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1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 26 februari 2019.

MEDEDELINGEN

2. Mededelingen

VERKIEZINGEN

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Julie Paelinck

Mevrouw Julie Paelinck, gemeenteraadslid, wenst tijdens haar ouderschapsverlof vervangen te worden in de 
uitoefening van haar mandaat.

Ingevolge art.12 2° van het decreet lokaal bestuur moet de gemeenteraad akte nemen van de verhindering.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van verhindering van mevr. Julie Paelinck als gemeenteraadslid.

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van Sabelle Diatta

Tot de plaatsvervanging van een gemeenteraadslid moet steeds de eerste opvolger van zijn lijst worden 
opgeroepen.

Mevr. Sabelle Diatta is de eerste opvolger op de Lijst Burgemeester.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevr. Sabelle Diatta goed.

Art. 2 : De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van mevr. Sabelle Diatta in handen van de voorzitter.

FINANCIËN KERKFABRIEK
jaarrekening kerkfabriek

5. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint.
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd.

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek OLV Ter Duinen.

Ontvangsten 13.995,37 euro
Uitgaven 285.914,30 euro
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -271.918,93 euro
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 254.196,62 euro
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  26.645,28 euro
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 8.922,97 euro

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen.
Het gecumuleerd overschot 8.922,97 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke dotatie 
voor het eerstvolgende budget.

art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid.

6. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Idesbald

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint.
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De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd.

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Idesbald.

Ontvangsten 4.151,27 euro
Uitgaven 78.643,12 euro
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -74.491,85 euro
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 70.767,71 euro
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  16.232,67 euro
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 12.508,53

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Idesbald.
Het gecumuleerd overschot 12.508,53 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget.

art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid.

7. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Niklaas

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint.
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd.

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Niklaas.

Ontvangsten 33.382,65 euro
Uitgaven 102.301,34 euro
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -68.918,69 euro
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 62.685,19 euro, waarvan 61.807,60 euro tlv gemeente Koksijde en 
877,59 euro tlv Stad Nieuwpoort
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  19.944,60 euro
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 13.711,10 euro

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Niklaas.
Het gecumuleerd overschot 13.711,10 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget.

art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid.

8. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Pieter

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint.
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd.

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Pieter.

Ontvangsten 8.678,85 euro
Uitgaven 76.886,91 euro
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: --68.208,06 euro
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 63.436,96 euro
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017: 49.142,96 euro
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 44.371,86

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening.
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VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Pieter.
Het gecumuleerd overschot 44.371,86 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid.

9. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Willibrordus

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint.
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd.

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Willibrordus.

Ontvangsten 4.174,00 euro
Uitgaven 104.120,48 euro
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -99.946,48 euro
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 96.000,00 euro
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  51.323,57 euro
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 47.377,09

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Willibrordus.
Het gecumuleerd overschot 47.377,09 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
aanstellen afgevaardigden igs

10. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-ambacht (IWVA) - aanduiden van 
1 bestuurder met raadgevende stem

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2019 dhr. Peter Hillewaere voorgedragen als kandidaat-bestuurder 
met raadgevende stem van de minderheid en vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de IWVA.

Tussen deze functies bestaat er een onverenigbaarheid:

Art 440 DLB, laatste lid, bepaalt:

“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door 
verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden 
worden niet meegeteld in het maximumaantal leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1. De 
statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd 
raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.”

Met andere woorden: ook de afgevaardigde met raadgevende stem wordt beschouwd als “lid” van de RvB.

Art 447 DLB, laatste lid, bepaalt:

“Het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met het mandaat van lid van 
een van de andere organen. De onverenigbaarheden, vermeld in artikel 436, zijn ook van toepassing op de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.”

Dhr. Hillewaere doet afstand van zijn mandaat als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de IWVA, 
daarom moet een ander gemeenteraadslid worden aangeduid.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: XXX voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de minderheid voor de IWVA, dit 
ter vervanging van dhr. Peter Hillewaere.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad.
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11. Poolstok cvba - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

Als vennoot van Poolstok (Vlaams selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba) kan de gemeente Koksijde 
zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Dit kan een mandataris zijn, maar dit is niet verplicht.  De vertegenwoordiger kan de organisatie gedurende de 
gehele legislatuur vertegenwoordigen, maar kan ook jaarlijks, per vergadering aangeduid worden. Deelname aan 
de algemene vergadering wordt niet bezoldigd.
Naast een vaste vertegenwoordiger kan ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid worden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: XXX wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Poolstok cvba.

Art. 2: XXX wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Poolstok 
cvba.

12. Achthoek - aanstellen bestuurder met raadgevende stem ter vervanging van Rita Gantois

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2019 mevr. Rita Gantois aangeduid als lid met raadgevende stem 
in de raad van bestuur van de projectvereniging Achthoek.

Mevr. Rita Gantois kan, als federaal parlementslid, niet zetelen in de raad van bestuur van de projectvereniging 
Achthoek.
Tussen deze functies bestaat er een onverenigbaarheid.

De gemeenteraad moet een nieuw lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging 
Achthoek aanduiden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: XXX aan te stellen als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging Achthoek

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

ADVIESORGANEN

13. Hervaststelling statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke landbouwraad

De statuten en het huishoudelijk reglement van de landbouwraad dienen hernieuwd te worden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke landbouwraad, zoals opgenomen bij dit 
besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2: Afschrift van dit besluit aan de dienst burgerzaken, de leden van de landbouwraad, de dienst milieu en 
duurzame ontwikkeling.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
verhoging raming

14. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en 
wegeniswerken: herinrichting van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.

Voor de werken Diverse Oostduinkerke werd een verrekening 1 opgemaakt. De som van de min en meer werken 
resulteerden in een meer uitgave van €101.278,75 BTW incl.

DEEL 4: HOGEWEG

Wijziging concept RWA-stelsel en behoud van DWA-leiding in Jaquetlaan.In de Hogeweg werd het RWA-stelsel 
omgevormd naar het plaatsen van bezinkingsputten, waarop telkens de slikkers zijn aangesloten. De bestaande 
leiding op het kruispunt Jaquetlaan - Hogeweg wordt behouden, gezien die nog in goede staat was.

DEEL 7: POLDERSTRAAT

Vernieuwing volledige toplaag asfaltverharding + vernieuwen kantstroken tussen André Geryllaan en huisnr. 123.Er 
wordt beslist om de toplaag over de ganse lengte van het projectgebied en de kantstroken tot aan de André 
Geryllaan te vernieuwen.

DEEL 8: ZOUAVENPAD

Heraanleg van de wegenis over de volledige lengte van het projectgebied

In ontwerpfase (begin 2017) werd de schade aan het wegdek van het Zouavenpad geïnventariseerd. Hierbij 
werden grote gebreken tussen de Toekomstlaan en huisnr. 3 vastgesteld, waarbij een volledige vernieuwing van de 
weg was voorzien.
Vanaf huisnr. 3 richting Nieuwpoortsteenweg, waren de gebreken eerder verspreid. Hierbij werden die zones als 
plaatselijk herstel voorzien. In de rondgang tijdens uitvoering (september 2018) bleek dat het aantal gebreken 
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enorm toegenomen was, waarbij eenzelfde concept met plaatselijk herstel een lappendeken van de weg zou 
betekenen. Er werd beslist om de weg over de ganse lengte van 1.100 meter te vernieuwen. Gezien de 
aaneengesloten lengte werd de opbouw van de wegkoffer aangepast, waarbij de bestaande fundering met cement 
werd gemengd en verbeterd.
Daarnaast werd beslist om een veiligheidsstrook in mengpuin aan te leggen om een degelijke kruising tussen twee 
voertuigen te kunnen verzekeren.Gezien de bestaande wegfundering behouden bleef, kwam de nieuwe rijweg 
hoger te liggen dan de bestaande rijweg. Het profileren van de naastliggende grachtenstelsel was noodzakelijk.

DEEL 9: LEOPOLD II-LAAN

Vernieuwing streng Leopold II-laan

Dit deelproject betreft de vernieuwing van de bestaande rioleringsstreng in de Leopold II-laan tussen de 
Fabiolalaan en huisnr. 223, gezien er betonafzetting in de loop van de leiding vastgesteld werd en zo de diepe 
aansluiting van de handelszaak Espero regelmatig problemen heeft. Gezien uit de conceptuitwerking van de 
heraanleg van de Leopold II-laan bleek dat alle rioleringen zullen vernieuwd worden, zou de voorziene heraanleg 
van de streng binnen relatief korte termijn terug opgebroken worden. Hierbij werd beslist de vernieuwing uit te 
stellen tot de vernieuwing van de Leopold II-laan.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Diverse riolerings- en wegeniswerken: 
herinrichting van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.” voor het totaal bedrag in meer van 83.701,45 euro excl. btw of 
101.278,75 euro incl. 21% btw.

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

POLITIE
algemeen politiereglement

15. Goedkeuren van wijziging aan het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde

Vanuit de horecasector klinkt meer en meer de vraag om hun terras in een zekere loungestijl te kunnen plaatsen 
met wat moderne accenten en eventueel een kleine bar teneinde meer sfeer te kunnen creëren. Ze zouden dit 
graag combineren met ietwat achtergrondmuziek.

Deze mogelijkheid wordt op dit moment door een aantal bepalingen in het algemeen politiereglement 
tegengehouden. Het college van burgemeester en schepenen wenst deze mogelijkheid toch te creëren in het 
voordeel van de horeca-uitbaters. Een aanpassing van het artikel 7 van Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en 
kustrijwieltuigen, Hoofdstuk 6. Privatief gebruik van het openbaar domein/domein met openbaar karakter, titel I 
Openbaar domein dient te gebeuren.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Artikel 7 van Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en kustrijwieltuigen van Hoofdstuk 6. Privatief gebruik 
van het openbaar domein/domein met openbaar karakter van titel I Openbaar domein wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 7. Inrichting van het terras

§1. Binnen de vergunde oppervlakte van het terras mogen in functie van een horecazaak enkel volgende zaken 
geplaatst worden: tafels, stoelen, parasols, opbergboxen voor zetelkussens, bloembakken, servieskasten, eigen 
vuilnisbakken en terrasverwarmers. De inname blijft beperkt tot de reglementaire omtrek (contouren). Buiten deze 
omtrek mag niets worden geplaatst met uitzondering van eventuele publiciteitsdragers en bloembakken.

Zandterrassen kunnen een kleinschalige constructie voorzien van maximum 25m² en 3m hoog voor de inrichting 
van een bar/ verkoopraam.

§2. Voor het terrasmeubilair dient per terras voor 1 uniforme stijl gekozen te worden, zonder reclame (het college 
van burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag subtiele reclame toelaten). De 
kleuren moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

§3. Er mogen geen leidingen aangelegd worden naar de tegelterrassen.

Zandterrassen kunnen leidingen voorzien voor nutsvoorzieningen, op die wijze dat ze volledig zijn weggewerkt en 
geen gevaar vormen voor de gebruikers van zowel terras als aanpalend openbaar domein. Deze leidingen dienen 
verwijderd te worden buiten het terrasseizoen. De kosten voor aansluiting, aanleg en verbruik zijn ten laste van de 
uitbater van het zandterras. Op eerste verzoek dienen de noodzakelijke keuringsattesten voorgelegd te kunnen 
worden aan het gemeentebestuur.

§4. De plaatsing van geluidsinstallaties is niet toegelaten bij tegelterrassen.

Zandterrassen kunnen een geluidsinstallatie voorzien van 12u tot 19u, voor achtergrondmuziek. De uitbater zorgt 
voor de nodige vergunningen (SABAM,…). De geluidsinstallatie mag zich uitsluitend bevinden in of aan de 
bar/verkoopram en moet(en) van die aard zijn dat de emissie uitsluitend gericht is naar de standplaats en niet 
naar de zeedijk.

§5. Indien gewenst, mag een extra vloer worden geplaatst. Deze mag enkel bestaan uit een houtstructuur of een 
gelijkwaardig kwalitatief materiaal en mag niet vastgemaakt worden aan het voetpad of de wandeldijk. Deze vloer 
moet op elk ogenblik wegneembaar zijn. Ter hoogte van afsluiters van openbare nutsvoorzieningen en hydranten 
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dienen afzonderlijke tegels ingewerkt te worden in de vloer teneinde onmiddellijk toegang te kunnen krijgen tot 
deze afsluiters en hydranten.

Indien een vloer wordt geplaatst in de terrassen waardoor een niveauverschil wordt gecreëerd van 2cm of meer, 
dan moet dit verschil overbrugd worden met een hellend vlak binnen de oppervlakte van de terras.

KUNSTONDERWIJS

16. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - aanvraag nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort 
'Vismijn Zuid'

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt het mogelijk om nieuwe vestigingsplaatsen aan te vragen doordat de programmatiestop 
en de afstandsnormen werden opgeheven. Vorig jaar werd een dossier ingediend voor de vestigingsplaats 'de 
Panger' te Nieuwpoort. Dit jaar officialiseren we de vestigingsplaats Vismijn Zuid. 

In deze vestigingsplaats zullen er lessen beeldatelier 3de graad georganiseerd worden. In bijlage vindt u het 
inhoudelijk dossier 'Oprichting beeldatelier in vestigingsplaats Vismijn Zuid'. In dit document wordt de visie 
omtrent deze nieuwe vestigingsplaats toegelicht alsook een indicatie van het leerlingenpotentieel, de 
erkenningsvoorwaarden hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, het beschikken over voldoende didactisch 
materiaal en een aangepaste schooluitrusting. 

Vorig jaar werd er een interlokale vereniging opgericht met Stad Nieuwpoort. De interlokale vereniging wordt nu 
uitgebreid met deze nieuwe vestigingsplaats. U vindt de uitbreiding van de interlokale vereniging in bijlage. 

De afspraken over deze interlokale vereniging werden opgenomen in het huishoudelijk reglement. U vindt dit 
reglement in bijlage.

Dit alles zal ook voorkomen op de gemeenteraad van Nieuwpoort. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de derde graad beeldatelier in de vestigingsplaats 
'Vismijn Zuid' te Nieuwpoort vanaf 1 september 2019. Deze oprichting zal voldoen aan de geldende 
erkenningsvoorwaarden betreffende hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, het beschikken over voldoende 
didactisch materiaal en een aangepaste schooluitrusting vanaf 1 september 2019.

Art. 2: De overeenkomst interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs wordt uitgebreid met de vestigingsplaats 
Vismijn Zuid en goedgekeurd en ondertekend.

Art. 3: De afspraken inzake de interlokale vereniging werden opgenomen in een huishoudelijke reglement. Dit 
reglement wordt goedgekeurd.

Art. 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en de Vlaamse 
onderwijsdienst Agodi.

17. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren artistiek pedagogisch project.

Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Dit decreet geeft de mogelijkheid om als academie nieuwe 
vestigingsplaatsen op te richten, nieuwe opties aan te bieden,..

Het artistiek pedagogisch project verwoordt de visie van het deeltijds kunstonderwijs beeldende en audiovisuele 
kunsten van de Westhoekacademie van Koksijde. Het werd aangepast/aangevuld conform de nieuwe aanvragen 
naar volgend schooljaar toe. 
concreet: het toevoegen van de domeinoverschrijdende initiatie en kunstambacht Marokijnbewerking 
(lederaccessoires) en het stopzetten van het textiel atelier in de 3de graad.  

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het bestaande artistiek pedagogisch project versie 2018 wordt opgeheven.

Art. 2: Het hierbij gevoegde APP wordt goedgekeurd en is van toepassing voor alle opleidingen vanaf het 
schooljaar 2019-2020.

Art. 3: Het APP wordt bij de eerste inschrijving van een leerling in de academie voor akkoord en ondertekening 
overhandigd aan de leerling of aan de ouders van de minderjarige leerling. Cursisten en de ouders van 
minderjarige leerlingen worden bij wijzigingen op de hoogte gebracht.

Art. 4: Het APP is steeds digitaal consulteerbaar via de website. Eveneens is een papieren versie aanwezig in het 
hoofdgebouw van de academie en op elke vestigingsplaats.

Art. 5: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
Vlaamse onderwijsdienst Agodi.

18. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting kunstambacht 
Marokijnbewerking (lederaccessoires)
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Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Dit decreet geeft de mogelijkheid om als academie nieuwe 
vestigingsplaatsen op te richten, nieuwe opties aan te bieden,...

Gezien het groot succes van ons atelier kunstambacht Marokijnbewerking (lederaccessoires)  willen we dit 
officialiseren. Dit atelier werd voornamelijk georganiseerd door uren ten laste van het schoolbestuur gezien het niet 
mogelijk was om dit officieel op te richten. 

Bij goedkeuring kunnen we dit plaatsen in uren ten laste van het Ministerie. Door het nieuw decreet is het mogelijk 
een unieke en nog onbestaande optie te starten. Dit is een dossier met de nodige verwijzingen naar de bijdrage tot 
erfgoed. De unieke opleiding kunstambacht Marokijnbewerking wordt in geen enkele academie in Vlaanderen 
georganiseerd. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de unieke en nog onbestaande optie kunstambacht 
Marokijnbewerking (lederaccessoires) in de hoofdvestigingsplaats van de Academie, Veurnelaan 109 te 8670 
Koksijde vanaf 1 september 2019.

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
Vlaamse onderwijsdienst Agodi.

19. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting domeinoverschrijdende 
initiatie in samenwerking met StAPwest Veurne

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt het mogelijk om nieuwe opties in te richten. 

Voor volgend schooljaar wenst de Westhoek Academie te Koksijde in samenwerking met StAPwest Veurne een 
domeinoverschrijdende initiatie op te richten voor kinderen van 6 en 7 jaar. Deze domeinoverschrijdende initiatie 
omhelst zowel beeld als podiumkunsten en zou georganiseerd worden in Koksijde (Noordduinen) en in Veurne 
(Oude Vleeshalle en hoofdinstelling muziekschool). De verschillende domeinen dienen op een gelijkwaardige 
manier aan bod te komen. Het schoolbestuur verbindt zich er toe om dat principe na te leven. De initiatieopleiding 
is bedoeld voor jonge kinderen van de eerste graad ( 6 - 7 jarigen) verspreid over 2 leerjaren, wekelijks 2 X 50 
min. De opleiding brengt jonge kinderen in contact met de eigenheid van verschillende muzische domeinen. 
Daardoor exploreren zij hun eigen mogelijkheden en kunnen ze later meer gericht een keuze maken. Voor de 
concrete uitwerking verwijzen wij naar het dossier in bijlage. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de erkenning van het nieuw structuuronderdeel domeinoverschrijdende 
initiatie. 

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie, aan 
waarnemend directeur van StAPwest en aan de Vlaamse onderwijsdienst Agodi.

20. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren aanbod Westhoek Academie Koksijde 
schooljaar 2019-2020

Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Dit decreet geeft de mogelijkheid om als academie nieuwe 
vestigingsplaatsen op te richten, nieuwe opties aan te bieden... Het aanbod kan daardoor jaarlijks wijzigen. 

In bijlage vindt u een overzicht van het aanbod voor het schooljaar 2019-2020. 

Nieuw vanaf volgend schooljaar, mits de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs en de gemeenteraad van 
Koksijde zijn: 

Oprichten van de domeinoverschrijdende initiatie, het kunstambacht Marokijnbewerking (lederaccessoires) en 
Kunstkuur in samenwerking met het Gemeentelijk basisonderwijs van Koksijde en Oostduinkerke.

Stopzetten van het textielatelier voor de 3de graad jongeren, wegens onvoldoende interesse en dit reeds voor het 
3de jaar op rij. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het aanbod van de Westhoek Academie van Koksijde voor het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd. 

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
Vlaamse onderwijsdienst Agodi.

21. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichten Kunstkuur in samenwerking 
met de Gemeentelijke basisscholen van Koksijde

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. 
Hoofdstuk 8 van het nieuwe decreet maakt het mogelijk om lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen 
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het deeltijds kunstonderwijs en de basisscholen. De Westhoek Academie van Koksijde diende een aanvraag in voor 
de samenwerking met de Gemeentelijke basisschool van Koksijde en met de Gemeentelijke basisschool van 
Oostduinkerke. 

Kunstkuur omvat een 3 jarig project waarbij er een leerkracht DKO 7u per week de leerkrachten van het 
basisonderwijs zal begeleiden, inspireren en ondersteunen binnen de lessen muzische vorming. Als het 
subsidiedossier aanvaard wordt, zal de leerkracht DKO 7/22 vergoed worden ten laste van het Ministerie van 
Onderwijs, evenals de werkingsmiddelen. Het inhoudelijk dossier Kunstkuur Gemeentelijke basisschool Koksijde en 
Kunstkuur Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke vindt u in bijlage. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van Kunstkuur - samenwerking met de Gemeentelijke 
basisschool van Koksijde.

Art. 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van Kunstkuur - samenwerking met de Gemeentelijke 
basisschool van Oostduinkerke. 

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie, aan directeur 
Carine Tegethoff van de Gemeentelijke basisschool van Koksijde, aan directeur Steven Maes van de Gemeentelijke 
basisschool van Oostduinkerke en aan de Vlaamse onderwijsdienst Agodi.

PERSONEEL
personeelsformatie

22. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van 
gemeenteraad naar college van burgemeester en schepenen

Sedert het Decreet van 3 juni 2016 is de bevoegdheid met betrekking tot het organogram, de personeelsformatie 
en de rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer van de gemeenteraad en kan ze gedelegeerd 
worden naar het college van burgemeester en schepenen. Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 heeft deze delegatiemogelijkheid bevestigd.

Vanuit praktische overwegingen (sneller en flexibeler kunnen inspelen op opportuniteiten of wijzigingen binnen de 
werking van de organisatie) wordt voorgesteld om de bevoegdheid over het vaststellen van het organogram (i.e. 
de structuur van de organisatie, onderverdeeld in afdelingen en diensten) en de personeelsformatie (i.e. het aantal 
statutaire of contractuele personeelsleden met aanduiding van functienaam en niveau) te delegeren naar het 
College van burgemeester en schepenen. Er zal geen verdere delegatie naar de algemeen directeur worden 
ingevoerd. De bevoegdheid omtrent het vaststellen en wijzigen van de rechtspositieregeling (i.e. de rechten en 
plichten van alle personeelsleden) blijft bij de gemeenteraad (vanwege de mogelijk grote impact op de werking van 
de organisatie en ieder individueel personeelslid en de financiële gevolgen in hoofde voor het lokaal bestuur).

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Met ingang van 1 april 2019 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het 
vaststellen van het organogram.

Art. 2: Met ingang van 1 april 2019 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het 
vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie.

MONDELINGE VRAGEN

23. Mondelinge vragen

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


