerisme, jeugd, onderwijs, kinderopvang, sport en ontspanning, 
erediensten
3. gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken : verkeer & mobiliteit, landbouw, openbare werken, groendienst, 
begraafplaatsen, gemeentelijk patrimonium, leefmilieu, huisvesting, openbaar vervoer, reddingsdiensten, 
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middenstand en lokale economie, landschapszorg, ruimtelijke ordening en stedenbouw
4. gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken : gehandicaptenbeleid, gezinszorg, seniorenbeleid, sociale 
zaken, welzijnsbeleid, integratiebeleid

2. SAMENSTELLEN GEMEENTERAADSCOMMISSIES.

Gelet op art. 37 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Overwegende dat ingevolge art. 36, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, 4 
gemeenteraadscommissies worden opgericht;

Overwegende dat ingevolge art. 26 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad elke fractie 
minimum door één gemeenteraadslid vertegenwoordigd wordt; De zetels voor de commissieleden worden verdeeld 
door het aantal commissieleden (9) te delen door het aantal gemeenteraadsleden, vermenigvuldigd met het aantal 
zetels waarover elke fractie binnen de raad beschikt; het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking 
geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan; de restzetels worden toegewezen in afnemende volgorde van 
de decimalen van het resultaat van de voormelde bewerking;

Overwegende dat ingevolge voormeld artikel één mandaat wordt voorzien voor Koksijde Vooruit, drie mandaten 
voor N-VA, één mandaat voor sp.a en vier mandaten voor Lijst Burgemeester;

Overwegende dat de voordrachtsakten aan de verschillende fractievoorzitters werden toegestuurd en werden 
afgegeven aan de secretaris die de akten op hun formele regelmatigheid heeft beoordeeld;

BESLUIT: worden verkozen verklaard na voordrachtsakte

Art. 1: De gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie wordt als volgt samengesteld :

Lijst Burgemeester : Deltombe Luc, Paelinck Julie, Dalle Bieke, Devos Frédéric
Sp.a : Vancayseele Ivan
Koksijde Vooruit : Decoster Alain
N-VA : Hillewaere Peter, Decorte Dirk, Vandenbroucke Patricia

Art. 2: De gemeenteraadscommissie Vrije tijd wordt als volgt samengesteld :

Lijst Burgemeester : Castelein Charlotte, Deltombe Luc, Devos Frédéric, Delie Greta
Sp.a : Vancayseele Ivan
Koksijde Vooruit : Bogaerts Suze
N-VA : Decorte Dirk, De Rechter Sam, Hancke Adelheid

Art. 3: De gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken wordt als volgt samengesteld :

Lijst Burgemeester : Dalle Bieke, Castelein Charlotte, Ghyselen Henk, Devos Frédéric
Sp.a : Vancayseele Ivan
Koksijde Vooruit : Wolter Hofmans Dominique
N-VA : Vandenbroucke Patricia, Hancke Adelheid, Verhaeghe Greet

Art. 4: De gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken wordt als volgt samengesteld :

Lijst Burgemeester : Delie Greta, Paelinck Julie, Ghyselen Henk, Dalle Bieke
Sp.a : Vancayseele Ivan
Koksijde Vooruit : Pieters Bart
N-VA : Gantois Rita, Verhaeghe Greet, De Rechter Sam

3. GEMEENTERAADSCOMMISSIE FINANCIËN, PERSONEEL EN ADMINISTRATIE - AANWIJZEN VOORZITTER

Gelet op art. 37 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op art. 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
29 januari 2019;

Overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement de voorzitter wordt aangeduid door de gemeenteraad en 
geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: bij geheime stemming met 13 stemmen voor en 12 onthoudingen, 1 lid niet gestemd : raadslid 
Deltombe

Art. 1: Luc Deltombe, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
Financiën, personeel en administratie

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Luc Deltombe en aan de dienst secretarie

4. GEMEENTERAADSCOMMISSIE VRIJE TIJD - AANWIJZEN VOORZITTER

Gelet op art. 37 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op art. 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
29 januari 2019;

Overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement de voorzitter wordt aangeduid door de gemeenteraad en 
geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen;
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BESLUIT: bij geheime stemming met 14 stemmen voor, en 11 onthoudingen, 1 lid niet gestemd : raadslid 
Castelein

Art. 1: Charlotte Castelein, voorzitter gemeenteraad, wordt aangesteld als voorzitter van de 
gemeenteraadscommissie Vrije tijd.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Charlotte Castelein en aan de dienst secretarie.

5. GEMEENTERAADSCOMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN - AANWIJZEN VOORZITTER

Gelet op art. 37 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op art. 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
29 januari 2019;

Overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement de voorzitter wordt aangeduid door de gemeenteraad en 
geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: bij geheime stemming met 13 stemmen voor en 12 onthoudingen, 1 lid niet gestemd : raadslid Dalle.

Art. 1: Bieke Dalle, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
Grondgebiedzaken.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Bieke Dalle en aan de dienst secretarie.

6. GEMEENTERAADSCOMMISSIE WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN - AANWIJZEN VOORZITTER

Gelet op art. 37 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op art. 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
29 januari 2019;

Overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement de voorzitter wordt aangeduid door de gemeenteraad en 
geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: bij geheime stemming met 13 stemmen voor, 1 stem tegen, 11 onthoudingen en 1 lid niet gestemd : 
Raadslid Greta Delie

Art. 1: Greta Delie, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Welzijn en 
sociale zaken.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Greta Delie en aan de dienst secretarie.
VZW's

7. GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR KOKSIJDE EN DE GEMEENTELIJKE 

VERENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER VAN KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE VZW

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 5°;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 247;

Overwegende dat de Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke (VVV) 
sinds 01/04/2014 officieel omgevormd werd tot EVAP;

Overwegende de noodzaak om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Gemeentelijke Vereniging 
Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke (VVV) en het gemeentebestuur;

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de legislatuur;

Gehoord raadslid Vandenbroucke die voorstelt om een amendement toe te voegen, met name in art. 3 lid 2 dat 
luidt als volgt “bij de voorbereiding, realisatie en opvolging van evenementen werkt de VVV maximaal samen met 
relevante handelaars die in onze gemeente gevestigd zijn”;

Gehoord schepen Geersens die de vraag begrijpt en meent dat er reeds voldaan is gezien de handelaarsbonden en 
de horeca reeds zijn vertegenwoordigd in de VVV maar bereid is dit op te nemen;

Gehoord de burgemeester die voorstelt om de handelaarsverenigingen te betrekken en niet individuele handelaars 
waarop raadslid Vandenbroucke meldt dat het gaat om de individuele handelaars;

Gehoord raadslid Loones die toch een nuance wil leggen gezien het hier om specifieke acties gaat waarbij 
handelaars moeten betrokken zijn, gezien niet alle handelaars lid zijn van een vereniging te betrekken, waarop 
schepen Geersens zegt dat de handelaars nu altijd al betrokken zijn;

Gehoord de voorzitter die voorstelt te stemmen over het amendement;

BESLUIT: 

Het amendement (toevoegen van de passage “bij de voorbereiding, realisatie en opvolging van evenementen werkt 
de VVV maximaal samen met relevante handelaars die in onze gemeente gevestigd zijn” in art. 3 lid 2: 
goedgekeurd met 25 ja, 1 onthouding (Loones)

Ten gronde: goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. 
Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, 
S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding (Loones)
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Art. 1: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en 
de Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw goed.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

8. INTERCOMMUNALE VOOR VUILVERWIJDERING EN VERWERKING VOOR DE SECTOR VEURNE EN OMMELAND (IVVO) 

- VASTSTELLEN STANDPUNT IN TE NEMEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Gelet op het schrijven van 28 januari 2019 van IVVO waarbij de gemeente werd uitgenodigd tot buitengewone 
algemene vergadering van de intercommunale op 26 maart 2019 om 19.00u, met volgende agenda :
1. Samenstelling van het stemopnemingsbureau
2. Benoeming leden raad van bestuur voor de periode 2019-2024 ingevolge vernieuwing van de gemeenteraden
3. Benoeming lid raad van bestuur met raadgevende stem voor de periode 2019-2024
4. Vastleggen presentiegelden en reisvergoeding leden raad van bestuur voor de periode 2019-2024

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Met 13 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 13 onthoudingen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Alain De Coster)

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 26 maart 2019 van de intercommunale IVVO:
1. Samenstelling van het stemopnemingsbureau
2. Benoeming leden raad van bestuur voor de periode 2019-2024 ingevolge vernieuwing van de gemeenteraden
3. Benoeming lid raad van bestuur met raadgevende stem voor de periode 2019-2024
4. Vastleggen presentiegelden en reisvergoeding leden raad van bestuur voor de periode 2019-2024

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
de IVVO op 26 maart 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad.

9. TMVS DV - VASTSTELLEN STANDPUNT IN TE NEMEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

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

Gelet dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;

Gelet op de statuten van TMVS dv;

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019, waarin 
de agenda werd meegedeeld;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Met 13 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 13 onthoudingen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Alain De Coster)

Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
Varia

Art. 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens 
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv 
vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de 
beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van 
voormelde algemene vergadering.

Art. 3: Een afschrift van dit besluit zal:
hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.

oprichting igs

10. IWVA - VASTSTELLEN STANDPUNT IN TE NEMEN OP DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

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

Gelet op art. 57 2e alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
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Gelet dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht 
(IWVA);

Gelet dat de gemeente werd opgeroepen per schrijven van 27 december 2018 om deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van de IWVA op 29 maart 2019;

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de vorige zitting, en die vraagt naar het gesprek dat ondertussen zou 
moeten plaats gevonden hebben en vraagt of er al meer duidelijkheid is en ook vraagt of er ook iets meer is 
onderhandeld kunnen worden dan enkel het voorzitterschap; de burgemeester antwoordt dat het voorzitterschap 
voor de komende 18 jaar aan Koksijde toekomt en ook dat enkel de vier grootste aandeelhouders een waarnemend 
lid heeft in de raad van bestuur;

BESLUIT: Met 19 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia Vandenbroucke, 
Julie Paelinck, Sam De Rechter), 7 onthoudingen (Elwin Van Herck, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, 
Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Alain De Coster)

Art. 1: De verdeling van de stemmen van de gemeente Koksijde wordt expliciet toegewezen aan de op de 
bijzondere algemene vergadering aanwezige afgevaardigden.
Art. 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers in de bijzondere algemene vergadering van 
29 maart 2019 om volgende punten goed te keuren :
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.

algemene vergaderingen igs

11. IKWV- VASTSTELLEN STANDPUNT IN TE NEMEN OP DE ALGEMENE VERGADERING.

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

Gelet dat de gemeente aangesloten is bij de IKWV sedert de oprichting;

Gelet op het schrijven van 7 januari 2019 van de IKWV waarbij de gemeente werd uitgenodigd tot de algemene 
vergadering van de intercommunale op 20 maart 2019 om 19u30, met volgende agenda :

1. Benoeming van de bestuurders
Op basis van de voordracht door de deelnemers

2. Akteneming van de door de gemeenteraden aangeduide leden met raadgevende stem en (eventueel) 
vaststellen van de rangorde.
Er wordt rekening gehouden met artikel 16bis statuten (dwz er zal enkel een rangorde wordt vastgesteld 
indien meer dan 5 gemeenten gebruik maken van hun recht om een vertegenwoordiger met raadgevende 
stem voor te stellen.)

3. Rondvraag

Gehoord de voorzitter;

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar Blankenberge en het initiatief van de drones en vraagt of hier al meer 
informatie over is en dit ook naar andere gemeenten wordt opengetrokken, waarop de burgemeester verslag 
uitbrengt over de bijeenkomst met de kustburgemeesters;

Gehoord raadslid Van Herck die informatie over het project van de drones bij de IKWV uiteenzet;

Gehoord raadslid Loones die de bezorgdheid van de privacy deelt en benieuwd is naar de verdere evolutie van dit 
project;

BESLUIT: Met 19 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia Vandenbroucke, 
Julie Paelinck, Sam De Rechter), 7 onthoudingen (Elwin Van Herck, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, 
Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Alain De Coster)

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van 20 maart 
2019 van de IKWV:

1. Benoeming van de bestuurders
Op basis van de voordracht door de deelnemers

2. Akteneming van de door de gemeenteraden aangeduide leden met raadgevende stem en (eventueel) 
vaststellen van de rangorde.
Er wordt rekening gehouden met artikel 16bis statuten (dwz er zal enkel een rangorde wordt vastgesteld 
indien meer dan 5 gemeenten gebruik maken van hun recht om een vertegenwoordiger met raadgevende 
stem voor te stellen.)

3. Rondvraag

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IKWV 
op 20 maart 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.

aanstellen afgevaardigden igs
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12. INTERCOMMUNALE VOOR VUILVERWIJDERING EN VERWERKING VOOR DE SECTOR VEURNE EN OMMELAND 

(IVVO)- 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;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVVO;

Gelet op de statuten van de IVVO;

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 gemeente dient overgegaan 
te worden tot het aanwijzen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering;

BESLUIT: verkozen met 12 stemmen voor : raadslid Devos (plv. L. Deltombe); raadslid Hillewaere (plv. Hancke) 6 
stemmen, raadslid De Coster (plv. Van Herck) 5 stemmen, 2 ongeldige stemmen en 1 blanco stem

Art. 1: Frédéric Devos, raadslid,  aan te duiden als vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van IVVO voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art. 2: Luc Deltombe, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) 
algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

13. INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN (IKWV) - 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;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IKWV;

Gelet op de statuten van IKWV;

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 gemeente dient overgegaan 
te worden tot het aanwijzen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering;

BESLUIT: verkozen met 13 stemmen: raadslid Charlotte Castelein(plv. Dalle); raadslid Decorte (plv. Loones) 7 
stemmen en raadslid Van Herck (plv. De Coster) 5 stemmen, 1 blanco

Art. 1: Charlotte Castelein, voorzitter gemeenteraad, aan te duiden als vertegenwoordiger op de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van IKWV voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art. 2: Bieke Dalle, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van IKWV voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur.

14. BEKKENBESTUUR VAN HET IJZERBEKKEN - AANDUIDEN  GEMEENTELIJKE MANDATARIS VOOR BEKKENBESTUUR VAN 

HET IJZERBEKKEN.

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

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

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

Gelet op het huishoudelijk reglement bekkenbestuur;

Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het IJzerbekken, van 
datum 4 februari 2019 met betrekking tot de vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur, met name de vraag tot 
aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied van het 
bekken bevinden;

Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, rekening houdend 
met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, 
vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk 
vier maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, rekening 
houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de 
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
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6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen 
om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het bekken te 
agenderen;

BESLUIT: verkozen met 13 stemmen: raadslid Paelinck (plv. Ghyselen); raadslid Loones (plv. Hancke) 6 
stemmen, raadslid Wolter Hofmans (plv. Pieters) 5 stemmen, 1 ongeldige stem, 1 blanco stem

Art. 1: Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het IJzerbekken onder voorzitterschap van 
de gouverneur.  Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid : effectief : Julie Paelinck, 
plaatsvervanger : Henk Ghyselen.

Art. 2: Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat IJzerbekken, Zandvoordestraat 375 
te 8400 Oostende of secretariaat_ijzer@vmm.be.

15. INTERLOKALE VERENIGING WONEN KOKSIJDE-NIEUWPOORT - SAMENSTELLING

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

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

Gezien volgens deze statuten en de wettelijke bepalingen 4 leden voor het beheerscomité Interlokale Vereniging 
Wonen Koksijde-Nieuwpoort dienen te worden aangeduid;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 januari 2019 waarbij als lid van het beheerscomité Interlokale 
Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort werden aangeduid : 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;

Overwegende dat het aangewezen is dat de schepen van huisvesting lid is van het beheerscomité;

Gehoord de voorzitter waarbij ze meedeelt dat vanuit de meerderheid het in vorige zitting verkozen raadslid van de 
meerderheid, Greta Delie, afstand neemt van haar mandaat en dat schepen Decorte wordt voorgedragen;

BESLUIT: aktename afstand van raadslid Delie, raadslid Decorte aangesteld: 13 voor en 12 onthoudingen

Art. 1 : Guido Decorte, schepen, wordt aangeduid als lid, met als plaatsvervanger Henk Ghyselen, van het 
beheerscomité Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort, dit ter vervanging van Mevr. Greta Delie.

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt aan de Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort 
overgemaakt.

adviesorganen

16. HERVASTSTELLEN VAN DE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD.

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad van Koksijde zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 11 augustus 2014;

Overwegende dat het seniorenbeleid in de schoot van de seniorenadviesraad wordt voorbereid;

Overwegende het belang van de aanwezigheid van alle politieke partijen in de Seniorenadviesraad;

Overwegende het belang van het uit te stippelen seniorenbeleid waaraan de onafhankelijken zouden moeten 
kunnen deelnemen;
De statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad wordt als volgt gewijzigd:

- Artikel 3. Samenstelling §2. Stemgerechtigde leden zijn: 3° Eén lid, niet-gemeenteraadsleden, per politieke partij 
die zetelt in de gemeenteraad van de gemeente Koksijde.
- Artikel 3. Samenstelling §2. Stemgerechtigde leden zijn: 4° Een aantal onafhankelijke kandidaten, bepaald door 
de Algemene Vergadering en afhankelijk van het aantal lopende studies.
Gelet op de beslissing van de seniorenadviesraad zoals goedgekeurd in het dagelijks bestuur SAR dd. 16 januari 
2019 om deze artikels van de statuten te wijzigen;
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 januari 2019 
betreffende de voorgestelde wijziging van de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad;

Gehoord raadslid Gantois die vindt dat de seniorenverenigingen nog meer kunnen betrokken worden bij de werking 
en voorstelt om de statuten wat explicieter te maken, nl. op het vlak dat de SAR maximaal zou samenwerken met 
de verenigingen en haar activiteiten zou afstemmen op deze van de verenigingen en niet elkaars concurrent 
zouden zijn zodat het aanbod versterkt wordt en daarom ook voorstelt om in art. 2 par. 4 volgend amendement op 
te nemen “bij de coördinatie van activiteiten werkt de SAR maximaal samen met de relevante verenigingen die in 
onze gemeente gevestigd zijn”;

Gehoord raadslid Van Herck die vaststelt dat de rusthuizen en de verenigingen niet zijn opgenomen;
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Gehoord schepen Vancayseele die meldt dat de rusthuizen wel degelijk vertegenwoordigd zijn en meldt dat de 
verenigingen wel een afgevaardigde hebben en de vraag niet begrijp, waarop raadslid Gantois meldt dat de SAR 
meer coördinerend kan werken tussen de verenigingen bijv. op het vlak van activiteiten en die rol expliciet in de 
statuten kan opgenomen worden;

BESLUIT: 

amendement goedgekeurd met 24 voor, 1 tegen (raadslid Delie) en 1 onthouding (Loones): in art. 2 4 bij te 
voegen: “bij de coördinatie van activiteiten werkt de SAR maximaal samen met de relevante verenigingen die in 
onze gemeente gevestigd zijn”

ten gronde: goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding

Art. 1: De statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad worden hervastgesteld zoals in bijlage.
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de seniorenadviesraad en aan de 
seniorenconsulent.

aanstelling leden adviesorganen

17. SENIORENADVIESRAAD - 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 seniorenadviesraad;

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 seniorenadviesraad;

BESLUIT: bij geheime stemming en met 25 stemmen voor en 1 onthouding

Art. 1: Worden aangeduid :
Voor Vld : Michel Cassiman en Ludwig Flament als plaatsvervanger
Voor CD&V : Annie Vandekeere en Elie Depotter als plaaysvervanger
Voor Sp.a : Eugeen De Picker en Rik Stekelorum als plaatsvervanger
Voor Koksijde Vooruit : Dominique Coene en Kelly Vallaeys als plaatsvervanger
Voor N-VA : Greta Leye en Hilde De Graeve als plaatsvervanger

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

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

18. GOEDKEURING DEELNAME RAAMCONTRACT STAD BRUGGE: INFORMATICA - VERNIEUWING ICT - 2018-2024

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 artikels 2, 6° en 47 §2 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze 
een beroep doen op een aankoopcentrale 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 telkens wordt voorzien in de budgetjaren lopende over 
de duur van deze raamovereenkomst;
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting;

BESLUIT: Met 20 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia Vandenbroucke, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter), 6 onthoudingen (Elwin Van Herck, Sander Loones, Suze Bogaerts, 
Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Alain De Coster)

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de deelname aan het raamcontract stad Brugge “Informatica - vernieuwing 
ICT - 2018-2024”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek, het gunningsverslag en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming voor de gemeente 
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Koksijde, over de gehele periode 2018-2024, bedraagt 1.239.669,42 euro excl. btw of 1.500.000,00 euro incl. 
21% btw.

Art. 2: In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, 
zal Stad Brugge optreden als aankoopcentrale;

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

verhoging raming

19. GOEDKEURING AANGEPASTE RAMING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: SANERING GEMEENTELIJK DEPOT KOKSIJDE

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);

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 investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
0119-50/2201000/IE-7 (ACT-470);
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

BESLUIT: Met 20 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia Vandenbroucke, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter), 6 onthoudingen (Elwin Van Herck, Sander Loones, Suze Bogaerts, 
Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Alain De Coster)

Art. 1: De aangepaste raming van 106.740,40 euro excl. btw of 129.155,88 euro incl. 21% btw voor de opdracht 
“Sanering gemeentelijk depot Koksijde” wordt goedgekeurd.

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

20. GOEDKEURING VERREKENING 2 VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: AFBRAAK VAN GEBOUWEN TE OOSTDUINKERKE

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);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten);

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;
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Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcodes 0119-50/2221007/IE-7 (ACT-522) en 0119-50/2221007/IE-7 (ACT-624);
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die vraagt welke bestemming de gronden zullen krijgen in het strategisch 
project;

Gehoord raadslid Hillewaere die vraagt of een hondenloopweide op die locatie kan ingepland worden;

Gehoord dhr. burgemeester die antwoordt dat het project in een commissie kan toegelicht worden en er nog 
diverse pistes zijn voor de hondenloopweide;

BESLUIT: Met 20 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia Vandenbroucke, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter), 6 onthoudingen (Elwin Van Herck, Sander Loones, Suze Bogaerts, 
Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Alain De Coster)

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Afbraak van gebouwen te Oostduinkerke” 
voor het totaal bedrag in meer van 20.000,00 euro excl. btw of 24.200,00 euro incl. 21% btw.

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

patrimonium
overdracht

21. GOEDKEURING AFSTOTING OBJECTEN NAVIGO-COLLECTIE

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56; 

Overwegende de nood aan een grondige doorlichting van de NAVIGO-collectie, zoals aangegeven in het 
collectieplan 2019-2023;

Overwegende de vraag van het Tabaksmuseum te Wervik om objecten te schenken voor hun nieuwe permanente 
installatie in de binnentuin van het museum; 

Overwegende de slechte staat van de geselecteerde objecten, of het feit dat deze niet langer tot het collectieprofiel 
van het NAVIGO-museum behoren;

Overwegende de uitzonderlijke kans om een deel van deze objecten te kunnen schenken aan een ander museum;

Overwegende dat deze herbestemmingsprocedure geen financiële gevolgen heeft voor het NAVIGO-museum;

Overwegende het positief advies van de museumdirecteur en de coördinator wetenschappelijk werk;

Overwegende de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, onder opschortende voorwaarde 
van goedkeuring door de Gemeenteraad;

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting;

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er een van de objecten aan de inwoners kan verkocht worden;

BESLUIT: Met 25 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De 
Rechter, Alain De Coster), 1 onthouding (Sander Loones)

Art. 1: Goedkeuring van de schenking van 10 objecten uit de NAVIGO-collectie aan het Tabaksmuseum te Wervik.

Art. 2: Goedkeuring van de afstoting en vernietiging van 8 objecten uit de NAVIGO-collectie.
gebruiksovereenkomsten

22. GOEDKEUREN GEBRUIKSOVEREENKOMST IN TOEPASSING VAN DE BESLISSING VAN DE VLAAMSE REGERING D.D. 
17 JULI 2015 MET BETREKKING TOT DE INVULLING VAN HET LOKAAL PACT

Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact;

Gelet op de principiële beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 10 12 2018 om beroep te 
doen op de mogelijkheden van het Lokaal Pact;

Overwegende dat het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst tussen de gemeente, Aquafin en de VMM 
noodzakelijk is opdat de gemeente een beroep zou kunnen doen op de mogelijkheden van het Lokaal Pact voor de 
aanleg van gemeentelijke rioleringen;

Overwegende dat in voorliggende overeenkomst de modaliteiten zijn vastgelegd voor een samenwerking tussen de 
betrokken partijen;

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

BESLUIT: Met 20 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia Vandenbroucke, 
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Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter), 6 onthoudingen (Elwin Van Herck, Sander Loones, Suze Bogaerts, 
Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Alain De Coster)

Art. 1: De gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met 
betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact, wordt goedgekeurd

Art. 2: De gebruiksovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing,

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Aquafin en de Vlaamse milieumaatschappij.
ruimtelijke ordening

beleidsplannen

23. VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN GRUP PYLYSERLAAN EN OMGEVING

Overwegende het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017;

Overwegende de VCRO dd. 15 mei 2009 en latere wijzigingen en bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat deze herziening is opgestart voor de inwerkingtreding van het Decreet tot wijziging van de 
regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere 
effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van 
diverse decreten, waardoor met dit decreet geen rekening moet worden gehouden en dus nog de vorige procedure 
kan worden toegepast;

Overwegende de doelstelling van het GRUP, namelijk de rechtzetting van een materiële fout op 1 perceel uit het 
bestaande RUP;

Overwegende de beperkte ruimtelijke impact;

Overwegende de plenaire vergadering van 11 december 2018; dat er enkel vanuit het Departement Omgeving een 
opmerking is geformuleerd in die zin dat er onduidelijkheid is omtrent de bebouwingswijze, dat beter de 
mogelijkheid om de woning te koppelen aan buren wordt geschrapt aangezien het perceel in kwestie aan beide 
zeiden wordt geflankeerd door een toegang tot een achterliggend perceel en koppelen dus niet aan de orde is, dat 
dit wordt aangepast;

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting;

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die vraagt wie er verantwoordelijk is voor de materiële fout, de eigenaar heeft 
geen bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de vraag is wie de kosten moet betalen, de gemeente 
of de eigenaar;

Gehoord raadslid Loones die stelt dat het belangrijkste is dat deze fout wordt rechtgezet;

Gehoord schepen Anseeuw die verdere toelichting geeft bij het dossier en stelt dat de kosten worden gedeeld en 
dit dus als een soort dading kan worden beschouwd om procedures te vermijden;

BESLUIT: Met 25 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De 
Rechter, Alain De Coster), 1 onthouding (Sander Loones)

Art. 1: Het ontwerp van gedeeltelijke herziening van het GRUP Pylyserlaan en omgeving wordt voorlopig 
vastgesteld

overeenkomsten
samenwerkingsovereenkomsten

24. GOEDKEUREN INSTELLEN BOD VOOR DE ORGANISATIE WIELEREVENTS IN KOKSIJDE

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41.

Overwegend op het feit dat Belgian Cycling de organisatie van het Belgisch Kampioenschap op de weg, Belgisch 
Kampioenschap tijdrijden dames en heren elites en Belgisch Kampioenschap tijdrijden jeugdcaterogieën vastlegt;

Overwegend op het feit dat de UEC (Union Européenne de Cyclisme) de organisatie van het Europees 
Kampioenschap vastlegt;

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de opportuniteit van de inrichting van deze wielerevents;

Gehoord raadslid De Coster die meent dat er een misverstand is in het advies van de dienst in verband met het 
bedrag waarop de burgemeester stelt dit in de geheime zitting te zullen verder uitklaren;

BESLUIT: Met 25 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De 
Rechter, Alain De Coster), 1 onthouding (Sander Loones)

Art. 1: Er wordt machtiging gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om in naam van de 
gemeente Koksijde zich kandidaat te stellen en een bod aan te bieden voor de organisatie van Belgisch 
kampioenschap nieuwelingen op de weg, Belgisch kampioenschap tijdrijden dames en heren elites, Belgisch 
kampioenschap tijdrijden jeugdcategorieën en het Europees kampioenschap cyclocross.

25. HERAANLEG ZEEDIJK OOSTDUINKERKE - GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE VERENIGING VAN 

MEDE-EIGENAARS VAN DE ONDERGRONDSE GARAGES
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Gelet op artikel 40 van het decreet Lokaal bestuur;

Overwegende de vraag van de syndicus van de ondergrondse garages onder de zeedijk van Oostduinkerke voor 
een samenwerking met de gemeente voor het vernieuwen van de zeedijk Oostduinkerke;

Overwegende dat de VME van de ondergrondse garages van deze gelegenheid gebruik zou kunnen maken om de 
dakdichting van de ondergrondse garages te vernieuwen en zo de problemen met waterinfiltraties aan te pakken;

Overwegende dat de gemeente een opfrissing van de zeedijk Oostduinkerke wenst uit te voeren en hiervoor, mede 
naar aanleiding van de vraag van de syndicus, het studiebureau Sweco Belgium NV heeft aangesteld in zitting van 
5 februari 2018;

Overwegende dat de VME van de ondergrondse garages zeedijk Oostduinkerke in zitting van 6 oktober 2018 ook 
het akkoord heeft gegeven voor een samenwerking met de gemeente en bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst heeft goedgekeurd;

Overwegende voorliggende samenwerkingsovereenkomst waarin de modaliteiten worden vastgelegd voor de 
samenwerking tussen het gemeentebestuur van Koksijde en de vereniging van mede-eigenaars van de 
ondergrondse garages zeedijk Oostduinkerke, vertegenwoordigd door Etienne Vanneste BVBA;

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

Gehoord raadslid Loones die vast stelt dat er in de overeenkomst niets staat over de trappenhallen en vraagt dat 
de gemeente daar controle zou over houden, en vraagt om dit expliciet toe te voegen; hij vraagt dat er toch geen 
afspraken zouden gemaakt worden met de VME over de aard van de aanleg van de Zeedijk en de gemeente hier 
het volle beslissingsrecht zou houden en bij amendement vraagt om dit aan de overeenkomst toe te voegen;

Gehoord raadslid Verhaeghe verwijst naar een eerdere vraag om fitness toestellen te plaatsen op de zeedijken en 
vraagt of dit nu kan worden voorzien;

Gehoord dhr. burgemeester die het eens is met raadslid Verhaeghe en zal navraag doen hoe ver het staat met de 
uitvoering van dit project; hij beseft dat de trappenhallen de nodige aandacht moeten hebben en hij beaamt dat de 
heraanleg van de zeedijk zelf een bevoegdheid is van de gemeente;

BESLUIT: 

amendement goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones), met name op te nemen in de overeenkomst dat 
de gemeente de volle eigenaar en de beschikking heeft over de bovengrondse toegangsconstructies tot de garages 
en de aanleg van de bovenbouw van de Zeedijk

goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, I. 
Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, H. 
Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding (Loones)

Art. 1: De samenwerkingsovereenkomst voor de heraanleg van de zeedijk Oostduinkerke tussen de gemeente 
Koksijde en de vereniging van mede-eigenaars van de ondergrondse garages zeedijk Oostduinkerke, in bijlage 
toegevoegd aan deze beslissing, wordt goedgekeurd;

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de BVBA Etienne Vanneste, syndicus van de 
ondergrondse garages van de zeedijk Oostduinkerke en vertegenwoordiger van de VME

politie

26. GOEDKEUREN LOCATIES OBSERVATIECAMERA'S VAN DE POLITIEZONE WESTKUST IN DE GEMEENTE KOKSIJDE

Gelet op de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's van 21 maart 2007, artikel 5;

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

Gelet op de aanvraag van 14 januari 2019 van Eerste hoofdcommissaris van politie N. Paelinck, korpschef van de 
PZ Westkust, aan de gemeenteraden van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort om de locaties van de 
observatiecamera's voor de politiezone Westkust voor de respectievelijke lokale besturen goed te keuren;

Overwegende het positieve advies van de politiezone Westkust betreffende de locaties voor de observatiecamera's 
in de politiezone Westkust;

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting;

Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat OpenVLD aandacht heeft voor uitwijkmogelijkheden voor het verkeer en 
vreest dat met de voorgestelde maatregelen er een verschuiving richting Duinparklaan zal zijn en vraagt of daar 
een extra inspanning voor veiligheid zal gebeuren, waarop burgemeester meldt dat het niet de bedoeling is dat de 
camera’s voor verkeersovertredingen worden gebruikt;

Gehoord raadslid Van Herck die het wegnemen op de Zeedijk betreurt, gezien de feiten die daar kunnen gepleegd 
worden en voorstelt dat dit op de politieraad nog eens wordt besproken, waarop burgemeester meldt dat dit niet 
nuttig werd geacht en er omwille van privacy een bezorgdheid zou kunnen zijn zoals raadslid Loones reeds 
aanhaalde;

Gehoord raadslid Devos die stelt dat de uitbater van de Viking tevreden is met deze oplossing;

Gehoord raadslid Van Herck die vindt dat raadslid Devos een punt heeft en bijkomend stelt dat hij niet vindt dat 
privacy een issue is bij de keuze van de plaatsing van de camera’s;
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BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck, Dirk Decorte), 12 onthoudingen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, 
Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, 
Dominique Wolter Hofmans, Sam De Rechter, Alain De Coster)

Art. 1: De locaties voor de observatiecamera's van de PZ Westkust in de gemeente Koksijde, zoals gevoegd als 
bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de korpschef van de PZ Westkust en aan de procureur des 
Konings, Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne.

interne werking

27. BEHEERSOVEREENKOMST TOT INTEGRATIE VAN GEMEENTE EN OCMW

Gelet op artikel 41 tweede lid, 5°, 57, 196 en 220 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende kennisname aanstelling algemeen directeur 
en adjunct algemeen directeur en op het als bijlage toegevoegd organisatievoorstel inzake de integratie van 
gemeente- en OCMW-secretaris overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur;

Overwegende het feit dat gemeente en het OCMW autonome besturen zijn met specifieke opdrachten die zich tot 
de inwoners van Koksijde richten; dat het formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen zijn met 
eigen bevoegdheden, regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel;

Overwegende dat het de doelstelling van beide besturen is een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot 
stand te brengen teneinde de meest efficiënte dienstverlening aan de burgers te bieden en te garanderen; dat de 
nood aan integraal besturen met meer bestuurskracht, de financiële beperkingen en de mogelijkheden tot 
efficiëntiewinst via schaalvoordelen en verminderde overheadkosten beide besturen dichter bij elkaar brengen;

Overwegende de noodzaak tot voorzien van de mogelijkheid dat personeelsleden van gemeente opdrachten voor 
het OCMW kunnen uitvoeren en andersom, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur; dat organen van de 
Gemeente of het OCMW hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid op grond van onderhavige 
beheersovereenkomst kunnen toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur;

Overwegende dat er reeds een samenwerking is tussen beide besturen op vlak van IDPBW, informatieveiligheid, 
sociale zaken (pensioenen), ICT en ondersteuning overheidsopdrachten; dat het de bedoeling is dit verder uit te 
breiden op vlak van personeelsaanwerving, -beheer en facility management door interne barrières op te heffen; 
dat dit ook zal leiden tot een geïntegreerd organogram; dat hieruit efficiëntiewinsten te halen zijn;

Overwegende dat om administratieve vereenvoudiging na te streven en uitgebreide wederzijdse facturaties te 
vermijden, zal ieder bestuur instaan voor de eigen specifieke investeringen en exploitatiekosten binnen zijn eigen 
budgettair kader, zoals decretaal voorzien; opdat er geen interne facturatie dient te gebeuren van 
personeelsprestaties tussen de gemeente en het OCMW, worden de personeelskosten gedragen door het bestuur 
waar het betrokken personeelslid is aangesteld, tenzij het om organisatorische of financiële redenen (bv. subsidies 
of recuperatie via betoelagingsmodaliteiten van externe instanties) noodzakelijk is om het andere bestuur hiervoor 
te factureren;

BESLUIT: Met 25 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De 
Rechter, Alain De Coster), 1 onthouding (Sander Loones)

Art. 1: De gemeenteraad van Koksijde en de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Koksijde komen 
volgende beheersovereenkomst betreffende de integratie van gemeente en OCMW Koksijde overeen:

"Art. 1 Beleidsmatig en organisatorisch kader van de integratie

§1. De gemeente en het OCMW behouden hun autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen eigen aan de 
werking en de organisatie van het eigen bestuur.

Gelet op de nauwe(re) samenwerking en organieke integratie tussen beide besturen, zijn er evenwel onvermijdelijk 
raakvlakken waarop het noodzakelijk zal zijn, gezamenlijk, éénzelfde beleid te voeren.
Dit beleid moet door de bevoegde organen van de gemeente en het OCMW samen worden opgesteld en beslist.

§2. Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de verschillende bestuursorganen, wordt er een stuurgroep 
geïnstalleerd die – indien en in zoverre vereist – een algemene sturing zal geven aan de vooropgestelde 
samenwerking tussen de gemeente en het OCMW.

Deze stuurgroep zal samengesteld zijn als volgt:

- De algemeen directeur
- De adjunct algemeen directeur
- De financieel directeur

§3. Onder de voormelde stuurgroep ressorteert een ambtelijke taskforce, dewelke de verderzetting van het 
integratietraject tussen de gemeente en het OCMW bewaakt/coördineert.

Deze taskforce zal samengesteld zijn uit het gemeenschappelijk managementteam van de gemeente en het OCMW.
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art. 2 Financieel kader van de integratie

§1. De gemeente en het OCMW zullen meer en meer prestaties voor elkaar leveren op diverse vlakken. Gezien het 
aangewezen is om administratieve vereenvoudiging na te streven en uitgebreide wederzijdse facturaties te 
vermijden, zal ieder bestuur instaan voor de eigen specifieke investeringen en exploitatiekosten.

Voor de gemeenschappelijke investeringen en exploitatiekosten die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn en waar de 
beide besturen een voordeel uit putten, zal een verdeelsleutel worden toegepast die telkens ad hoc wordt 
vastgesteld.

§2. Opdat er geen interne facturatie dient te gebeuren van personeelsprestaties tussen de gemeente en het 
OCMW, worden de personeelskosten gedragen door het bestuur waar het betrokken personeelslid is aangesteld, 
tenzij het om organisatorische of financiële redenen (bv. subsidies of recuperatie via betoelagingsmodaliteiten van 
externe instanties) noodzakelijk is om het andere bestuur hiervoor te factureren.

art. 3 Algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

§1.De algemeen directeur staat ingeschreven op het organogram en werkt voor beide besturen.

§2. De algemeen directeur kan zijn beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid voor zaken van de Gemeente of het 
OCMW toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal 
Bestuur.

Overeenkomstig het organisatievoorstel inzake de integratie van gemeente- en OCMW-secretaris overeenkomstig 
het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorzien dat de adjunct algemeen directeur de dagelijkse leiding van het  OCMW 
op zich zal nemen. Op basis van deze beheersovereenkomst kan de algemeen directeur dit delegeren aan de 
adjunct algemeen directeur, zowel op vlak van beslissings- als ondertekeningsbevoegdheid, mits uitdrukkelijke 
beslissing daartoe door de algemeen directeur.

In het bijzonder kan de algemeen directeur het bijwonen van de vergaderingen van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, het opstellen en het medeondertekenen van de notulen aan een personeelslid van de gemeente 
toevertrouwen.

art. 4 Financieel directeur en financiële dienst

§1. De financieel directeur staat ingeschreven op het organogram en werkt voor beide besturen.

§2. De financieel directeur kan zijn beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid voor taken en bevoegdheden van 
de Gemeente of het OCMW toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

§3. Met ingang van 01/08/2018 werd een traject tot organiek-ambtelijke integratie van de beide financiële 
diensten opgestart onder leiding van de toenmalige financieel beheerders van de Gemeente en het OCMW. Dit 
traject zal finaal resulteren in een gemeenschappelijke en fysiek geïntegreerde Financiële dienst.

 De gemeenschappelijke Financiële dienst neemt alle relevante taken en verantwoordelijkheden op voor zowel de 
gemeente als het OCMW.

§4. Deze beheersovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat personeelsleden aangesteld door gemeente of door 
OCMW opdrachten vervullen en toegang hebben tot de (geïnformatiseerde) boekhouding van het ander bestuur, 
binnen de bepalingen vastgelegd door het Decreet Lokaal Bestuur.

art. 5 integratie ondersteunende diensten van OCMW en gemeente

§1. Er wordt gestreefd naar een zo uniform en geïntegreerd mogelijke werkwijze op het vlak van secretarie, 
verzekeringen, overheidsopdrachten, personeelsbeheer en -beleid, ICT, IDPBW, communicatie, facility en alle 
terreinen waar door samenwerking efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden.

art. 6 personeel van gemeente en OCMW

§1. De personeelsbezetting van de verschillende geïntegreerde diensten kan zowel uit personeel van het OCMW als 
personeel van de gemeente bestaan. Het is de bedoeling de werking van de beide besturen op een zo efficiënt en 
geïntegreerd mogelijke manier te laten verlopen.

Binnen de geïntegreerde diensten zoals weergegeven op het organogram kunnen beide organisaties verder beroep 
doen op elkaar personeelsleden.

§2. Elk bestuur blijft de juridische werkgever van de ingebrachte personeelsleden en oefent als enige 
werkgeversgezag over hen uit. De volledige rechtspositieregeling van dat bestuur blijft van toepassing op de 
genoemde personeelsleden. Dit houdt onder meer in dat de rechten en plichten, de arbeidsvoorwaarden en het 
salaris met inbegrip van de bijhorende elementen van deze personeelsleden dezelfde blijven.

Het functioneel leidinggevend personeelslid van het ander bestuur mag evenwel instructies geven aan het 
personeelslid met betrekking tot de uitvoering van het overeengekomen werk.

art. 7 ingangsdatum en duurtijd

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen. Ze is van onbepaalde duur.

art. 8 evaluatie of wijzigingen

Deze beheersovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.
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Wijzigingen aan deze overeenkomst worden geïmplementeerd middels een schriftelijke bijlage, goed te keuren 
door gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn."

Artikel 2: De gemeenteraad van Koksijde machtigt de voorzitter en de algemeen directeur om deze overeenkomst 
te ondertekenen.

EXTRA AGENDAPUNTEN

28. INVESTEREN IN TOEGANKELIJKHEID VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

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

Koksijde investeert vandaag al sterk in (rolstoel)toegankelijkheid van het openbaar domein. We organiseren 
bovendien een breed draagvlak voor dit beleid, bijvoorbeeld door mensen te sensibiliseren om hier aan mee te 
werken (bv. via het niet versperren van voetpaden). Bij de (her)aanleg van straten, pleinen en openbaar groen is 
toegankelijkheid vandaag al een prioriteit in onze gemeente. In samenwerking met De Lijn zetten we eveneens in 
op het toegankelijk maken van tram- en bushaltes voor mensen met een beperking, zoals op dit moment 
bijvoorbeeld in de heraansleg van de haltes in de Dorpstraat in Oostduinkerke. 

Voorgesteld wordt om drie extra acties te ondernemen, die dit goede beleid nog verder kunnen versterken:

 Gevraagd wordt om, naast de bestaande elektrische rolstoelen die op het strand kunnen, te investeren in 
de zogenaamde “Freedom Trax”

 Gevraagd wordt om op onze speelpleinen te investeren in speeltuigen voor kinderen in een rolstoel

 Gevraagd wordt om te investeren in de verdere uitbouw en promotie van de app “On Wheels”.

(1) Freedom Trax 

De zomer staat binnenkort terug voor de deur. Elk jaar wordt terecht de vraag gesteld hoe we ons strand nog 
toegankelijker kunnen maken voor mensen in een rolstoel. In het verleden investeerde Koksijde reeds in 
elektronische rolstoelen die de toegang tot het strand mogelijk maken. Hiervoor wordt terecht en goed 
samengewerkt met lokale handelaars. Nadeel van deze rolstoelen is dat de gebruiker zijn eigen rolstoel moet 
inwisselen voor een exemplaar met brede zand-banden, wat soms omslachtig is. Voorgesteld wordt dan ook om 
het assortiment uit te breiden, en daarnaast ook te investeren in de zogenaamde “Freedom Trax”, of minstens een 
proefproject hiermee op te starten. De Freedom Trax biedt een externe aandrijving, waar de eigen rolstoel in 
vastgeklikt kan worden. Zo kan men met de eigen rolstoel op alle ondergronden rijden, bijvoorbeeld ook op zand of 
ruwer terrein. Je kan het toestel heel eenvoudig besturen met een joystick die snel en makkelijk op de rolwagen 
bevestigd kan worden. 

(2) Speeltuigen voor kinderen in een rolstoel 

Ook kinderen met een beperking moeten voluit terecht kunnen op onze speeltuinen. Zo bestaan er speeltuigen 
(bvb schommels) waar kinderen hun rolstoel niet moeten verlaten, maar zij met hun rolstoel op terecht kunnen. 

(3) On Wheels

De On Wheels app bevat informatie over de toegankelijkheid van gebouwen (privé en publiek). Zo kan je makkelijk 
(bijvoorbeed ook op je smartphone) zien welke gebouwen, handelszaken,… vlot toegankelijk zijn met een rolstoel. 
Deze app kan door eenieder, kosteloos en vrij aangevuld worden met informatie. Zo wordt ingegeven hoe breed 
toegangswegen zijn, of er een helling beschikbaar is, of er bereikbare toiletten zijn,… 

Verschillende gemeentelijke gebouwen en handelszaken zijn reeds binnen deze app opgenomen. Verzocht wordt 
om dit te veralgemenen voor de volledige gemeente-infrastructuur en ook handelaars te sensibiliseren om hierop 
aan te sluiten.

Gehoord raadslid Verhaeghe in haar toelichting over de voorstellen met name om te investeren in elektrische 
strandrolstoelen, speeltuigen voor kinderen in een rolstoel en verdere promotie van de app On Wheels;

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het project Intro van de provincie waar ook kan op ingetekend 
worden en het gedane voorstel steunt;

Gehoord schepen Anseeuw die de huidige mogelijkheden binnen de gemeente schetst, feit dat er strandrolstoelen 
ter beschikking zijn en ook de haalbaarheid van het project zon-zee-zorgeloos, waarbij enkele knelpunten nog 
moeten opgelost worden vooraleer te kunnen instappen op een aantal initiatieven;

Gehoord raadslid Loones die vraagt over de drie punten afzonderlijk te stemmen;

BESLUIT: 

strandrolstoelen: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, 
A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones)

speeltuig: goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones)

app On Wheels: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor 
(R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. 
De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones)
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Art. 1: De gemeenteraad beslist tot de investering, voor onze gemeentelijke speelpleinen, in speeltuigen voor 
kinderen met een rolstoel. 

Art. 2: De gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissingen te verzekeren.

MONDELINGE VRAGEN

29. MONDELINGE VRAGEN

1. vraag van raadslid Devos – Leopold II-laan (verkeersveiligheid en toeristisch imago)
Raadslid Devos stelt vast dat de hagen in de Leopold II-laan weer te laat worden gesnoeid, wat de 
verkeersveiligheid in het gedrang brengt en ook niet goed is voor het toeristisch imago en vraagt om hiervoor 
tussen te komen bij de wegbeheerder AWV; schepen Geersens antwoordt dat er reeds overleg is geweest met de 
betrokken dienst waaruit blijkt dat er te weinig budget ter beschikking wordt gesteld

2. vraag van raadslid Dalle – verkeerslichten aan de Spreeuwenberg
Raadslid Dalle stelt vast dat op dit kruispunt er een wirwar aan lichten is en vraagt of er hier al klachten over zijn 
en vraagt om dit te bekijken, waarop de burgemeester meldt dat dit reeds is gemeld aan de wegbeheerder en het 
V-plan zal aangepast worden en de uitvoering medio maart zal worden gedaan.

3. vraag van raadslid Paelinck – ter beschikking stellen co-working plaats
Raadslid Paelinck verwijst naar de nood voor een ruimte waar co-working zou kunnen gebeuren en vraagt of daar 
werk van kan gemaakt worden en stelt voor om dit in de Abtskapel te laten doorgaan; schepen Van Hove meldt 
dat het gebouw niet geschikt is bevonden, wegens o.a. slechte toegankelijkheid en stelt als alternatief om het oud-
gemeentehuis van Oostduinkerke hiervoor ter beschikking te stellen. Raadslid Paelinck vraagt voor een 
plaatsbezoek. Raadslid Loones vraagt bij een plaatsbezoek de volledige gemeenteraad uit te nodigen.

4. vraag van raadslid Deltombe – blokplaats voor studenten – kapel Rozenkrans
Raadslid Deltombe vraagt om een bloklokaal te voorzien in Koksijde. Schepen Anseeuw stelt dat de kapel daarvoor 
kan dienen in de lenteperiode; ze meldt dat de studenten nu ook al in de bibliotheek terecht kunnen

5. vraag van raadslid Pieters - rookverbod
Raadslid Pieters pleit voor enkele rookvrije Koksijdse stranden, de aanwezigheid van sigaretten zorgt voor extra 
afval en ook vervuilend is voor de zee, dit kan ook toeristisch uitgespeeld worden, hij stelt voor om ook op de dijk 
enkele smoking area’s te voorzien; hij stelt voor om met enkele rookvrije zones te starten; de burgemeester 
verwijst naar een overleg met de kustburgemeester in het verleden en meldt dat de geesten op dat vlak nog 
moeten rijpen en de gemeente dit niet als eerste zal invoeren

6. vraag van raadslid Bogaerts - vuurwerk
Raadslid Bogaerts vraagt om te stoppen met vuurwerk bij festiviteiten omwille van het dierenwelzijn of werk te 
maken van stil vuurwerk; zij stelt ook vast dat er zonder toelating particulier vuurwerk wordt afgeschoten en 
vraagt waarom hier door de politie niet tegen opgetreden wordt; ze vraagt dat er duidelijke communicatie zou 
gebeuren naar inwoners en vraagt om enkel nog stil vuurwerk af te steken; schepen Geersens stelt dat het aantal 
vuurwerken al is ingeperkt en er wel degelijk vraag is bij toeristen naar vuurwerk; er zal wel geëxperimenteerd 
worden met stil vuurwerk op enkele uitgekozen evenementen; raadslid Bogaerts ten slotte vraagt om toch werk te 
maken van sensibiliseringscampagne en de reglementering duidelijk te maken.

7. vraag van raadslid De Coster - Kerkstraat
Raadslid De Coster stelt dat de Kerkstraat een belangrijke doorgangsweg is maar er erbarmelijk bij ligt; hij verwijst 
naar vroegere tussenkomsten in de raad en beloftes om de straat heraan te leggen; hij vraagt wanneer dit zal 
aangepakt worden.

8. vraag van raadslid Gantois – heraanleg Kerkstraat Koksijde-dorp
Raadslid Gantois verwijst naar de hoorzitting over de werken in Koksijde-dorp en de vele vragen die daar zijn 
gekomen over de heraanleg van de Kerkstraat en vraagt of er een timing gekend is voor deze werken; ze stelt ook 
vast dat in die omgeving er veel jonge gezinnen komen wonen en er ook veel sociale activiteit is gezien o.a. de 
feestzaal en er overlast is in de Doornhofstraat en vraagt om voldoende bijkomende parkeerplaatsen; de 
burgemeester beaamt de slechte toestand van de Kerkstraat maar stelt dat er geen subsidies komen voor de 
rioleringen en er dus zonder subsidies zal moeten gewerkt worden, het zal opgenomen worden in het 
meerjarenplan en er is al een ontwerper aangesteld. Raadslid Gantois suggereert om op de hoek Veurnestraat-
Hovenierstraat bijkomende parking heraan te leggen om de voorlopige nood te lenigen.

9. vraag van raadslid De Coster – betaalbaar wonen
Raadslid De Coster verwijst naar de lopende projecten in de gemeente en vraagt hoeveel projecten er nog gepland 
zijn voor de komende jaren
Schepen Decorte meldt dat er nog drie bijkomende projecten zijn ingepland, er ook verdere samenwerking is met 
het RSVK en stelt dat het vinden van nieuwe bouwgronden bijzonder moeilijk is

10. vraag van raadslid Dirk Decorte – betaalbare woningen
Raadslid Decorte schetst het probleem op vlak van betaalbaar wonen en vraagt extra steunmaatregelen die de 
gemeente kan invoeren bij renovatie van woningen; schepen Decorte meldt dat er ook energieleningen worden 
verstrekt naast de bijkomende renovatiepremie; raadslid Decorte verwijst ten slotte naar een aantal initiatieven in 
de stad Kortrijk die als inspiratie kunnen dienen

11. vraag van raadslid Gantois – ontwikkelingen Koksijde-dorp
Raadslid Gantois verwijst naar diverse geruchten over de ontwikkeling in Koksijde-dorp, namelijk dat de gemeente 
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de gronden op de hoek van de Zeelaan en Robert Vandammestraat zou willen kopen om er sociale appartementen 
te bouwen en vraagt ook duidelijkheid over de afbraak van het oud gemeentehuis, met name of hier een 
erfdienstbaarheid op rust en dus niet kan afgebroken worden; de burgemeester heeft geen weet dat het betrokken 
pand en de gebouwen te koop staan en de gronden waarop het gemeentehuis staat werden destijds zonder 
voorwaarden aangekocht; hij verwijst daarbij naar de verkoopakte.

12. vraag van raadslid Van Herck - armoede
Raadslid Van Herck stelt vast dat de kansarmoede in Koksijde stijgt, ook bij de kinderen; hij vraagt of dit 
fenomeen is bekeken en vraagt welke maatregelen er zullen genomen worden en vraagt of de acties zullen 
opgevolgd worden; schepen Vancayseele meldt dit probleem zeker te kennen en somt de reeds bestaande 
maatregelen op; er zitten al tal van acties in de wachtkamer die onderdeel zullen uitmaken van het 
meerjarenbeleidplan; er kan elk jaar een evaluatie worden gemaakt.

13. vraag van raadslid Van Herck - Seaking
raadslid Van Herck verwijst naar de schenking van de Seaking en vraagt of de meerderheid de inwoners van 
Koksijde-dorp zal betrekken over de locatie om dit te plaatsen of vraagt waar dit zou komen; de burgemeester 
meldt dat het zal komen op de Basis waar het vroeger reeds stond langs de Robert Vandammestraat

14. vraag van raadslid Wolter-Hofmans - strandcabines
Raadslid Wolter-Hofmans stelt vast dat de cabines maar kunnen opgesteld worden begin mei, gelet het bestaande 
politiereglement; in andere gemeenten kan dit reeds vroeger, conform de richtlijn van MDK, met name van 15 
maart en ze vraagt om dus af te wijken van het politiereglement en ook het reglement aan te passen en het 
plaatsen reeds toe te laten voor de paasvakantie

15. vraag van raadslid Loones – plaatsing strandcabines
Raadslid Loones vraagt om de strandcabines te kunnen plaatsen voor de paasvakantie en dus te vervroegen
Schepen Anseeuw antwoordt op beide vragen door te antwoorden dat dit voor de diensten een intensief werk is en 
door mogelijke stormen het werk opnieuw zou moeten gedaan worden en dus de huidige regeling zal aangehouden 
worden

16. vraag van raadslid Wolter Hofmans – oud gemeentehuis
Raadslid Wolter Hofmans vraagt waarom de Zeelaan 26 nog is opgenomen in de vergunning en vraagt waarom er 
in dit dossier geen openbaar onderzoek werd gehouden en waarom er geen rekening gehouden wordt met de 
opname van het oud gemeentehuis in de inventaris van het onroerend erfgoed waarbij ze ook verwijst naar de 
voorbeeldfunctie van de gemeente als onroerend erfgoedgemeente; ze vraagt het behoud van het oud 
gemeentehuis en een herbestemming; schepen Anseeuw stelt dat er geen openbaar onderzoek kan in de huidige 
procedure; het oud gemeentehuis is niet opgenomen op de inventaris van het onroerend erfgoed en ook niet 
opgenomen in de gemeentelijke inventaris

17. vraag van raadslid Loones – aankomst carnavalstoet
Raadslid Loones vraagt om de stoet te laten doorgaan tot aan het gemeentehuis, gezien de Polderstraat 
onderbroken is, teneinde de handelaars te betrekken bij het gebeuren. Schepen Geersens meldt dat de tribune 
staat aan de Vrijheidstraat en de stoet niet de Nieuwpoortsteenweg kan gebruiken omwille van doorstroming van 
het verkeer. Raadslid Loones vindt dat de stoet toch kan doorgaan tot aan het gemeentehuis.

18. vraag van raadslid Greet Verhaeghe – aankomst Vierdaagse
Raadslid Verhaeghe stelt dat de start/aankomst van de Vierdaagse werd verplaatst naar Oostduinkerke-bad. Er zou 
nu beslist zijn dat dit opnieuw in het dorp zou zijn en vraagt hieromtrent duidelijkheid. Schepen Geersens meldt 
dat het parcours ieder jaar met Defensie wordt besproken en dat het dit jaar in het dorp is en zij zelf voorstander 
is om het elk jaar afwisselend te doen.

19. vraag van raadslid Vandenbroucke – openbare toiletten Zeedijk
Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat de toiletten enkel maar in de zomer open zijn, ze vraagt toegankelijke 
openbare toiletten die het hele jaar door open zijn door o.a. te voorzien in zelfreinigende toiletten en de bestaande 
accommodatie ruimer open te stellen; de burgemeester meldt dat dit een probleem is dat al jaren meegaat en er 
nu geen wonderoplossing mogelijk is, het probleem is het onderhoud van de toiletten dat moet kunnen 
gegarandeerd worden; raadslid Vandenbroucke dringt aan om toch bestaande toiletten ook ruimer open te stellen.

20. vraag van raadslid Vandenbroucke – fietsrekken winkelstraten
Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat er veel fietsverkeer is bijgekomen en het belangrijk is dat fietsen kunnen 
gestald worden in de handelscentra en ze vraagt ook om een inventaris op te stellen en de behoeftes vast te 
stellen; Schepen Geersens meldt dit te zullen meenemen in het meerjarenplan

21. vraag van raadslid Hancke – terrassen handelszaken
Raadslid Hancke stelt vast dat terrassen maar vanaf 15 maart mogen geplaatst worden en vraagt of het reglement 
kan aangepast worden, gezien nu o.a. het mooi weer; schepen Geersens antwoordt met een stand van zaken maar 
is bereid om het reglement te herbekijken

22. vraag van raadslid Hancke – mobilhome parking
Raadslid Hancke vraagt of er al een locatie is gekend voor de aanleg van een mobilhome parking. Schepen 
Geersens meldt dat er momenteel private investeerder bezig is en dit zal afgewacht worden vooraleer verder 
initiatief te nemen.

23. vraag van raadslid Hillewaere – investeren in zonnepanelen
Raadslid Hillewaere doet een oproep om nog meer te investeren in zonnepanelen en vraagt of er een overzicht van 
de planning kan worden gegeven; schepen Decorte meldt dat er nu reeds veel aandacht gaat naar 
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energiebesparing, ook het gebruik van LED; een aantal projecten zijn momenteel lopende maar niet alle gebouwen 
zijn even geschikt en er wordt nog gezocht naar opportuniteiten

BESLUIT: 

BESLOTEN ZITTING

30. AANSTELLEN VAN AMBTENAAR-VASTSTELLER GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken 
die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2018 tot vaststelling van het gemeentelijk reglement 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende de noodzaak om bijkomende ambtenaren aan te stellen als vaststellers in het kader van de 
gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende dat volgende persoon de opleiding Gemeentelijke Administratieve sancties, georganiseerd door de 
West-Vlaamse Politieschool heeft gevolgd: Annick Wullus en Korneel Boeve;

Overwegende het brevet van de West-Vlaamse politieschool waaruit blijkt dat voorgaand personeelslid de opleiding 
met gunstig gevolg heeft voltooid;

BESLUIT: goedgekeurd met unanimiteit (23 voor, 3 leden niet gestemd).

Art. 1: De volgende personeelsleden worden aangesteld als ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve 
sancties: Annick Wullus en Korneel Boeve.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Annick Wullus en Korneel Boeve, de korpschef, de 
sanctionerende ambtenaar en het diensthoofd van de vaststeller.

De voorzitter sluit de vergadering om 23u49.
Volgende raadszitting : dinsdag 26 maart 2019

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Joeri Stekelorum

De voorzitter,
Charlotte Castelein


