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zitting van 26 februari 2019 

MEDEDELINGEN 

OPENBAAR 
VERKIEZ INGEN 

1. Vaststellen bevoegdheden van de verschillende gemeenteraadscommissies. 

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 
januari 2019 bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de werkwijze van de commissie. 

Art. 36 §1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat er vier commissies worden opgericht waarvan de 
bevoegdheden door de gemeenteraad per commissie worden bepaald. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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, 
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. 

Ingevolge art.36, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden er 4 
gemeenteraadscommissies opgericht : 

1. een gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie 
2. een gemeenteraadscommissie Vrije Tijd 
3. een gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken 
4. een gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken 

De zetels voor de commissieleden worden verdeeld door het aantal commissieleden 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. Elke 
fractie dient bovendien in elke commissie door minimum één lid te zijn vertegenwoordigd. De restzetels worden 
toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de voormelde bewerking; bij gelijkheid 
van decimalen van twee of meer fracties, wordt de zetel toegewezen aan de fractie waarvan de lijst het hoogste 
stemcijfer bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde. 

Dit wil zeggen dat er per gemeenteraadscommissie één mandaat voor Koksijde Vooruit, drie mandaten voor N-VA, 
één mandaat voor sp.a en vier mandaten voor Lijst Burgemeester worden voorzien. 
De voordracht gebeurt aan de hand van een voordrachtsakte die door de fractievoorzitter aan de algemeen 
directeur wordt terugbezorgd. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

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

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

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

 

3. Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie - Aanwijzen voorzitter 

Elke commissie telt één voorzitter aangesteld uit de meerderheidsfracties.  De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.  De voorzitters van de commissies 
worden aangewezen door de gemeenteraad. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 
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Art. 1: XXX, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën, 
personeel en administratie 

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

 

4. Gemeenteraadscommissie Vrije tijd - Aanwijzen voorzitter 

Elke commissie telt één voorzitter aangesteld uit de meerderheidsfracties. De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De voorzitters van de commissies 
worden aangewezen door de gemeenteraad. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: XXX, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Vrije tijd. 

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

 

5. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken - Aanwijzen voorzitter 

Elke commissie telt één voorzitter aangesteld uit de meerderheidsfracties. De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De voorzitters van de commissies 
worden aangewezen door de gemeenteraad. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

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

 

6. Gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken - Aanwijzen voorzitter 

Elke commissie telt één voorzitter aangesteld uit de meerderheidsfracties.  De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.  De voorzitters van de commissies 
worden aangewezen door de gemeenteraad. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

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

 
VZW'S 

7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en de 
Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw 

De Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw (VVV) is sinds 
01/04/2014 officieel omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm (EVAP). 

Volgens het decreet lokaal bestuur dient er tussen het gemeentebestuur en een gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de legislatuur. Ze regelt de verhoudingen tussen 
de gemeente en de VVV waarin de opdrachten en verantwoordelijkheden van de VVV ten opzichte van de 
gemeente en de engagementen van de gemeente ten opzichte van de VVV nader worden omschreven. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en 
de Gemeentelijke Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw goed. 

 
INTERGEM EENTELIJKE S AMENWERKINGSVERBANDEN 

8. Intercommunale voor vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland 
(IVVO) - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering 

Op 26 maart 2019 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende agendapunten: 
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 
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VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

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

 

9. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

Op 20 maart 2019 om 18.00u vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten: 
1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualiseren van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen 
3. Benoeming raad van bestuur 
4. Mededelingen 

Varia 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVS dv van 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 

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: 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 vergadering en igs 

11. IKWV- vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Op 20 maart 2019 om 19u30 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten: 
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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 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 afg evaardigden igs 

12. Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland 
(IVVO)- 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. 1: XXX 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: XXX 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 

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. 1: XXX 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: XXX 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. 

Er moet een vertegenwoordiger, zijnde een gemeentelijke mandataris, en plaatsvervanger worden aangeduid voor 
het bekkenbestuur. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 : XXX, 
plaatsvervanger : XXX. 

Art. 2: Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat IJzerbekken, Zandvoordestraat 375 
te 8400 Oostende of secretariaat_ijzer@vmm.be. 
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15. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - samenstelling 

In de gemeenteraad van 29 januari werden vier leden aangesteld als volgt: 

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; 

De schepen van huisvesting werd niet aangesteld; 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : XXX wordt aangeduid als lid, met als plaatsvervanger XXX,  van het beheerscomité Interlokale Vereniging 
Wonen Koksijde-Nieuwpoort. 

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. 

De seniorenadviesraad wenst wijzigingen aan zijn statuten door te voeren. Het betreft een wijziging in artikel 3. 
Artikel 3. Samenstelling 
§2.Stemgerechtigde leden zijn: 

3° De leden, niet-gemeenteraadsleden, die door iedere politieke fractie van de gemeente Koksijde worden 
voorgedragen. Het aantal leden per fractie wordt bepaald door de gemeenteraad bij het begin van de nieuwe 
legislatuur. 
4° De 4 onafhankelijke kandidaten die, omwille van hun deskundigheid of hun bijzondere interesse naar senioren 
toe, zijn opgenomen. 

wijzigen in: 

Artikel 3. Samenstelling 
§2.Stemgerechtigde leden zijn: 

3° Eén lid, niet-gemeenteraadsleden, per politieke partij die zetelt in de gemeenteraad van de gemeente Koksijde. 
4° Een aantal onafhankelijke kandidaten, bepaald door de Algemene Vergadering en afhankelijk van het aantal 
lopende studies" 

Dit om volgende redenen: 

De Seniorenadviesraad wenst één lid per politieke partij als afgevaardigde in de Seniorenadviesraad. Enkel 
de politieke partijen die zetelen in de gemeenteraad komen in aanmerking. 
De Seniorenadviesraad heeft zich de voorbije legislatuur vooral geprofileerd in domeinen als armoede, 
vereenzaming, zorgverlening, mobiliteit, huisvesting en levenslang leren. 
Dit vergt heel wat planning, organisatie, denkwerk, coördinatie en controle. Deze werkmethode vereist uiteraard de 
nodige mankracht. 
De ervaring van de voorbije legislatuur heeft ons geleerd dat de inbreng van onafhankelijke deskundigen 
onontbeerlijk is om tot relevante resultaten te komen. 
Het is dan ook niet opportuun om een vast getal te plakken op het aantal onafhankelijke deskundigen. 
Het aantal is afhankelijk van de lopende studies en de vereiste deskundigheid van de behandelde thema's. 
Een aanpassing heeft geen enkel financieel of ander gevolg voor het gemeentebestuur. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

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

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Worden aangeduid : 
Voor Lijst Burgemeester : XXX en XXX als plaatsvervanger 
Voor CD&V : XXX en XXX als plaaysvervanger 
Voor Sp.a : XXX en XXX als plaatsvervanger 
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Voor Koksijde Vooruit : XXX en XXX als plaatsvervanger 
Voor N-VA : XXX en XXX als plaatsvervanger 

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

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

vaststellen voorwaard en en wijze van gunnen  

18. Goedkeuring deelname raamcontract stad Brugge: informatica - vernieuwing ICT - 2018-

2024 

Deze opdracht omvat de goedkeuring tot deelname aan het raamcontract vernieuwing ICT  van de Stad Brugge en 
dit voor de periode 2018-2024. 

De geraamde uitgave over de gehele periode bedraagt 1.500.000,00 euro, inclusief btw. 

We namen ook deel aan het vorige gelijkaardig raamcontract van de Stad Brugge. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 
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 

Laat dossier "Sanering gemeentelijk depot Koksijde" geworden ter goedkeuring verhoogde raming. 

Oorspronkelijke raming: 111.406,52 euro incl. btw 

Laagste inschrijving (firma Aclagro): 129.155,88 incl. btw 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

Laat verrekening 2 geworden inzake het dossier "Afbraak gebouwen te Oostduinkerke" 

De firma Bintein stond in voor de afbraak van de woningen in Oostduinkerke-dorp. Toegewezen voor een bedrag 
van 59.750,00 euro incl. btw. Een eerste verrekening ten bedrage van 14.520,00 euro incl. btw werd reeds 
goedgekeurd (aanwezigheid opgevulde kelders wat niet te voorzien was in oorspronkelijk lastenboek) 

De gemeente is nu ook eigenaar van de twee resterende woningen die bijgevolg ook gesloopt kunnen worden. 
Gezien de firma Bintein alle materieel ter plaatse heeft, kennis heeft over de bestaande toestand en de 
goedkoopste was bij de oorspronkelijke prijsvraag wordt voorgesteld de sloop van deze twee woningen als 
aanvullend werk (verrekening 2) te beschouwen en dit voor een meerprijs van 24.200,00 euro incl. btw. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

Voor zowat alle collectiebeherende instellingen geldt dat in het verleden vaak al te ruim is verzameld. Het NAVIGO-
museum vormt hierop geen uitzondering. De museumcollectie omvat dan ook talloze stukken die niet langer 
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passen in het huidige collectieprofiel. Bovendien behelst de huidige collectie ook verschillende objecten in een 
bijzonder slechte fysieke staat. In het kader van de verhuis naar ons tijdelijk depot en vervolgens naar ons nieuw 
depot, dringt zich dan ook een grondige doorlichting van de collectie op, met het oog op het verbeteren van de 
kwaliteit en de samenstelling van de NAVIGO-collectie. 

Een eerste selectie van af te stoten objecten werd gemaakt naar aanleiding van een specifieke vraag van het 
Tabaksmuseum te Wervik. Voor de herinrichting van een zaal en binnentuin van hun museum, zoeken zij allerlei 
objecten voor het recreëren van een kade-tafereel met schip. Ingaand op deze vraag, werden 18 objecten 
geselecteerd uit de NAVIGO-collectie die hiervoor in aanmerking komen. In bijlage 1 wordt een oplijsting gegeven 
van deze objecten, met een motivering voor de keuze tot herbestemming. Het Tabaksmuseum besloot 10 van deze 
objecten te gebruiken voor hun opstelling. Voor de overige 8 objecten stellen wij voor om over te gaan tot 
vernietiging, aangezien deze reeds in zo’n slechte staat verkeren, dat restauratie en verder bewaren zinloos zijn. 

Positief advies van de museumdirecteur en coördinator wetenschappelijk werk: In het collectieplan 2019-2023 
wordt het belang van een grondige doorlichting van de huidige NAVIGO-collectie onderstreept. Daarbij wordt ook 
gespecificeerd dat bij afstotingsprojecten steeds de voorkeur gegeven wordt aan schenking of ruil met andere 
musea of erfgoedinstellingen. De vraag van het Tabaksmuseum lijkt ons hier ideaal in te passen. Voor de objecten 
die niet aanvaard werden door het Tabaksmuseum, adviseren wij om deze te vernietigen, wegens de al te slechte 
fysieke staat. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

 
gebruiksovereenko msten  

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 

Aquafin plant rioleringwerken (aanleg nieuwe collector) in de Kinderlaan. Bij de uitwerking van hun technisch plan 
is gebleken dat er ook gemeentelijke dienstrioleringen noodzakelijk zijn. Deze zijn striktgenomen ten laste is van 
de gemeente als saneringsplichtige. 

Maar deze gemeentelijke dienstriolering voldoet aan de criteria van het Lokaal Pact categorie 3 waardoor de 
investering wordt overgenomen door het Vlaams Gewest  (Aquafin) op voorwaarde dat het beheer ervan meteen 
na de realisatie wordt overgenomen door de gemeente en mits ondertekening van het voorliggende Lokaal Pact 
Gebruiksovereenkomst. 

In deze voorliggende overeenkomst worden de gebruiksvoorwaarden en modaliteiten samenwerken vastgelegd 
tussen de gemeente, Aquafin en de VMM voor alle Lokaal Pact dossiers die er in de toekomst nog zouden kunnen 
afgesloten worden. Deze overeenkomst is dus niet specifiek gekoppeld aan het dossier van de Kinderlaan, maar om 
voor dit dossier te kunnen in aanmerking komen voor het Lokaal Pact is het ondertekenen van deze algemene 
overeenkomst een voorwaarde. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

In 2013 werd een GRUP opgemaakt voor de hele zone tussen Koksijde-dorp en Oostduinkerke-dorp dat volgens het 
Gewestplan Veurne-Westkust was gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie.  Evenwel is na inwerkingtreding van dit 
GRUP gebleken dat er een materiële fout in zit met dien verstande dat een bebouwbaar perceel uit een verkaveling 
door het RUP niet meer bebouwbaar is geworden in functie van een eengezinswoning.  Dit was niet de bedoeling 
van het RUP.  Met deze herziening wordt deze materiële fout nu rechtgezet.  Het betreft dus een plangebied van 1 
perceel waar het opnieuw mogelijk wordt om een eengezinswoning op te richten. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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

 
OVEREENKOMSTEN 

samenwerkingsovereenko msten  

24. Goedkeuren instellen bod voor de organisatie wielerevents in Koksijde 
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Belgian Cycling wenst in samenwerking met de gemeente Koksijde, die steeds bewees een trouwe en betrouwbare 
partner te zijn in het organiseren van wielerevents, onderstaande wielerevents te organiseren.  
Belgian Cycling tracht een meerjarenplan uit te werken met elk jaar een wielerevent en een gezonde mix van 
jeugd- en eliteorganisaties.  
 
-    Belgische Kampioenschappen: 
o    2019: BK op de weg nieuwelingen (U17) 
o    2020 of 2021: BK tijdrijden dames en heren elites 
o    2020 of 2021: BK tijdrijden jeugdcategorieën 
 
-    Europese Kampioenschappen veldrijden: 
Voor het eerst in de geschiedenis, wenst Belgian Cycling zich kandidaat te stellen voor de Europese 
Kampioenschappen veldrijden in één van de volgende jaren. Het zou prachtig zijn mochten we dit kunnen 
organiseren op een traditierijke locatie als Koksijde. Ze denken in eerste instantie aan 2022, waardoor vanaf 
volgend jaar, ieder jaar een groot wielerevent zou plaatsvinden in de gemeente Koksijde. De UEC (Union 
Européenne de Cyclisme) vraagt hiervoor een bid-fee van 155.000 euro. In bijlage zit alvast het lastenboek voor 
de organisatie van een EK veldrijden.  
 
Belgian Cycling zou willen voorstellen om de aanbesteding voor dit EK te beperken tot 100.000 euro, uiteraard 
samen met de andere voorafgaande BK’s, en dit zonder dat de kandidatuur tot organisatie van het EK in competitie 
gesteld wordt via een openbare oproep tot Belgische kandidaten. Indien we het EK veldrijden op de markt zouden 
brengen, zou er wel 150.000 euro als vraagprijs vooropgesteld worden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

Naar aanleiding van waterinfiltraties aan de private ondergrondse garages onder de zeedijk van Oostduinkerke, 
werd door de betreffende syndicus de vraag gesteld aan de gemeente of zij bereid is een gezamenlijk dossier op te 
starten voor de heraanleg van de zeedijk, waarbij zij van de gelegenheid willen gebruik maken om de dakdichting 
van de garages te vernieuwen. 

Aangezien een opfrissing van de zeedijk in Oostduinkerke aan de orde was, heeft het College van Burgemeester en 
Schepenen in zitting van 5 februari 2018 het studiebureau Sweco Begium NV uit Brugge in kader van het lopende 
raamcontract aangesteld als ontwerper en veiligheidscoördinator voor het vernieuwen van de zeedijk in 
Oostduinkerke. 

De algemene vergadering van de VME heeft in zitting van 6 oktober 2018 haar akkoord gegeven om samen te 
werken en heeft bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Deze samenwerkingsovereenkomst legt 
vast hoe gemeente en VME in dit dossier gaan samenwerken. 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad; 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

De politiezone Westkust is bezig met de uitrol van de tweede fase van het camerabeleid binnen de gemeenten 
Koksijde-De Panne en Stad Nieuwpoort (vernieuwen van de observatiecamera’s). 

In een eerste fase (2017-2018) werden de nummerplaatherkenningscamera’s, software en VMS (video-
management-systeem) vernieuwd en uitgerold. Daartoe werden in 2017 de nodige gemeentelijke toestemmingen 
verkregen. 
 
In een tweede fase (begroting 2018) werd geopteerd om de observatiecamera’s te vernieuwen en te herzien. In 
2018 werd een analyse gemaakt van het oude observatie-cameranetwerk (2003-2005) naar technische 
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specificaties, naar rendement en naar plaatsing. Het uitrollen was voorzien in het voorjaar 2018 maar deze timing 
kon niet worden aangehouden. 
Ondertussen is de technologie gekend (megapixel, vaste camera’s enz.) Er werd een analyse verricht naar de 
efficiëntie van de camera’s maar ook naar connectiviteit. Sommige locaties worden behouden, andere worden niet 
weerhouden wegens te weinig nut en vervangen door nieuwe plaatsen. 

• Geschrapte locaties: 3 camera’s op de Zeedijk; 1 in Koksijde, 1 in Sint-Idesbald en 1 in Oostduinkerke; 1 
camera in de Strandlaan Sint-Idesbald  

• Bijkomende locaties: 3 in Oostduinkerke: ter hoogte van de Viking; ter hoogte van de Possé Albert I laan 
/ Wepionstraat en ter hoogte Kruipwilgendreef. 

De Politiezone Westkust opteert ervoor om weinig camera’s te plaatsen, maar wel op cruciale plaatsen. De 
technologie en software wijzigen zeer snel en het cameraplan moet betaalbaar blijven. Het budget voor de 
vernieuwing werd voorzien voor 2019. 
 
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze locaties goed te keuren. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

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

Vanuit een behoorlijk bestuur beogen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te 
zetten teneinde een synergie op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest 
effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe 
klant. 

De Beheersovereenkomst is gesteund op artikel 196 van het Decreet Lokaal Bestuur: 

"§ 1. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met een of meer overheden een 

samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun personeel en, in 
voorkomend geval, om gemeenschappelijke wervingsreserves aan te leggen. 
 
§ 2. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient kunnen 
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. 
 
In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan 
worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen 
aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in dit decreet." 

Vandaag is er al samenwerking op vlak van ICT, informatieveiligheid, sociale zaken en ondersteuning 
overheidsopdrachten. De IDPBW is gemeenschappelijk voor beide organisatie. 

Het is de doelstelling van beide besturen een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot stand te brengen 
teneinde de meest efficiënte dienstverlening aan de burgers te bieden en te garanderen. De nood aan integraal 
besturen met meer bestuurskracht, de financiële beperkingen en de mogelijkheden tot efficiëntiewinst via 

schaalvoordelen en verminderde overheadkosten brengen beide besturen dichter bij elkaar. 

Ook willen we kruiselingse bevoegdheidstoewijzing mogelijk maken zodat personeel van de gemeente opdrachten 
voor het OCMW kan opnemen of andersom. De bevoegde organen van de Gemeente of het OCMW kunnen hun 
beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid op grond van onderhavige beheersovereenkomst toevertrouwen aan 
personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 
MONDELINGE VRAGEN 

28. Mondelinge vragen 

 

BESLOTEN 
POLITIE 

gemeentelijke ad ministratieve sancties  

29. Aanstellen van ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties 

Het is reeds sinds 1999 dat de gemeenten de mogelijkheid kregen om gemeentelijke administratieve sancties te 
voorzien voor welbepaalde inbreuken op het algemeen politiereglement ter voorkoming van de openbare 
overlast. De gemeente Koksijde heeft de de GAS- praktijk in 2005 in het leven geroepen. 
Krachtens de wet van 24 juni 2013 kan de gemeenteraad de personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden, 
aanstellen als ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties. De gemeenteraad heeft tot nu toe een 
vijftiental gemeentelijke vaststellers aangesteld (dienst milieu, dienst openbare netheid, dienst preventie en 
veiligheid, milieupark, dienst stedenbouw). 

In 2018 heeft de gemeente Koksijde ongeveer 460 dossiers betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
behandeld. 

Annick Wullus (dienst secretarie- GAS) en Korneel Boeve (hoofdredder) volgden tussen 22 november en 14 
december 2018 met gunstig gevolg de opleiding Gemeentelijke Administratieve sancties, georganiseerd door de 
West-Vlaamse Politieschool. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


