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zitting van 3 september 2019

OPENBAAR
Goedkeuren notulen vorige zitting

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 2 juli 2019

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raadszitting van 2 juli 2019 worden goedgekeurd.

mededelingen

2. Mededelingen door de burgemeester

financiën

3. Garantieverklaring voor investeringen door Zefier in opdracht van gemeente Koksijde

Zefier is de rechtsopvolger van FIGGA (financieringsintercommunale van Gaselwestvennoten) voor wat betreft de 
investeringen van de gemeenten in hernieuwbare energie (vnl. windmolens in EGPF en Wind4Flanders).

Zefier wenst haar financieringsmogelijkheden te vergroten en financieringkosten te verkleinen door zelf 
schuldpapier uit te geven. Daarvoor nam ze Belfius onder de arm om een multitermprogramma van 50.000.000 
euro op te zetten.

Art.13 van de statuten van Zefier bepaalt nu al dat de gemeenten voor de vreemde financiering (leningen, 
kaskrediet,...) aangegaan door Zefier voor projecten waarop de gemeente heeft ingetekend borg staan.

Echter in het kader van de opzet van een thesauriebewijzenprogramma moet Zefier, aangezien het eigen 
vermogen minder dan 25 miljoen euro bedraagt, over een onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg 
beschikken. Dit overeenkomstig het artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende 
thesauriebewijzen en depositobewijzen. De waarborg voorzien in artikel 13 van de statuten is niet onherroepelijk 
aangezien de vennoten dit artikel ten alle tijde kunnen wijzigen of schrappen.

Op 31.12.2018 heeft Zefier volgende financiering lopen:
- bulletlening (enige vervaldag op het einde) van 1.338.533,34 euro tot 24.08.2025 aan 1,60%
- bulletlening van 2.884.482,71 euro tot 30.12.2025 aan 1,442%
- bulletlening van 3.838.678,00 euro tot 01.04.2026 aan 1,026%
en een vasttermijnvoorschot van maximaal 4.879.923,93 euro, waarvan op 31.12.2018 een bedrag van 2.200.000 
euro was opgenomen en waarop een rente van 0,60% verschuldigd is en een reserveringscommissie van 0,15% op 
niet opgenomen deel.

Het eigen vermogen van Zefier op 31.12.2018 bedroeg 17.888.617,48 euro (kapitaal en reserves)

Op basis van de rekeningstaat van gemeente Koksijde blijkt een risico aanwezig op 31.12.2018 van 39.670,22 
euro in EGPF en van 5.749,92 euro in Wind4Flanders.

Per gemeente wordt een afzonderlijke rekeningstaat opgemaakt (zie bijlage). De gemeente is enkel 
verantwoordelijk voor haar deel in de financiering dat betrekking heeft op de investeringen die de gemeenteraad 
heeft goedgekeurd of in de toekomst zal goedkeuren. Tot op heden heeft de gemeenteraad (toendertijd via FIGGA) 
projecten goedgekeurd in EGPF en Wind4Flanders.(zie ook bijlage met powerpoint AV 13.06.2019).

Zefier wil een zo groot mogelijke goedkeuring van alle leden-gemeenten van Zefier voor dat programma, waarmee 
ze goedkopere alternatieve financiering kan opnemen. 
Goedkoper financieren betekent een groter aandeel voor uit te keren dividend.
Het voor 2020 verwachte dividend bedraagt 15.000 euro voor gemeente Koksijde.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: De Gemeente Koksijde stelt zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg 
ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
“Begunstigde(n)”):
(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar of niet) in 
hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de 
gemeente Koksijde (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het 
Programma aangegaan op verzoek van de gemeente Koksijde ) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft 
afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen 
van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties 
die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), 
wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een 
(zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en 
bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);
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(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot vrijwaring en 
schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) voor 
alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of 
uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en 
verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het 
Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van 
diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het 
kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor 
rekening van de gemeente Koksijde (de “Schadeloosstellingsverbintenis”).

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één keer 
of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een aangetekende brief 
waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:

(a)    de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn door de 
Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b)    er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de overeenkomsten die 
tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot gevolg heeft of 
tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart 
die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve 
schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de 
vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er 
sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze geen 
intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe.

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of aangetast 
zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing 
of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de 
Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van 
de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal 
blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een 
eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling.

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te aanvaarden.

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de Vennootschap 
en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze 
Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie 
ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente 
Koksijde  vennoot is van de Vennootschap.

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen en 
schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten.

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast door enig 
verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of enige andere 
persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de 
verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van 
eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te 
doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven.

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente Koksijde  kennis te 
geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis.

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder enig 
voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet 
uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 
(kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres 
borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met inbegrip van 
het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en informatiememoranda) die op dit 
ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of 
de uitwinning van de Borgstelling.

financiën ocmw
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4. OCMW budget 2019: wijziging nr. 1

Overeenkomstig artikel 46 van het BBC besluit moeten de resultaten van de jaarrekening verwerkt worden in de 
eerstvolgende budgetwijziging. De jaarrekening 2018 werd door de OCMW-raad vastgesteld in zitting van 21 mei 
2019. De budgetwijziging werd voor advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 17 juni 2019, werd toegelicht op de gemeenteraadscommissie financiën van 27 juni 2019 en werd vastgesteld 
door de OCMW-raad in zitting van 2 juli 2019. U vindt de budgetwijziging in bijlage.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van OCMW budgetwijziging nr. 1 zoals bijgevoegd als bijlage.

 De transactiekredieten worden verhoogd met € 73.374,99, details zie hierboven.

 Het gecumuleerde budgettaire resultaat dienstjaarrekening 2018 bedraagt € 3.011.632,70. Dit werd 
overeenkomstig de richtlijnen verwerkt in het liquiditeitenbudget. Het resultaat op kasbasis is verhoogd 
met € 1.044.207.

 De gemeentelijke bijdrage in de werking 2019 wordt verlaagd met €250.000 en bedraagt €2.950.000.

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het diensthoofd OCMW financiën.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
oprichting igs

5. Goedkeuren statuten nieuwe projectvereniging Viertoren

Met de nieuwe projectvereniging Viertoren zetten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne de intergemeentelijke 
samenwerking verder op het vlak van cultuur. Door de werking van Achthoek groeide het besef bij de deze 
gemeenten dat er nood was aan een meer stabiele en compactere samenwerking. Deze (her)nieuw(d)e 
samenwerking bevat de vier kerngemeenten die sinds jaar en dag samenwerken op vlak van cultuur.

Viertoren beoogt een eengemaakt, duurzaam cultuurbeleid dat de grenzen van de gemeenten overstijgt:

1. Viertoren beoogt een actief, intensief communicatiemodel tussen haar eigen stakeholders en externe 
actoren uit de regio om bestaande en nieuwe projecten onderling door te spreken, te ondersteunen en te 
faciliteren.

2. Viertoren beoogt een groter draagvlak en daadkracht voor projecten te realiseren tussen actoren uit het 
culturele veld en andere beleidsdomeinen om transversaal samen te werken.

3. Viertoren beoogt een grotere publieke culturele participatiegraad te bewerkstellingen door het bestaande 
aanbod af te stemmen op elkaar en bekend te maken aan de hand van eigentijdse communicatiekanalen. 
Een belangrijke nuance in deze doelstelling gaat uit naar het sensibiliseren van de jeugd uit de regio, om 
van hen de cultuurambassadeurs van morgen te maken.

In bijlage bevinden zich de nieuwe goed te keuren statuten. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Goedkeuring van de statuten van de nieuwe projectvereniging Viertoren. 

6. Subsidieaanvraag Woonhuis Nieko 2020-2025

Woonhuis Nieko is een intergemeentelijke samenwerking en staat in voor het coördineren van het woonbeleid 
inzake divers en betaalbaar wonen, werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en informeert adviseert en 
begeleidt inwoners met woonvragen. 
De werking van Woonhuis NieKo wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest.
Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat 
besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden. Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe subsidieregeling voor IGS-projecten 
lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de nieuwe gemeentelijke beleid- en 
beheercyclus. Die regeling vervangt de subsidieregeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 
“houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”. Alle intergemeentelijke 
samenwerkingsprojecten die tot eind 2019 gesubsidieerd worden op basis van het BVR van 21 september 2007 of 
het BVR van 8 juli 2016, kunnen een doorstart maken op basis van het BVR van 16 november 2018. 
Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen 
stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
Daartoe moeten de deelnemende gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren en ten minste tweemaal 
per werkingsjaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop een aantal thema’s besproken worden. Zij kunnen 
desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Bij de uitvoering van het project moeten de 
gemeenten voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht 



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's 
die raakpunten hebben met wonen.
Met dit besluit van 08 juli 2016 van de Vlaamse Regering wordt de subsidiëring op een andere wijze berekend.
Volgens dit besluit van de Vlaamse Regering wordt een basissubsidie voorzien naargelang het aantal gemeenten, 
het aantal private huishoudens, aantal gemeenten zonder intergemeentelijk verleden, aantal gemeenten met 
minder dan 5000 huishoudens. Zo komt Woonhuis Nieko in aanmerking voor een basissubsidie van 36000 euro.
Deze basissubsidie kan worden aangevuld met een percentage van de basissubsidie, wanneer Woonhuis Nieko een 
aantal door de minister voorgestelde aanvullende activiteiten zal opnemen in haar werking.
Er werd gekozen voor 3 aanvullende activiteiten waardoor we aanspraak kunnen maken op 15% of 5400 euro. 
De keuze van de aanvullende activiteiten, zie ingevuld sjabloon, werd besproken op de vergaderingen van het 
beheerscomité.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1:  De Gemeenteraad gaat akkoord met de subsidieaanvraag van Woonhuis Nieko volgens de als bijlage bij dit 
besluit gevoegde tekst.

algemene vergaderingen igs

7. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 15 
oktober 2019 om 18u00

Op 15 oktober 2019 om 18u00 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende agendapunten 
:

1. Goedkeuren ondernemingsplan
2. Goedkeuring verlenging voor een periode van 1 jaar tot 10 november 2020
3. Goedkeuren statutenwijziging
4. Varia

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 15 oktober 2019 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO :
1. Goedkeuring ondernemingsplan 2019-2024
2. Goedkeuring verlenging voor een periode van 1 jaar tot 10 november 2020
3. Goedkeuring statutenwijziging (aanpassing artikelen 4 en 6 en schrapping artikelen 15.3 en 28.3 en schrapping 
Verko uit de bijlagen)
Tijdens deze tussentijdse verlenging zullen de nodige stappen gezet worden om een nieuwe verlenging voor 18 
jaar te finaliseren.

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van de IVVO op 15 oktober 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad.

aanstellen afgevaardigden igs

8. Eerstelijnszone Westkust&Polder - goedkeuren samenstelling cluster Lokaal Bestuur

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te 
stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is 
voor iedereen.

De Vlaamse regering heeft Vlaanderen ingedeeld in verschillende eerstelijnszones. Koksijde vormt samen met De 
Panne, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Alveringem en Diksmuide de eerstelijnszone (ELZ) Westkust&Polder.

De aansturing van de eerstelijnzone gebeurt door de zorgraad. De zorgraad is samengesteld uit verschillende 
clusters.

De zorgraad heeft volgende taken heeft:

o Afstemming tussen zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood

o Stimuleren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking

o Ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen (‘kringen’)

o Ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal

o Aanleveren gegevens voor opmaak sociale kaart

De zorgraad wordt vertegenwoordigd door 4 verplichte clusters en 1 optionele cluster:

o Cluster lokale besturen en huizen van het kind

o Cluster Gezondheidszorg

o Cluster Welzijn
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o Cluster Persoon en zijn omgeving

o Optionele partners

In de zorgraad gelden volgende principes:

o engagement van de zorgpartners primeert

 zorgpartner dient actief deel te nemen aan vergadering (1à2 vergaderingen per maand)

 de zorgpartner onderschrijft het erkenningsdossier

 de continuïteit primeert

o de zorgraad stuurt personeel aan

o er is een evenwaardige vertegenwoordiging van alle clusters: alle clusters zijn even belangrijk bij het 
nemen van beslissingen, ongeacht het aantal leden in de cluster. Het standpunt van elke cluster heeft 
hetzelfde gewicht.

o beslissingen worden zoveel als mogelijk bij consensus genomen

o continuïteit is belangrijk binnen de zorgraad: de partner wordt vertegenwoordigd door een vaste 
vertegenwoordiger (+ 1 vaste vervanger)

o de zorgpartner dient de eigen functie en organisatie te kunnen overstijgen.

De lokale besturen zijn vertegenwoordigd in de cluster Lokale Besturen.

De samenstelling van de voorlopige zorgraad moet ingediend worden vóór 31 oktober 2019. Deze samenstelling is 
tijdelijk en kan bij definitieve vaststelling van de zorgraad nog aangepast worden.

Vanuit de deelnemende gemeenten wordt voorgesteld om in de cluster Lokale Besturen mandatarissen te laten 
zetelen + een vertegenwoordiger van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring vertegenwoordigers van de cluster Lokale Besturen in de voorlopige zorgraad van de 
Eerstelijnszone Westkust&Polder zoals voorgesteld:

Alveringem: Karolien Avonture, schepen sociale zaken, 
Nieuwpoort: Frans Lefevre, schepen sociale zaken,
Veurne: Guido Hoste, schepen sociale zaken,
Dienstverlenende vereniging Westhoek: Lien De Vos, regionale welzijnscoördinator Westhoek

patrimonium
huur

9. Huurovereenkomst met Proximus NV voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van 
apparatuur voor telecommunicatie en alle toebehoren en randapparatuur - sportpark 
Koksijde-dorp

De gemeente Koksijde heeft sedert 1997 een overeenkomst afgesloten met Proximus NV voor het plaatsen, 
onderhouden en exploiteren van een zendmast op het dak van het brandweerarsenaal, gelegen Zeelaan.
Door stabiliteitsproblemen wordt de zendmast verplaatst naar het sportpark te Koksijde-dorp (naast voetbalvelden, 
achter zwembad).

Nadat de nieuwe zendmast operationeel is wordt de oude zendmast op het brandweerarsenaal afgebroken.

Als tegenprestaties voor de terbeschikkingstelling van de ruimte zal Proximus jaarlijks 4500 euro betalen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De huurovereenkomst met N.V. Proximus, voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van apparatuur 
voor telecommunicatie en alle toebehoren en randapparatuur - sportpark Koksijde-dorp, zoals in bijlage gevoegd, 
wordt goedgekeurd.

ruimtelijke ordening

10. Goedkeuring van gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving

Het GRUP Pylyserlaan werd in herziening gesteld voor één perceel waar de mogelijkheid tot het oprichten van een 
woning door het oorspronkelijke uitvoeringsplan onmogelijk werd gemaakt.  In voorliggende gedeeltelijke 
herziening wordt die mogelijkheid opnieuw ingeschreven. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 15/04/2019 
tot en met 13/06/2019.  Er werden geen bezwaarschriften ingediend.  De adviezen van Departement Omgeving en 
van de Deputatie van West-Vlaanderen waren gunstig.  Het is de taak van de gecoro om de bezwaren en adviezen 
te bundelen en hierover een gemotiveerd advies te formuleren aan de gemeenteraad.  Rekening houdend met de 
resultaten van het openbaar onderzoek is dit advies gunstig zonder meer.  De adviezen van de adviesinstanties 
worden in het verslag opgenomen.
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VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving wordt goedgekeurd

Art. 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Deputatie van West-Vlaanderen, aan het 
Departement omgeving, en aan de gemeentelijke dienst stedenbouw

11. Goedkeuren toevoeging woning Hovenierstraat 8 aan de lijst met gebouwen met vier 
sterren in de gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed

In het Cultuurbeleidsplan 2003-2007 werd een gemeentelijk erfgoedbeleid uitgetekend. Een daartoe aangeworven 
cultuurfunctionaris erfgoed/kunsthistorica maakte een gemeentelijke inventaris van het bouwkundige erfgoed op. 
In het kader van deze inventarisatie werd gewerkt met waardecodes om zo de implementatie van de inventaris in 
een gemeentelijk stedenbouwkundig en erfgoedbeleid mogelijk te maken. Momenteel werkt de dienst Cultuur & 
Erfgoed aan een herwerking van deze inventaris.

De gemeenteraad d.d. 26 februari 2007 keurde de lijst met de 124 gebouwen met vier sterren in de inventaris van 
het bouwkundige erfgoed van de gemeente goed. De lijst met vier sterren in de gemeentelijke inventaris van het 
bouwkundig erfgoed werd aangevuld met Hertstraat 2 op 2 juli 2007, villa "Etoile de Mer" (Pierre Sorellaan 14) op 
10 september 2012, met villa "L'Eolienne" (Grasplantenstraat 2) op 25 juni 2012, met villa "Antverpia", "Ypriana", 
"Mes Loisirs" en "Duinenruste" (Leopold II laan 173, 175, 177 en 179) met hoeve "Geuzenhof" (Conterdijk 1) op 24 
oktober 2016, en met Polderstraat 31 en het Leihof (Veurnestraat 52) op 3 september 2018.

De eigenaars van Hovenierstraat 8, dhr. en mevr. Demuynck - Verschave, wensen een upgrade naar 4*.

Sinds de erkenning van Koksijde als onroerenderfgoedgemeente en de installatie van de gemeentelijke adviesraad 
onroerend erfgoed (17 november 2017) moet voor elke mogelijke upgrade van een woning naar 4* een advies 
worden gevraagd aan de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed. De aanvraag die behandeld wordt in deze 
nota werd reeds besproken op 8 juni 2018 en daarin positief geadviseerd. Door de adviesraad werd echter wel 
voorgesteld om zowel nr. 8 als nr. 10 te beschermen, aangezien dit een symmetrische koppelvilla is, en zowel nr. 8 
als nr. 10 nog heel veel authentieke elementen vertonen. Echter, de huidige eigenaars van nr. 10 staan hier niet 
voor open. Momenteel staat nr. 10 te koop; voorstel is nu om de mogelijkheid tot een upgrade mee te delen aan 
de kandidaat-kopers, en wijzen op de mogelijkheden van de gemeentelijke restauratiepremie.

De woningen gelegen Hoveniersstraat 8 en 10 voldoen aan de 6 criteria aan de hand waarvan de inventaris is 
opgesteld m.n.:

Datering: 1933

Bouwstijl en architecturale kwaliteit: vormentaal die alle typische elementen van de cottagearchitectuur 
weergeeft.

Streekgebondenheid: typische interbellumarchitectuur voor deze streek.

Dialoog gebouw-omgeving: passen perfect in de context van de kustarchitectuur. Vormen voor Koksijde-dorp 
een opvallend punt, aangezien huizen in deze stijl daar bijna niet meer te vinden zijn.   

Oorspronkelijkheid: Nr. 8 heeft nog origineel schrijnwerk. Het schrijnwerk is wel in een modekleur geschilderd. 
In nr. 10 is PVC-schrijnwerk aangebracht in de linkerzijgevel. Tegen de voorgevel is er een veranda gebouwd. Deze 
veranda kan eventueel bij latere renovaties terug verwijderd worden en vormt dus een omkeerbare ingreep. Het 
origineel schrijnwerk is wel bewaard gebleven in de veranda.

Architect: Gaston Lejeune, belangrijke architect voor Koksijde

Implicaties van de opname op de 4*-lijst van de gemeente:
-Alle stedenbouwkundige aanvragen voor wijzigingen of sloping van dit gebouw wordt door de dienst Stedenbouw 
aan de dienst Cultuur & Erfgoed voorgelegd voor een erfgoedtoets.
-De eigenaars kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd 
erfgoed.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Akkoord gaan met de toevoeging van Hoveniersstraat 8 te 8670 Koksijde aan de vastgestelde lijst met vier 
sterren in de gemeentelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed.

gecoro

12. Bepalen van de maatschappelijke geledingen voor de nieuwe gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesorgaan dat zijn bestaan gestoeld ziet in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening.  Het is een verplichte adviesraad, samen te stellen door de gemeenteraad, die 
decretale taken heeft, vooral in de planningsprocessen.  De samenstelling is enerzijds afhankelijk van het aantal 
inwoners (voor wat betreft het aantal leden), en anderzijds van de eigenheid van de gemeente (maatschappelijke 
geledingen).  Voor gemeenten met een inwonersaantal tussen de 10.000 en 30.000 bestaat de gecoro over 
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minimum 9 en maximum 13 leden.  Daarvan moet minstens 1/4de uit deskundigen bestaan (zijnde voor Koksijde 
dus minimum 4) en moeten minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om één of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen.  Daarbij worden in ieder geval volgende geledingen als onderling 
verschillend beschouwd:

 milieu- en natuurverenigingen

 verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of 
landbouwers

 verenigingen van handelaars

 verenigingen van landbouwers

 verenigingen van werknemers

Dat wil zeggen in functie van het minimum aantal geledingen geen verenigingen in rekening kunnen worden 
gebracht die tot dezelfde maatschappelijke geleding behoren.

Voorgaande legislaturen werden volgende maatschappelijke geledingen voorop gesteld:

 natuur- en milieu

 landbouw

 handelaars

 immobiliën

 werkgever/zelfstandige

Er waren dus minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De samenstelling van de gecoro wordt als volgt goedgekeurd:

 max. 5 deskundigen

 max. 2 vertegenwoordigers uit verenigingen voor natuur/milieu

 max. 2 vertegenwoordigers uit verenigingen voor handelaars

 max. 2 vertegenwoordigers uit verenigingen van vastgoed of bouwpromotie

 max. 1 vertegenwoordiger uit vereniging van landbouwers

 max. 2 vertegenwoordiger uit vereniging van werkgevers/zelfstandigen

Art. 2: De oproep gebeurt via Tijdingen, via de gemeentelijke website en via de sociale media waarbij ingeval van 
kandidaturen voor de maatschappelijke geledingen wordt gesteld dat twee personen moeten worden voorgesteld 
waarvan minstens 1 vrouw.

overeenkomsten
samenwerkingsovereenkomsten

13. Goedkeuring overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw 
Cultuurconnect en het gemeentebestuur Koksijde

vzw Cultuurconnect is in opdracht van de Vlaamse overheid bezig met de implementatie van het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Het EBS is het sluitstuk van de 
Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken.

Het project EBS kadert in de overheveling van provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse overheid, die 
cultuurconnect de opdracht gaf de Provinciale Bibliotheeksysteemomgevingen verder te ondersteunen en al deze 
applicaties te consolideren in een Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken.

De gemeenschappelijke basisinfrastructuur bestaat uit:

 het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

 de nieuwe Bibliotheekwebsite (inclusief de website, catalogus en Mijn Bibliotheek) die eerder al gelanceerd 
werd

 de Vlaamse Centrale Catalogus (Open Vlacc)

 het basispakket verrijkende content (covers, samenvattingen, recensies,...)

Kosten voor de bibliotheek:

De Vlaamse overheid heeft gekozen voor het laagste van de actuele tarieven dus 0,24 euro per inwoner per jaar 
om in te tekenen op de volledige Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken. De 
bibliotheek van Koksijde maakt reeds gebruik van diensten van de Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur zoals 
het bibliotheeksysteem, de bibliotheekwebsite, de Open Vlacc en het basispakket verrijkende content voor een 
totaal bedrag van 9.320,13 euro voor 2019.
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Planning voor de bibliotheek:

De overstap van de bibliotheek naar het EBS is gepland in de derde migratiegolf die loopt begin 2020.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met en keurt de bepalingen goed van de in bijlage opgenomen 
"overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur Koksijde".

Art. 2: Afschrift van deze beslissing en de ondertekende "overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 
tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur Koksijde" wordt overgemaakt aan Cultuurconnect.

14. Goedkeuren overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitwisseling van 
geactualiseerde infrastructuurgegevens via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartners.

Voorwerp van deze overeenkomst is in de eerste plaats de uitwisseling van geactualiseerde infrastructuurgegevens 
via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartner (het gemeentebestuur).

AWIS is de gebiedsdekkende, gecentraliseerde infrastructuurdatabank ontwikkeld en beheerd door de VMM, 
inclusief alle software waaronder applicaties, procedures en beheertools voor deze databank.

Infrastructuurgegevens betekent alle gegevens over de locatie, status en andere karakteristieken met betrekking 
tot rioleringen en andere onderdelen van de afvalwatersaneringsinfrastructuur op Vlaams grondgebied.

De Gegevenspartner neemt vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst de aanlevering en de bijwerking 
van Infrastructuurgegevens op zich die betrekking hebben op de zone. De Gegevenspartner zal de 
Infrastructuurgegevens aanleveren en/of bijwerken tegen de voorwaarden zoals in de overeenkomst bepaald.

VMM zal vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst de Infrastructuurgegevens samenbrengen, 
optimaliseren en verrijken en hiervoor AWIS als een efficiënt infomatiesysteem ontwikkelen en beheren en 
openstellen voor de Gegevenspartner tegen de voorwaarden zoals in deze Overeenkomst bepaald.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1 : De overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitwisseling van geactualiseerde 
infrastructuurgegevens via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartners, zoals in bijlage gevoegd, wordt 
goedgekeurd.

politie

15. Goedkeuring politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar 
producten op basis van cannabis of derivaten verkocht worden

De CBD winkels zijn een recent fenomeen. Zo werd recent in een handelspand in de Leopold II Laan een dergelijke 
winkel geopend.

De drugswet is niet van toepassing op cannabis met een THC-waarde tot 0,2% en op Cannabidiol (CBD). 
Weedwinkels verkopen producten met een laag THC-gehalte of met CBD en menen dit dan ook te kunnen doen op 
een legale basis.

Politiediensten worden meer en meer geconfronteerd met het fenomeen van schijnbaar legale cannabis en 
afgeleide producten. Voor de lokale politie is het niet mogelijk om visueel ter plaatse vast te stellen of een product 
al of niet meer of minder dan de toegestane THC waarde bevat. Dit is enkel mogelijk door middel van een analyse 
in een labo.

CBD shops brengen ook tal van mogelijke overlastfactoren met zich mee. Een gemeentelijke reglementering 
waarbij de uitbating van dergelijke shops wordt gekaderd dringt zich op.

Door middel van voorliggende politieverordening wordt elke uitbater van een shop met CBD producten verplicht 
een vestigings- en uitbatingsvergunning te hebben.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van cannabis of 
derivaten verkocht worden, zoals opgenomen in bijlagen bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Afschrift van deze verordening wordt verstuurd aan de griffie van de politierechtbank te Veurne en de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

huishoudelijke reglementen

16. Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke verkeerscommissie

Het huishoudelijk reglement van de verkeerscommissie dateert uit 1983 en dient vernieuwd te worden. Het 
huishoudelijk reglement stond reeds geagendeerd op de gemeenteraad van 30 april 2019 maar werd verdaagd.
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Tijdens de verkeerscommissie van 4 juli 2019 werd het huishoudelijk reglement terug geagendeerd. Het college 
van burgemeester en schepenen ging op 29 juli 2019 akkoord om dit op de volgende gemeenteraad te agenderen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: De gemeenteraad gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van de verkeerscommissie.

17. Goedkeuren reglement gebruik kinderopvanglocaties De Dunevoetjes en 't Kakkernestje.

Het gemeentebestuur stelt reeds enkele jaren 2 panden ter beschikking aan onthaalouders om er professioneel 
kinderopvang te organiseren, namelijk:

- 't Kakkernestje, gelegen in de Toekomstlaan 1 te Oostduinkerke-dorp

- De Dunevoetjes, gelegen in de Abdijstraat 99 te Koksijde-dorp  

In elk van deze locaties werken er 3 onthaalouders samen. Zij vangen er kindjes op van 0 tot 3 jaar. Elke 
onthaalouder is aangesloten aan de dienst voor onthaalouders van Koksijde en valt bijgevolg onder de regelgeving 
van Kind en Gezin inzake kwaliteit en veiligheid. 

Tot op heden wordt met elke onthaalouder afzonderlijk een gebruiksovereenkomst afgesloten voor het gebruik van 
het pand. De huurprijs wordt bepaald volgens haar prestaties ten opzichte van haar collega-onthaalouders en 
vastgelegd in de overeenkomst. De overeenkomst heeft een duur van 3 jaar. 

Door het regelmatige verloop van de werkende onthaalouders moeten deze overeenkomsten vaak vroegtijdig stop 
gezet of gewijzigd worden wat veel administratie teweeg brengt bij zowel de dienst onthaalouders, de secretarie 
als de financiële dienst. Na overleg met deze betreffende diensten is er een nieuw voorstel om de voorwaarden tot 
het gebruik van de panden en de huurprijs te bepalen.

Het voorstel is om een nieuw reglement over het gebruik van de panden te laten goedkeuren door de 
gemeenteraad. In dit reglement wordt beschreven over welk pand het gaat, waarvoor ze gebruikt kan worden en 
hoe ze onderhouden moet worden.

De huurprijs van het pand wordt een collectieve huurprijs (voor alle onthaalouders samen per pand) van 500 euro 
per jaar zonder de kosten van water, gas en elektriciteit. Deze worden apart gefactureerd. Het is aan de 
onthaalouders zelf om onderling uit te rekenen hoeveel elk moet bijdragen in deze collectieve huurprijs.

Indien een nieuwe onthaalouder opstart, wordt dit voorgelegd aan het schepencollege. Nadien wordt het reglement 
aan de nieuwe onthaalouder afgegeven en wordt gevraagd om te ondertekenen voor 'gelezen en akkoord' van het 
reglement.

Eén keer per jaar wordt vanuit de financiële dienst een factuur verstuurd naar de opvanglocaties zelf met de 
betreffende huurprijs. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het reglement over de huur van de panden gelegen in de Toekomstlaan 1 te Oostduinkerke en gelegen in 
de Abdijstraat 99 te Koksijde en zoals bijgevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.

18. Hervaststellen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Opvang

Het huidig reglement van de buitenschoolse opvang wordt aangepast.

Reden van aanpassing is de start van een digitale inschrijvingsmodule; dit vervangt het oude manuele systeem. Dit 
nieuwe systeem zorgt ervoor dat ouders ten allen tijde kunnen inschrijven en de verwerking ervan verloopt 
automatisch.

Volgende punten worden daarom in het reglement aangepast of toegevoegd (schuine passages):

p. 8: 3.3.1. Noodzakelijke formaliteiten bij een 1ste inschrijving

Nieuw: Nadat het dossier is aangemaakt ontvang je je persoonlijke logingegevens om online reservaties en 
annulaties te doen en het dossier van je kind op te roepen en te beheren via i-school: www.i-school.be/login

p. 8: 3.3.2. Reserverings- en annulatiebeleid + voorrangsregels

Nieuw: Opvang reserveren en annuleren gebeurt enkel via een beveiligde en gebruiksvriendelijke webpagina op 
www.i-school.be/login. De reservaties en annulaties worden onmiddellijk verwerkt. Ouders die niet over een 
computer beschikken, kunnen op eender welke andere computer met hun logingegevens hun dossier bewerken 
en/of raadplegen. Ook in de vestigingen van De Speelplekke staat een computer hiervoor ter beschikking.

Wijziging: Reserveren van opvang kan tot daags voordien tot 23u (in het vorig reglement was dit tot 12u)

Nieuw: Wanneer een opvangmoment volzet is, komt je kind op de wachtlijst te staan.

p. 11: 3.3.3 Jokers en boetesysteem

Nieuw: volgende boetes worden aangerekend:



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

- niet annuleren voor naschoolse opvang: boete per keer dat er niet geannuleerd wordt
- niet gereserveerd voor naschoolse opvang: boete per keer dat er niet gereserveerd wordt.

Nieuw: inzetten jokers

Jokers worden automatisch ingezet bij de eerste annulaties.

Per schooljaar (1 sept tem 31 aug) worden per kind automatisch door het systeem 10 jokers ingezet voor een 
annulatie (per dagdeel) die niet kan gerechtvaardigd worden met een attest van de dokter. Let wel: dit geldt voor 
alle opvangmomenten maar niet voor de voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
(bijvoorbeeld: verjaardagsfeestje, onverwachtse sportdeelname, dagje bij grootouders, ...)

Bijlage 2: de ouderbijdrage + extra kosten

Wijziging: boetes

- te laat annuleren: € 3 per dagdeel (in vorig reglement: € 4)
- niet annuleren: € 5 per dagdeel (in vorig reglement: €6)
- niet reserveren: € 5 per dagdeel of € 1.5 voor naschoolse opvang (in vorig reglement geen boete)

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang, zoals gevoegd in bijlage, wordt door de 
gemeenteraad goedgekeurd.

sociale dienst

19. Goedkeuren project vrijetijdsparticipatie 2.0

Gemeente en OCMW Koksijde richtten op 24 september 2013 het project vrijetijdsparticipatie op. Het doel was om 
door samenwerking en nieuwe initiatieven drempels weg te werken voor mensen in armoede in het 
vrijetijdsaanbod. Het project kreeg gedurende 6 jaar (2014-2019) een subsidie van de Vlaamse overheid; OCMW 
en gemeente dienden de subsidie te co-financieren.

Met het project Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 werden volgende acties ondernomen:

o tussenkomst sportclubs

o gratis lidmaatschap bibliotheek

o verdeling gratis tickets lokale activiteiten bij de doelgroep

o camping cultuur

o kunstkans

o ...

Vanaf 2020 geeft Vlaanderen opnieuw subsidies aan lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Voorwaarden voor deze 
subsidies zijn:

1) netwerk uitbouwen met partners

2) acties vastleggen voor de komende 6 jaar

3) cofinanciering

 

De partners voor het netwerk Vrijetijdsparticipatie Koksijde zijn:

o Gemeentediensten : Cultuurdienst, Sportdienst, Jeugddienst, Buitenschoolse kinderopvang, Dienst 
Toerisme, Dienst zwembaden, Bibliotheek, Cultureel centrum Koksijde, Westhoek Academie, Abdijmuseum 
Ten Duinen, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

o OCMW-diensten: Dienst algemeen welzijn, Integratie-ambtenaar, Senioren-consulent

o Kompani vzw

o Kledingbank Camino

o Kind en gezin

o ATD 4de wereld

Het netwerk Vrijetijdsparticipatie Koksijde wil vooral inzetten op lagere schoolkinderen om door middel van 
vrijetijdsparticipatie de vicieuze cirkel van armoede te proberen doorbreken.

Het netwerk wil volgende acties uitwerken vanaf 2020:

o Koksijde verlaagt of werkt bestaande financiële drempels die participatie in de weg staan weg

o Koksijde wil het bestaande aanbod in de gemeente beter en breder ontsluiten

o Koksijde ontwikkelt initiatieven die belangrijke lacunes in het aanbod voor mensen in armoede aanvullen
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o Koksijde verhoogt de kennis en de inzichten van alle actoren (actief in de ontwikkeling van vrije tijd in de 
gemeente) op het vlak van drempels voor participatie en wat het betekent om in armoede te leven

o Koksijde financiert de noodzakelijke benodigdheden om deel te nemen aan de vrijetijdsactiviteiten.

In bijlage de volledige afsprakennota met de uitgewerkte acties.

 

De aanvraag tot subsidie moet uiterlijk tegen 01 oktober 2019 ingediend worden bij de Vlaamse overheid.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het project Vrijetijdsparticipatie 2.0 en de bijhorende afsprakennota worden goedgekeurd en de nodige 
financiële middelen worden jaarlijks voorzien.

Art. 2: Het subsidiedossier wordt ingediend bij Vlaanderen vóór 01 oktober 2019.

PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID

20. Uitbreiding van de huidige aansluiting bij gaselwest voor de activiteit fluvius Net

Sinds een 10-tal jaar biedt Infrax interne datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en - 
toegang aan aan steden en gemeenten binnen hun werkingsgebied. Door de fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius 
breidt men deze diensten nu ook uit over Eandis gebied.

De huidige internettoegang van de gemeente is dringend aan een upgrade toe omwille van het steeds toenemende 
verkeer (o.a. door Office365 en anderen online toepassingen). Het voorstel van Fluvius is zowel op technisch vlak 
als financieel vlak heel interessant. Zo kan op de factuur van interne datacommunicatie, vaste telefonie en 
Internettoegang 17% bespaard worden, wat het totale maandelijkse kost zou terugbrengen op bijna 3.700 euro.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel Fluvius Net dat als basis zal dienen voor het door de Raad van 
Bestuur van Gaselwest op te stellen reglement

Art. 2: De gemeente beslist zijn goedkeuring te hechten aan beheersoverdracht inzake de Fluvius net activiteiten 
en bijgevolg tevens aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest voor de activiteit Fluvius Net.

Art. 3: De opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verzoeken de in artikel 2 genomen beslissing tot uitbreiding 
van de aansluiting tot de activiteit Fluvius Net bij Gaselwest voor te leggen aan de eerstvolgende algemene 
vergadering.

Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het 
secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be, en kennis te nemen van het 
Fluvius Net reglement zoals opgesteld door de eerstkomende Raad van Bestuur van Gaselwest.

EXTRA AGENDAPUNTEN

21. Aanvraag tot grondige uiteenzetting en bespreking van alle concessies en subconcessies 
van domeingoederen behorend tot de gemeente of het Vlaamse Gewest in het kader van de 
commissie grondgebiedszaken (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans)

Rechtszekerheid en loyale concurrentie voor alle potentiële uitbaters van concessiegoederen rekening houdend met 
het gelijkheidsbeginsel liggen ten grondslag van dit agendapunt.
Om mijn bezorgdheid hieromtrent te illustreren wordt hieronder verwezen naar drie klachten die wij hier allen in 
onze mailbox mochten binnenkrijgen.

Uiteenzetting

1)Op 3 maart 2019 mochten wij allen een klacht ontvangen van mevrouw S.M. waarin wordt gevraagd de nodige 
stappen te ondernemen tot naleving van het gemeentereglement zodoende de rechtszekerheid in de gemeente te 
kunnen garanderen; het ging hier om de vervroegde plaatsing door een uitbater van zijn zandterras buiten de door 
het politiereglement opgelegde periode;

in Afdeling 2 “horecaterrassen, koopwaar en kustrijwieltuigen” artikel 4,4 van de algemene voorwaarden van dat 
reglement leest men:
“de inname wordt toegestaan van 15 maart tot de maandag na de herfstvakantie”
Bij nader onderzoek werd vastgesteld dat het ging om een zandterras op eigendom van het Vlaamse Gewest, 
beheerd door MDK, met wie een concessieovereenkomst werd afgesloten “concessieovereenkomst Zeedijk& strand 
niet gedekt door de strandconcessie 2018-2026”. (zie bijlage concessieovereenkomst zeedijk & strand )
In artikel 10 § 2-c) van deze overeenkomst “terrassen en strandbars met verbruiksruimte “ staat duidelijk te lezen:
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“de specifieke bepalingen van het PRUP Strand en Dijk zijn integraal van toepassing voor: (…) c) het plaatsen van 
tijdelijke terrasconstructies op het strand of dijk.”
Volgens het PRUP (art.4 §4.) zijn constructies van tijdelijke aard,
“constructies die enkel aanwezig zijn gedurende een deel van of het gehele zomerseizoen.”(eigen onderlijning)
Volgens het PRUP (art.4 § 1.)
loopt het zomerseizoen van 15 maart t/m 15 oktober.(zie bijlage PRUP)

Hieruit vloeit dat het op 26/03/2019 gewijzigd politiereglement in zijn Afdeling 2 artikel 4,4 strijdig is met de 
voorschriften van het PRUP en de concessieovereenkomst met MDK wat de periode van de inname van het 
openbaar domein betreft. Dit zou problemen kunnen opleveren wat de afbraakdatum van de tijdelijke constructies 
op strandconcessies betreft.

2)Op 25 april kregen we een klacht binnen betreffende de concessie voor verkoop van ijs op het strand. Er werd 
hieromtrent al een mondelinge vraag gesteld; het Schepencollege heeft op die klacht gereageerd: alleen 
elektrische voertuigen werden nog toegelaten (zie bijlage)

In juli en augustus kon er vastgesteld worden dat er nog gemotoriseerde voertuigen heel de zomer rondreden en 
dat ze op 1m voor de cabines (boven op het verhoogde gedeelte van het strand ) tussen de liggende mensen, de 
spelende kinderen, de bloemenwinkels en de windschermen slalommen: dit is onverantwoord en komt de mensen 
zeer storend over.
De concessievoorwaarden zouden besproken en nader bekeken kunnen worden voor wat betreft de veiligheid en 
het storend karakter van het rondrijden met deze type voertuigen op het strand vooral bij hoogwater
Ook wat de uitbatingsvoorwaarden betreft is er een verschil tussen de 2 standplaatsen: in Koksijde Sint-Idesbald 
zijn vaste constructies voor ijsverkoop verboden terwijl er wel 2 toegelaten zijn in Sint André en Groendijk

3)Op 19 en 25 juli ontvingen wij een mail van L.V. waarin melding wordt gemaakt van de steeds toenemende 
geluidsoverlast die hij moest ondergaan vanuit de KYC:

-oorverdovende muziek regelmatig tot een stuk in de nacht (4uur)
- De tussenkomst van de politie brengt geen verbetering.
-deze situatie is onaanvaardbaar voor de omwonenden en vakantieverblijvers, in het bijzonder voor families met 
kleine kinderen.

Dit is de enige klacht niet. (zie bijlage)

Er is een causaal verband tussen geluidsoverlast en uitbating van het gebouw
Het gaat hier om een gebouw behorend tot de gemeente dat in concessie wordt gegeven met als hoofdfunctie een 
watersportclub.

De geluidsoverlast vanuit de KYC wordt niet veroorzaakt door de sportactiviteiten maar wel door de uitbating en de 
“nachtactiviteiten” in de door het PRUP wel nauwkeurig beschreven “drankgelegenheid”.

Indien er klachten zijn kan de vraag worden gesteld of de gemeente in haar concessieovereenkomst of 
gebruiksovereenkomst welbepaalde regels heeft opgelegd wat de decibels betreft en of er daar muziek kan 
gespeeld worden en indien ja waarom zou deze drankgelegenheid in een domeinconcessie op het strand (in een 
bebouwde kom)niet dezelfde voorwaarden “geluidsnormen” moeten volgen die gelden voor de “beachbars” .(zie 
artikel 19 van concessieovereenkomst beachbars)

Conclusie

Om duidelijkheid te scheppen, om verwarring te vermijden, om rechtszekerheid te bieden, met het oog op 
gelijkberechtiging van de plaatselijke horeca, om betwiste toestanden te bespreken en proberen te verhelpen, zou 
het heel nuttig zijn de gemeentelijke commissie voor grondgebiedszaken bijeen te roepen om de concessies en 
subconcessies van domeingoederen in de gemeente Koksijde onder de loep te nemen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: bijeenroeping van de gemeentelijke commissie grondgebiedszaken om er de concessies en subconcessies 
van domeingoederen grondig uiteen te zetten en te bespreken ter voorbereiding voor toekomstige bijkomende 
agendapunten

22. Voldoende woningen voor eigen inwoners (o.v.v. raadslid Loones)

Betaalbaar wonen is een centraal agendapunt in het programma van de verschillende partijen. Een ganse reeks 
voorstellen werden op dit vlak reeds gelanceerd, ook door N-VA op de voorgaande gemeenteraden. Het 
gemeentebestuur verklaarde reeds deze bezorgdheid ter harte te zullen nemen bij het uitwerken van het 
meerjarenplan.

Ook in andere gemeenten is dit debat sterk aanwezig. Met dit aanvullende agendapunt, wil N-VA verschillende 
ideeën die elders uitgewerkt worden, ook voorstellen in onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke.

In Brugge lanceerde het bestuur van CD&V, OpenVLD en sp.a de volgende voorstellen:
1/ Het bestuur engageert zich om het vergund en niet-vergund toeristish logisch permanent te monitoren.
2/ Er bestaat een vakantiewoningen stop in bepaalde gebieden in de (deel)gemeenten waar het permanent wonen 
in het gedrang komt, die verder zal worden uitgebreid.
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Ook in onze gemeente worden records aan verblijfstoerisme genoteerd. Dat is een uitstekende zaak. Zo bleek 
recent dat Koksijde-Oostduinkerke meer verblijfstoeristen mag verwelkomen dan Oostende. Uit nader onderzoek 
blijkt dat het ook vaak gaat over tweede verblijven die via immo-kantoren te huur worden gesteld. Bij dit alles 
wordt best gewaakt over een verantwoord evenwicht tussen het voordeel van deze situatie (toeristische 
aantrekkelijkheid) en de neveneffecten (druk op de woningmarkt waarbij tweede verblijver de woningprijzen 
opdrijven en intekenen op het woningaanbod waardoor minder huizen beschikbaar zijn voor onze eigen inwoners, 
en dit bovendien aan een hogere prijs).

In Antwerpen wordt een nieuw ambitieus project uitgebouwd rond gezinsvriendelijk wonen. Daarbij doen zij beroep 
op een voorstel dat ook terug te vinden was in het verkiezingsprogramma van N-VA Koksijde Oostduinkerke:
3/ Het bestuur ontwikkelt een woonlodel met erfpachtovereenkomst, waarbij de koper eigenaar wordt van de 
woning, maar niet van de grond waar op die staat. Op die manier wordt het mogelijk om aan gezinnen een meer 
betaalbare woning aan te bieden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de aparte stemming over elk van volgende voorstellen:

De gemeenteraad vraagt het bestuur om volgende projecten te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in de 
meerjarenplanning:

1/ Het bestuur engageert zich om het vergund en niet-vergund toeristish logisch permanent te monitoren.
2/ Er wordt een vakantiewoningen-stop ingevoerd in bepaalde gebieden in de (deel)gemeenten waar het 
permanent wonen in het gedrang komt.
3/ Het bestuur ontwikkelt een woonlodel met erfpachtovereenkomst, waarbij de koper eigenaar wordt van de 
woning, maar niet van de grond waar op die staat.

23. Versterken van onze lokale handelaars - kermis Oostduinkerke-Dorp (o.v.v. raadslid 
Hillewaere)

Op maandag 26 augustus werd de uitnodiging bezorgd aan de gemeenteraadsleden voor de opening van de kermis 
in Oostduinkerke Dorp. Daaruit blijkt dat ook dit jaar door het gemeentebestuur gekozen wordt voor een formule 
waarbij, na de opening van de kermis, de genodigden en de Harmonie Vrienden van de Brandweer richting Golf Ter 
Hille trekken.

Gelet op de steeds forsere nadruk die wordt gelegd op het versterken van onze lokale economie wordt voorgesteld 
om dit programma te herbekijken. Zo kunnen we garanderen dat onze handelaars maximaal kunnen profiteren van 
de opkomst bij de opening van de kermis. En zorgen we tegelijk voor een extra impuls in ons dorpsleven.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel:

1/ De gemeenteraad vraagt het bestuur het programma van de opening van de kermis in Oostduinkerke Dorp te 
wijzigen zodat maximaal wordt gegarandeerd dat genodigden en verenigingen aanwezig blijven in de kern van 
Oostduinkerke Dorp.

2/ Indien er plannen zouden bestaan om, zoals bij de opening van Koksijde kermis het geval was, gratis 
consumpties te voorzien in de lokale handelszaken, vraagt de gemeenteraad om daar snel en voldoende promotie 
rond te maken voorafgaand aan de dag van de opening van de kermis in Oostduinkerke Dorp.

3/ Voor de volgende jaren vraagt de gemeenteraad aan het bestuur om de opendeurdag op de golf in te plannen 
op een andere dag dan de opening van de kermis Oostduinkerke Dorp, dan wel een programma te voorzien waarbij 
het versterken van onze lokale handelaars in de dorpskern wordt gegarandeerd.

24. Hockey in onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. raadslid Verhaeghe)

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd een ambitieus voorstel gelanceerd om een hockeyveld met 
bijhorende infrastructuur aan te leggen in het sportpark van Oostduinkerke. Het zou een waterveld betreffen met 
overdekte tribune, scorebord, opwarmingsterrein, vier groepskleedkamers en kleedkamers voor de 
scheidsrechters, (publiek) sanitair, douches, cafetaria,… Dit alles voor een kost van 1,8 miljoen euro (erelonen niet 
inbegrepen).

Aangekondigd werd dat het hockeyterein eind 2018 reeds klaar zou zijn en verdere nieuwe infrastructuur 
beschikbaar zou zijn vanaf september 2019.

Gelet op de evoluties in onze gemeentelijke voetbalverenigingen, de noodzaak om mogelijk voetbalterreinen uit te 
breiden in Oostduinkerke en de wens om de aanwezige sportinfrastructuur in Koksijde Dorp efficiënter te benutten 
zodat ook onze lokale handelaar hierbij worden versterkt, stelt zich de vraag naar bijkomend onderzoek.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel:
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De gemeenteraad vraagt het bestuur om te onderzoeken of de hockey haar plaats mogelijk zou kunnen vinden op 
de beperkt gebruikte voetbalinfrastructuur van Koksijde dorp, waarbij het kunstgrasveld dan aangepast zou dienen 
te worden aan de noden van het hockeyspel en de impact op onze lokale handelaars meegenomen dient te worden 
in het onderzoek.

25. Jeugdsport aanmoedigen. (o.v.v. raadslid Vandenbroucke)

Onze gemeente investeert sterk in sportinfrastructuur en in onze sportclubs. Het is belangrijk dat we die blijven 
stimuleren om verder te groeien en zelfredzaam te zijn. Verenigingen die naast het sportieve ook aandacht hebben 
voor hun sociale en maatschappelijke rol in de wijk, zijn de beste garantie op levenslang sporten. De gemeente 
zorgt vandaag bvb al voor ondersteuning met subsidies, informatie, logistiek en infrastructuur.

N-VA lanceert graag het voorstel om er verder voor te zorgen dat al onze jongeren sporten en bewegen en zij 
daarbij ook kunnen proeven van bijvoorbeeld een strand- of watersport of een andere sport.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel:

De gemeenteraad vraagt het bestuur om de invoering te onderzoeken van een algemeen systeem van sport-
cheques, in samenwerking met de (sport en jeugd)verenigingen en de scholen. Waarbij de cheques kunnen worden 
gebruikt om te proeven van verschillende sporten.

26. Aantrekken van extra huisartsen en tandartsen (o.v.v. raadslid Hillewaere)

Uit recente cijfers blijkt dat onze gemeente Koksijde-oostduinkerke een zogenaamde “huisartsarme gemeente” is, 
dit samen met 226 andere gemeenten. Dit houdt in dat er, voor grotere gemeenten, minder dan 90 actieve 
huisartsen zijn per 100.000 inwoners, of, voor dunbevolktere gemeenten, er minder zijn dan 125.
Ook de grote vraag naar extra tandartsen is gekend.

Tegelijk wordt vandaag samengewerkt met verschillende gemeenten in zogenaamde eerstelijnzones (zie 
agendapunt 6 van deze gemeenteraad van 3 september 2019. Deze eerstelijnzones zijn opgericht om het werk van 
lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Hun taken zijn:
o Afstemming tussen zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood
o Stimuleren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking
o Ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen (‘kringen’) o 
Ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal
o Aanleveren gegevens voor opmaak sociale kaart

Daarbij valt op dat het aantrekken of het stimuleren van de komst van extra zorg- en hulpverleners niet 
uitdrukkelijk wordt genoemd in het takenpakket van deze eerstelijnszones.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel:

De gemeenteraad vraagt het bestuur om te onderzoeken hoe een beleid kan worden uitgewerkt om extra zorg- en 
hulpverleners aan te moedigen zich te vestigen in onze gemeente, zodat voldoende zorg gegarandeerd is en de 
wachtlijsten zich tot een redelijke proportie kunnen beperken.

MONDELINGE VRAGEN

27. De Poort en Konzplein of Carwash rondpunt Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck)

Na de afbraak van de fonteinen De Poort en Konzplein regende aan positieve reacties van de inwoners.
We zagen uit het verleden in onze bevraging dat 83% van de Koksijdenaars de ‘carwash’ niet meer wilde. De 
huidige meerderheid blijft ondanks die reacties volharden.
Nu hij weg is en we de prachtige planten zien staan van de groendienst kunnen we het zo houden.

Vraag
Kunnen we deze beslissing alsnog terugdraaien, de poort van Konzplein weglaten en de 435.000 euro nuttiger 
investeren?
Maar meer nog, kunnen we het rondpunt nog meer laten floreren met mooie pareltjes van onze groendienst?

28. app Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck)

We konden initieel gratis instappen met heel veel beloftes over de app van Koksijde. In tussentijd moesten we 
gaan betalen?
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Vraag :
Wat is de stand van zaken rond de app van Koksijde? Zijn jullie zelf tevreden?

29. Groot scherm (o.v.v. raadslid De Coster)

Het Europees Kampioenschap voetbal gaat door van 12 juni tot 12 juli in 12 Europese steden. De Rode Duivels 
gaan zich sowieso plaatsen voor dit eindtornooi. Ze spelen minimum 3 tot maximum 7 wedstrijden. Op het 
Theaterplein konden tijdens het WK Brazilië 2014, EK Frankrijk 2016 als WK Rusland 2018 de wedstrijden gevolgd 
worden op een groot scherm. De organisatie was telkens in handen van KVVC in samenwerking met het 
gemeentebestuur.

Vraag
Overweegt de gemeente Koksijde om zelf de organisatie op zich te nemen? Krijgt iedere sportvereniging de kans 
deel uit te maken van deze organisatie (verkoopsstanden)?

30. Fietsveiligheid rond scholen (o.v.v. raadslid De Coster)

Mbt fietsveiligheid rond scholen en het budget dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, met name 10mio € 
hebben wij van de AD bevestigd gekregen dat Koksijde nog geen dossier heeft ingediend.
Onze scholen kunnen nog wel wat extra investeringen qua verkeersveiligheid gebruiken, ik sommeer een paar 
evidente zaken : "kiss&ride zones", gevleugelde en 3D zebrapaden, parkeervrije zones, veilige parkeerzones, 
overdekte en veilige fietsstallingen, fietsingangen aan school gescheiden van de voetgangers, fietsopleidingen ....

Vraag
Graag willen wij weten of er een dossier voor de scholen zal worden ingediend, wanneer dit zal gebeuren en of dit 
punt dan uitvoering in de verkeerscommissie wordt uitgewerkt en op de daaropvolgende GR wordt toegelicht.
Wij rekenen er ten stelligste op dat de gemeente van deze financiële tussenkomst van het Vlaamse gewest 
gebruikt maakt om een globaal plan voor Groot-Koksijde in te dienen. Wij zien dit dossier met de nodige budgetten 
dan ook graag in de meerjarenplanning en één van de komende GR verschijnen.

31. Huiskatten gechipt / zwerfkatten (o.v.v. raadslid Bogaerts)

We konden lezen in tij dingen dat er 4863 honden zijn geregistreerd in Koksijde, volgens de meeste cijfers worden 
er evenveel katten als honden gehouden als huisdier.
Hoe evolueert het aantal gechipte katten in Koksijde, Cat ID kan deze informatie bezorgen. Wetende dat alle katjes 
geboren sinds 1/11/2017 verplicht worden gechipt en gesteriliseerd te zijn vanaf 12 weken. Vanaf 1 januari 2020 
moeten alle katten geboren vanaf 2014 verplicht gesteriliseerd en gechipt zijn alsook katten die verkocht of 
geadopteerd worden.
Ook alle katten die uit het buitenland komen en zich langer dan 6 maanden bevinden in België zijn dit ook 
verplicht.
Winterhuisvesting en voldoende voeding voorzien voor zwerfkatten wordt nu een verantwoordelijkheid vd 
Gemeenten, er zijn gratis warme kattenhuisjes te verkrijgen bij het departement
Dierenwelzijn, heeft Koksijde hier al op ingetekend.

Vraag
Hoeveel huiskatten zijn er geregistreerd (gechipt) in Koksijde?
Evolutie van het aantal gesteriliseerde zwerfkatten vanaf 2014 tot nu door de gemeente?
Waar in Koksijde worden de meeste zwerfkatten gevangen, en is er overleg met de mensen die ze ter plaatse 
voederen over de huisvesting gedurende de winter?
Welke acties onderneemt Koksijde om de baasjes aan te moedigen om hun huiskatten te steriliseren en te 
chippen?

32. Stickers padel (o.v.v. raadslid Bogaerts)

Er bestaan stickers in de vorm van een roofvogel die afschrikt alsook stickers die niet zichtbaar zijn voor ons maar 
wel voor vogels, oa met UV reflectie.
Vogels zien dan een soort black light en dit weerhoud hen om naar de doorzichtige wanden te vliegen.
Misschien zijn er nog plaatsen waar dit ook nog kan worden toegepast.
Ook een sensibilisering naar de bevolking toe via sociale media, tijdingen zou aan te bevelen zijn, misschien kan de 
gemeente de stickers aankopen in grote aantallen
en ze te koop aanbieden aan de bevolking.
Met enkele kleine kleine ingrepen, die niet veel kosten, kan veel vogelleed voorkomen worden.

Vraag
Waarom is er nog geen actie ondernomen aan de padel terreinen in Koksijde om de vogelsterfte door tegen de 
glazen wanden te vliegen te voorkomen?



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

33. Netheid Leopold III laan (o.v.v. raadslid Pieters)

Gedurende de hele zomerperiode wordt een enorme toename aan zwerfvuil vastgesteld tussen de Zeepanne en de 
molen. Bij nader inzien blijkt quasi alle afval van de Mac Donalds afkomstig te zijn, dit is te zien aan de specifieke 
verpakkingen. Klaarblijkelijk eten nogal wat toeristen en jongeren hun bestelling onderweg op en werpen de 
verpakkingen in de bermen, ook al bij gebrek aan vuilnisbakken in dat stuk straat.  Verder blijven de onverzorgde 
hagen en het woekerende onkruid in de Leopold III laan en bij uitbreiding de Robert Vandammestraat, een doorn 
in het oog van vele burgers. Dit is de toegangsweg voor 80% van de toeristen die naar Koksijde komen, en geeft 
een bijzonder slordige eerste indruk, vooral voor een gemeente die zich nog steeds wilt voordoen als “ 
bloemengemeente”.  Waar je normaliter moeiteloos met twee naast elkaar kunt fietsen,  leidt dit in deze 
omstandigheden tot erg gevaarlijke situaties. Het verhaaltje dat het Vlaams Gewest verantwoordelijk is voor de 
snoeibeurten klopt , maar bij navraag in De Panne blijkt dat de gemeenten tot overeenkomst kunnen komen met 
het Gewest om zelf bij te snoeien op de gewestwegen als dit noodzakelijk blijkt.

Vraag
Plaatsen van vuilbakken op het traject tussen Zeepanne en molen; en eindelijk een adequate aanpak van de hagen 
en onkruid langs de fietspaden van diverse gewestwegen.

34. Ongevallen met kustrijtuigen op de Zeedijk (o.v.v. raadslid Pieters)

Handelaars op de Zeedijk melden ons een significante toename van ongevallen tussen go-carts en wandelaars op 
de Zeedijk. Dit kan wellicht verklaard worden door het ontbreken van drempel / niveauverschil tussen fiets – en 
wandelgedeelte sedert de heraanleg van de dijk. Hierdoor gaan kinderen met hun go-carts snel op het 
wandelgedeelte gaan rijden , zonder er zich van bewust te zijn. Met alle mogelijke gevolgen vandien.

# Vraag
Graag brengen van duidelijkheid in deze situatie. Mogelijke vormen van sensibilisering zijn : borden aan ELKE 
verlichtingspaal op de Zeedijk ipv om de 5-7 palen zoals nu het geval is ; markeringen op de straatstenen zelf als 
scheiding voetgangerszone/ fietserszone ; verhuurders go-carts aanmanen de huurders van rijtuigen te wijzen op 
de reglementering ; scheiding plaatsen tussen beide stroken bv zitbanken of paaltjes of ketting ; …

35. Koksijde “warmste gemeente “ (o.v.v. raadslid Pieters)

Vooreerst een gemeende proficiat aan de Koksijdse diensten voor het bekomen van dit logo. Enkel 30 gemeenten 
konden instappen in dit project, en dit op basis van de juiste motivatie, spreiding en intergemeentelijke 
samenwerking.
Echter, het krijgen van een logo is één , er concreet mee aan het werk gaan is twee. Anders dreigt het bij enkel 
een nieuw logo op de Koksijdse website te blijven… Daarom nog een aantal vragen hier omtrent , want behalve 
wat overgenomen werd van de website “ warmstestedenengemeenten.be” staat er weinig concrete informatie en 
doelstelling in het persbericht.
Verder wensen we niet "de warmste gemeente" als doelstelling na te streven maar wel "de warmste inclusieve 
gemeente". De inzet moet zijn ALLE doelgroepen te bereiken en dus ook de kinderen en jongvolwassenen met een 
fysieke of psychische beperking. Deze personen komen veel te weinig en vaak niet aan bod en staan dus aan de 
zijlijn. Het creëren van gelijke kansen voor iedereen moet de grondslag zijn voor dit plan.

# Vraag
- Hoe wordt dit concreet aangepakt?
- Hoe worden de verschillende betrokken diensten onder één dak gebracht en waar?
- Wat zijn de directe plannen met de 1500 euro subsidie? Schepen Vanhove zegt dat het bestuur “ voldoende 
budget” voorziet. Hoeveel extra is dat dan en waar wordt het aan besteed?
- Wat is het Koksijdse plan voor de Warme William- campagne ?
- Zullen nieuwe, gekwalificeerde werknemers aangeworven worden hiervoor of wordt er samengewerkt met de 
bestaande medische , para-medische en gezondheidsdiensten, wetende dat deze in onze regio lange wachttijden 
inhouden?
- Wordt in de aanpak ook rekening gehouden met de wortels van veel psychische problematiek in onze regio , 
zijnde drug-en alcoholmisbruik op jonge leeftijd? En zijn onderliggende oorzaken?
- Zal er een specifieke werkgroep worden in het leven geroepen om dit plan op te stellen, te implementeren en te 
evalueren en zo ja, kan deze werkgroep dan op trimestriële basis verslag uitbrengen op de OCMW raad.

36. Onredelijke prijsstijging bij vervanging van mechanische watermeters (o.v.v. raadslid 
Loones)

De komende jaren zal het beleidsdebat over water(gebruik) alleen maar belangrijker worden. Dit thema heeft ook 
een erg sociaal en democratisch karakter, want water vormt een basisbehoefte. Uit recente gegevens blijkt dat de 
mechanisme watermeters vervangen dienen te worden door digitale watermeters. Dit gaat gepaard met een 
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stevige prijsstijging, vooral ook voor mensen die (zoals veel van onze inwoners en tweede verblijvers) in een 
appartement wonen.

Met deze vraag wil ik het gemeentebestuur graag oproepen hierover een standpunt te bepalen, zodat dit op de 
volgende gemeenteraad besproken en gestemd kan worden. Om het daarna vervolgens te laten agenderen bij de 
bevoegde IWVA , waarvan onze gemeente een belangrijke sterkhouder is en waarvan onze burgemeester het 
voorzitterschap waarneemt.

(1) HOOFDTELLERS

Er is sprake van een hoofdteller wanneer er een aansluiting is van 2” of 40mm, hiervoor dient een 
capaciteitsvergoeding te worden betaald. Daarbij wordt geen rekening gehouden of er veel dan wel weinig 
appartementen op één teller zijn aangesloten. In sommige gevallen gaat het bvb over slechts een vijftal 
appartementen dat erop is aangevloten, maar dit kan evengoed oplopen tot bvb een veertigtal.

Vandaag moet voor iedere hoofdwaterteller 152,81 € 6% BTW incl worden betaald ( vaste vergoeding + capaciteits 
vergoeding ). In de nieuwe regeling met de digitale watermeter zou dit 320,94 € 6% BTW incl. worden ( vaste 
vergoeding + capaciteits vergoeding). Dit is in totaal een prijsstijging van 210% , elk jaar opnieuw te betalen en 
geïndexeerd.

(2) CAPACITEITSVERGOEDING

Ook rond de capaciteitsvergoeding stellen zich vragen. Bij vervanging van een mechanische watermeter door een 
digitale watermeter stijgt de capaciteitsvergoeding per jaar van 50,46 € naar 202,78 € + 6% BTW. Dit is een 
verhoging van 400%.

In dit verband graag de volgende vragen:
Vindt het bestuur dergelijke prijsstijgingen verantwoord? Worden maatregelen voorzien voor mensen en gezinnen 
die minder kapitaalkrachtig zijn? Is een systeem mogelijk waarbij niet enkel gekeken wordt naar een theoretisch 
criterium (de hoofdteller) maar ook naar het effectief aantal aansluitingen (aantal appartementen)?

Is het gemeentebestuur bereid hierrond verder standpunt te bepalen, zodat een en ander kan worden herzien 
binnen de IWVA?

37. Maritiem speelpleintje aan de Estamint de Peerdevisscher (o.v.v. raadslid Loones)

N-VA hamert al lang op het aanleggen van extra speelpeintjes en de oproep om die goed te onderhouden. Onze 
gemeente levert op dit vlak schitterend werk, maar er blijven hier en daar nog een aantal mogelijke 
verbeterpunten.

Ons voorstel om een extra speelpleintje aan de cafetaria van de sporthal Hazebeek aan te leggen, is helaas 
afgeschoten op de vorige gemeenteraad, door de schepen van jeugd. Een gemiste kans. De afstand tussen de 
cafetaria en het speelpleintje aan de buitenschoolse kinderopvang (thv het oud gemeentehuis) blijkt te groot.

Ook aan de Estaminet de Peerdevisscher zou een nieuw speelplein erg welgekomen zijn. Vroeger stond er, in de 
grote zandbak, een klein speelplein-bootje. Het werd weggehaald en een nieuw speelplein werd aangekondigd. 
Tijdens de mooie zomermaanden was het jammer dat de kindjes er nog geen vervanging vonden.

Is er reeds meer duidelijkheid over de concept en de timing voor een nieuw speelpleintje aan de Estaminet? Is het 
mogelijk dit uit te werken in een maritiem concept?

38. Strandlaan, aantrekkelijke toegang tot Zeedijk tijdens de zomermaanden (o.v.v. raadslid 
Vandenbroucke)

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is een stukje Strandlaan tussen de rode lichten en de Zeedijk 
afgesloten met een slagboom. Spijtig genoeg zorgt dit voor een onaantrekkelijke toegang naar het strand. Het 
geeft een leeg gevoel, er is geen sfeer, enkel lege parkeerplaatsen (of soms ook niet, je mag er niet parkeren, 
maar er wordt toch geparkeerd). Met de slagboom is er zelfs geen doorgang voor de fietser.

Vandaar de vraag om:
1) dit gedeelte te voorzien van bloemen en/of planten, zitbanken, af en toe eens een klein lokaal event. Meer 
bepaald zorgen voor een gezellige en aantrekkelijke toegang tijdens de zomermaanden.
2) een doorgang voor de fietser te voorzien, bvb dmv paaltjes ipv slagboom.

39. Stand van zaken bankautomaat Sint-Idesbald (o.v.v. raadslid Vandenbroucke)

In de vorige gemeenteraad kregen we het positieve nieuws dat het gemeentebestuur zal instaan voor een 
bankautomaat in Sint-Idesbald. Dit onderwerp blijft er zeer belangrijk bij inwoners, klanten en toeristen. Vandaar 
ook de vraag naar de stand van zaken (timing, locatie,…).
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40. Als de nood hoog is… (o.v.v. raadslid Hancke)

Het openbare toilet is intussen beschikbaar in de Nieuwstraat. Een mooi project. Helaas blijkt het niet door elke 
bezoeker of passant onmiddellijk als toilet te worden herkend. Dat het een toilet is, is inderdaad op het gebouwtje 
vermeld, maar enkel op de achterkant, niet aan de straatzijde. Is het mogelijk dit bijkomend te verduidelijken. 
Zodat de redding snel en makkelijk nabij is, wanneer de nood hoog is ;-)

41. Bescherming van streekeigen fauna en flora (o.v.v. raadslid Hillewaere)

In Tijding lezen we over het beheersplan voor de Plaatsduinen. Daarin is onder meer voorzien in het rooien van 70 
grote populieren. Het koesteren en beschermen van onze streekeigen fauna en flora hoort inderdaad een 
permanente bezorgdheid te zijn van onze gemeente. In dit verband stelt zich onder meer ook de vraag naar een 
aanpak van de woekerende clematis in de Plaatsduinen, die o.m. onze duindoorn verdringt. Is dit probleem 
gekend? Welke maatregelen zouden in dit verband kunnen worden genomen?

42. Fietsgebruik onze gemeentepersoneel verder aanmoedigen (o.v.v. raadslid Decorte)

Onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke zet zich terecht op de kaart als fietsgemeente. Ook het fietsgebruik onder 
personeelsleden van de gemeente wordt aangemoedigd. De vraag stelt zich of op dit vlak bijvoorbeeld nog extra 
maatregelen mogelijk zijn en gepland zijn?

Welk beleid wordt gepland om fietsgebruik van eigen personeelsleden verder aan te moedigen? Hoe wordt het 
succes van dit fietsbeleid gemeten? Hoeveel fietsvergoedingen reikt de gemeente jaarlijks uit aan haar werknemers 
(welke bedrag in totaal uitgereikt, hoeveel personeelsleden maken gebruik van de mogelijkheid een 
fietsvergoeding aan te vragen)? Is er onderzocht om een systeem van leasefietsen uit te bouwen, zoals dit reeds 
gebeurd in enkele andere gemeenten waar deze optie deel uitmaakt van het loonpakket?

43. Huis Robert Vandammestraat 154 (o.v.v. raadslid De Rechter)

Het huis aan de Robert Vandammestraat 154 (rondpunt ‘Carrefour’) staat te koop. Heeft het bestuur reeds de 
vraag gesteld of er mogelijke opportuniteiten zouden zijn om dit zelf aan te kopen?

Zou het eventueel de mogelijkheid kunnen bieden om het rond punt nog veiliger in te richten (afslaande wagens 
richting kust, fietsers,…)? Zou dit mogelijkheden kunnen bieden om de natuur daar te versterken? Het plaatsen 
van de SeaKing is schitterend aan de basis, of zou door het bestuur overwogen worden die een plaats te bieden 
aan het rond punt als binnenkomer in onze gemeente (cfr de “Moed en Vertrouwen” tot voor kort bij het 
binnenrijden van Oostduinkerke)?

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


