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zitting van 21 oktober 2019

OPENBAAR
Goedkeuren notulen vorige zitting

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 3 september 2019

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raadszitting van 3 september 2019 worden goedgekeurd.

mededelingen

2. Mededelingen door de burgemeester

financiën
belastingreglementen

3. Goedkeuren belastingreglement op de ambulante handel op door de gemeente ingerichte 
openbare markten (periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2023)

Het huidig belastingreglement op ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten dient 
opnieuw vastgesteld te worden voor de komende 3 jaar aangezien deze eindigt op 31/12/2019. Het voorstel is om 
de huidige tarieven te behouden mits een beperkte aanpassing.

Huidige situatie. Art. 6: Standgeld bedraagt €5 per dag per losse standplaats extra te betalen voor marktkramers 
zonder abonnement.

Voorstel van wijziging: Standgeld bedraagt 20% van de dagprijs per dag per standplaats bovenop de 
vastgelegde dagprijs voor een standplaats met abonnement met een minimum van 5,00 euro extra te betalen voor 
marktkramers zonder abonnement.

Dit is om marktkramers te stimuleren om een abonnement te nemen, om het minder voordelig te maken om 
zonder abonnement te profiteren in de zomermaanden ten opzichte van de marktkramers met een abonnement en 
om de prijsdifferentiatie evenredig te maken naargelang het aantal ingenomen meters.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Deze belasting treedt in voege op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2023. Dit is een belasting die 
geheven wordt op de inname van een standplaats voor het voeren van ambulante activiteiten in de zin van artikel 
2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 
op de door de gemeente ingerichte wekelijkse openbare markten.

Art. 2: De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar, ongeacht of de handelaar een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon betreft. De aangestelde aanwezig op de openbare markt is hoofdelijk aansprakelijk voor 
de betaling van de belasting.

Art. 3: De belasting wordt berekend per ingenomen standplaats, ongeacht de aangeboden koopwaar, per drie 
lopende meter en per marktdag, gemeten aan de verkoopzijde van het kraam of de uitstalling en wordt voor de 
houders van een abonnement als volgt vastgesteld:

            Markt Zeelaan Koksijde

a. € 4,00 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden januari, februari, maart, 
oktober, november en december

b. € 15,00 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden april, mei, juni en 
september

c. € 25,00 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden juli en augustus

             Markt Zeedijk Oostduinkerke

a. € 4,00 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden januari, februari, maart, 
april, mei, juni, september, oktober, november en december

b. € 25,00 per drie lopende meter per marktdag voor de maanden juli en augustus

Art. 4: Voor de lengte van de standen op de dagmarkten wordt steeds een ondeelbare eenheid van 3 meter 
aangerekend. Indien de lengte van deze standen tussen 3 en 6 meter, tussen 6 en 9 meter of tussen 9 en 12 
meter bedraagt, dan wordt het standgeld aangerekend van respectievelijk 6, 9 of 12 meter derwijze dat steeds een 
veelvoud van 3 lopende meter in aanmerking komt.

Art. 5: Een vermindering op de abonnementsprijzen wordt toegestaan:

a. 15 % op de jaarabonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 december 
van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het abonnement betrekking heeft

b. 10 % op de 6 maand - abonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 
maart van het desbetreffend jaar
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c. 5 % op de 4 maand - abonnementen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 mei 
van het desbetreffend jaar

Art. 6: De kostprijs voor een losse standplaats stemt overeen met de prijzen bepaald onder artikel 3, vermeerderd 
met 20% per dag per standplaats met een minimum van 5,00 euro.

Art. 7: De belasting moet contant vereffend worden overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen:

a. De belasting voor een abonnement wordt vereffend in de gemeentekas of op de rekening-
courant van het gemeentebestuur. De uiterste datum van betalen is 5 werkdagen voor de 
aanvang van het abonnement. Om in aanmerking te komen voor de korting verbonden aan 
het abonnement dienen de voorgestelde data uit artikel 5 te worden gerespecteerd. De 
marktkramer moet steeds het betalingsbewijs kunnen voorleggen op vraag van de 
marktleider of de financieel directeur of zijn aangestelde.

b. De belasting voor losse plaatsen wordt geïnd onmiddellijk na toekenning van de plaatsen 
door de marktleider. De ontvanger van het standgeld geeft aan de marktkramers een 
kwijtschrift af, dat op elk verzoek van de financieel directeur of zijn aangestelde of van een 
afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen moet worden vertoond. 
Indien de ambulante handelaar het kwijtschrift niet wil of kan vertonen, zal hij het 
gevorderde marktgeld onmiddellijk contant moeten betalen.

Art. 8: Bij gebreke aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Art. 9: Dit reglement is niet van toepassing op de avondmarkten.

financiën kerkfabriek
meerjarenplan kerkfabriek

4. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen

Het betreft het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen.
Na onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek waarbij alle 
uitgaven van de kerkfabriek kritisch werden nagekeken, wordt voorgesteld volgende gemeentelijk bijdrage in de 
financiering van de kerkfabriek OLV Ter Duinen goed te keuren:

exploitatietoelage:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

205.162,93 188.643,40 191.975,97 195.569,10 199.374,15 190.917,65

investeringstoelage:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

De ingeschreven investeringen betreffen Geluidsinstallatie kapel, brandblustoestellen, archiefruimte (2020); 
Binnenverlichting glasramen, herstel deuren (2022) en Sleutelplan, schilderen buitenschrijnwerk en inkomhal 
(2024)

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen goed te keuren met volgende 
gemeentelijke bijdragen in exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

205.162,93 188.643,40 191.975,97 195.569,10 199.374,15 190.917,65

Art.2: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen goed te keuren met volgende 
gemeentelijke bijdragen in investeringen, te financieren met een investeringstoelage vanuit de gemeente:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Art.3: De in het in artikel 1 bedoelde meerjarenplan 2020-2025 voorziene gemeentelijke bijdrage dient jaarlijks bij 
de opmaak van het budget van de kerkfabriek te worden verminderd met het bedrag van het boni van de rekening 
van de betrokken kerkfabriek over het jaar N-2.

Art.4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, aan de 
voorzitter van de kerkfabriek OLV Ter Duinen en aan de  financiële dienst.

5. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Idesbaldus

Het betreft het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Idesbaldus.
Na onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek waarbij alle 
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uitgaven van de kerkfabriek kritisch werden nagekeken, wordt voorgesteld volgende gemeentelijk bijdrage in de 
financiering van de kerkfabriek St Idesbaldus goed te keuren:

exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

70.939,24 65.147,00 66.297,00 67.467,00 68.656,00 69.863,00

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Idesbaldus goed te keuren met volgende gemeentelijke 
bijdragen in exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

70.939,24 65.147,00 66.297,00 67.467,00 68.656,00 69.863,00

Art.2: De in het in artikel 1 bedoelde meerjarenplan 2020-2025 voorziene gemeentelijke bijdrage dient jaarlijks bij 
de opmaak van het budget van de kerkfabriek te worden verminderd met het bedrag van het boni van de rekening 
van de betrokken kerkfabriek over het jaar N-2.

Art.3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, aan de 
voorzitter van de kerkfabriek St Idesbaldus en aan de  financiële dienst.

6. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Pieter

Het betreft het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Pieter.
Na onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek waarbij alle 
uitgaven van de kerkfabriek kritisch werden nagekeken, wordt voorgesteld volgende gemeentelijk bijdrage in de 
financiering van de kerkfabriek St Pieter goed te keuren:

exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

46.507,25 70.462,02 71.677,59 72.902,07 74.158,63 75.441,15

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Pieter goed te keuren met volgende gemeentelijke 
bijdragen in exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

46.507,25 70.462,02 71.677,59 72.902,07 74.158,63 75.441,15

Art.2: De in het in artikel 1 bedoelde meerjarenplan 2020-2025 voorziene gemeentelijke bijdrage dient jaarlijks bij 
de opmaak van het budget van de kerkfabriek te worden verminderd met het bedrag van het boni van de rekening 
van de betrokken kerkfabriek over het jaar N-2.

Art.3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, aan de 
voorzitter van de kerkfabriek St Pieter en aan de  financiële dienst.

7. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Willibrordus

Het betreft het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Willibrordus.
Na onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek waarbij alle 
uitgaven van de kerkfabriek kritisch werden nagekeken, wordt voorgesteld volgende gemeentelijk bijdrage in de 
financiering van de kerkfabriek St Willibrordus goed te keuren:

exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

76.000,00 92.542,00 83.261,00 67.983,00 68.733,00 69.502,00

investeringstoelage:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

10.293,98 22.500,00 19.500,00 17.500,00 17.500,00 13.000,00

investeringen worden gefaseerd voorzien in camerabeveiliging, elektriciteits- en schilderwerken.

VOORSTEL VAN BESLISSING
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Art.1: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Willibrordus goed te keuren met volgende 
gemeentelijke bijdragen in exploitatie:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

76.000,00 92.542,00 83.261,00 67.983,00 68.733,00 69.502,00

Art.2: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Willibrordus goed te keuren met volgende 
gemeentelijke bijdragen in investeringen, te financieren met een investeringstoelage vanuit de gemeente:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

10.293,98 22.500,00 19.500,00 17.500,00 17.500,00 13.000,00

Art.3: De in het in artikel 1 bedoelde meerjarenplan 2020-2025 voorziene gemeentelijke bijdrage dient jaarlijks bij 
de opmaak van het budget van de kerkfabriek te worden verminderd met het bedrag van het boni van de rekening 
van de betrokken kerkfabriek over het jaar N-2;

Art.4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, aan de 
voorzitter van de kerkfabriek St Willibrordus en aan de  financiële dienst.

8. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Niklaas

Het betreft het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Niklaas.
Na onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek waarbij alle 
uitgaven van de kerkfabriek kritisch werden nagekeken, wordt voorgesteld volgende gemeentelijk bijdrage in de 
financiering van de kerkfabriek St Niklaas goed te keuren:

Voorafgaande opmerking: de toelage aan de kerkfabriek St Niklaas wordt verdeeld over gemeente Koksijde 
(98,60%) en stad Nieuwpoort (1,40%):

exploitatietoelage:

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Koksijde 71.050,46 74.912,89 76.020,93 77.141,20 77.141,20 75.462,84

Nieuwpoort 1.008,83 1.063,67 1.079,40 1.095,31 1.083,11 1.071,48

investeringstoelage:

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Koksijde   19.720,00 19.720,00 

Nieuwpoort   280,00 280,00 

De investeringen betreffen het polieren van de vloeren kerk en de automatisatie van de klokinstallatie Mariakapel 
en aankoop mobiel cateringmeubel. (er is geen budget voorzien in groot onderhoud van het orgel in meerdere 
fasen, geraamd op 50.000 euro. Er wordt wel een studie gemaakt en eventueel via wijziging meerjarenplan wordt 
dit ingevoegd als het dossier klaar is).

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Niklaas goed te keuren met volgende gemeentelijke 
bijdragen in exploitatie:

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Koksijde 71.050,46 74.912,89 76.020,93 77.141,20 77.141,20 75.462,84

Nieuwpoort 1.008,83 1.063,67 1.079,40 1.095,31 1.083,11 1.071,48

Art.2: Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Niklaas goed te keuren met volgende gemeentelijke 
bijdragen in investeringen, te financieren met een investeringstoelage vanuit de gemeente:

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Koksijde   19.720,00 19.720,00 

Nieuwpoort   280,00 280,00 

Art.3: De in het in artikel 1 bedoelde meerjarenplan 2020-2025 voorziene gemeentelijke bijdrage dient jaarlijks bij 
de opmaak van het budget van de kerkfabriek te worden verminderd met het bedrag van het boni van de rekening 
van de betrokken kerkfabriek over het jaar N-2;

Art.4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, aan de 
voorzitter van de kerkfabriek St Niklaas en aan de  financiële dienst.

budget kerkfabriek

9. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen
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Het betreft het budget 2020 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen.
Het budget 2020 voorziet een toelage van 205.162,93 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019. 
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Kennis wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen en de gemeentelijke 
bijdrage 2020 ten belope van 205.162,93 euro in exploitatie en 20.000,00 euro in investeringen.

10. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Idesbaldus

Het betreft het budget 2020 van de kerkfabriek St Idesbaldus.
Het budget 2020 voorziet een toelage van 70.939,24 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019. 
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Kennis wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek St Idesbaldus en de gemeentelijke bijdrage 
2020 ten belope van 70.939,24 euro in exploitatie.

11. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Niklaas

Het betreft het budget 2020 van de kerkfabriek St Niklaas.
Het budget 2020 voorziet een toelage van 72.059,59 euro (waarvan 71.050,46 euro ten laste van gemeente 
Koksijde en 1.008,83 euro ten laste van Stad Nieuwpoort) en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019.
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Kennis wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek St Niklaas en de gemeentelijke bijdrage 
2020 ten belope van 72.059,59 euro (waarvan 71.050,46 euro ten laste van gemeente Koksijde en 1.008,83 euro 
ten laste van Stad Nieuwpoort) in exploitatie.

12. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Pieter

Het betreft het budget 2020 van de kerkfabriek St Pieter.
Het budget 2020 voorziet een toelage van 46.507,25 euro en past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019. 
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Kennis wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek St Pieter en de gemeentelijke bijdrage 2020 
ten belope van 46.507,25 euro in exploitatie.

13. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Willibrordus

Het betreft het budget 2020 van de kerkfabriek St Willibrordus.
Het budget 2020 voorziet een toelage van 76.000,00 euro in exploitatie en past in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019. Daarnaast is er een 
investeringstoelage voor 10.293,98 euro voorzien.
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Kennis wordt genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek St Willibrordus en de gemeentelijke bijdrage 
2020 ten belope van 76.000,00 euro in exploitatie en 10.293,98 euro in investeringen.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
algemene vergaderingen igs

14. Gaselwest - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de 
buitengewone algemene vergadering op 12 december 2019

Op 12 december 2019 om 18.00 uur vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten :
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1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen 
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de 
te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020
3. Code goed bestuur
4. Statutaire benoemingen
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
6. Statutaire mededelingen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 12 december 2019:

1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen 
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de 
te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.

Art. 2: Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende vereniging 
Gaselwest;

Art. 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 12 december 2019 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be¬slis¬singen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere¬niging Gaselwest.

15. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering op 10 
december 2019

Op 10 december 2019 om 19u00 vindt een bijzondere algemene vergadering plaats met volgende agendapunten :

1. 2020: activiteiten en strategie
2. 2020: begroting

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De verdeling van de stemmen van de gemeente Koksijde wordt expliciet toegewezen aan de op de 
bijzondere algemene vergadering aanwezige afgevaardigden.

Art. 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers in de bijzondere algemene vergadering van 
IWVA op 10 december 2019 om 19u00 volgende punten goed te keuren :
1. 2020: activiteiten en strategie
2. 2020: begroting

brandweer

16. Bekrachtiging van de beslissing tot uitstap uit de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek 
en opstart van de oprichting van een nieuwe hulpverleningszone

Sedert 1 januari 2015 maken Koksijde, De Panne en Nieuwpoort deel uit van de hulpverleningszone Brandweer 
Westhoek samen met Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.

Er bestaan heel wat verschillen tussen de kustgemeenten en de meer landelijke gemeenten die samen deel 
uitmaken van de hulpverleningszone Westhoek.

Eerst en vooral zijn de bestaande risico's binnen de huidige hulpverleningszone zeer uiteenlopend. Men stelt grote 
verschillen vast tussen de aard van de interventies die plaatsvinden in de kustgemeenten en deze in de meer 
landelijke gemeenten. Bovendien is het aantal interventies sterk verschillend tussen de kustgemeenten en de meer 
landelijke gemeenten.
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Door de grootte van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek en het aantal gemeenten die hiervan deel 
uitmaken, verloopt het besluitvormingsproces traag. Bovendien zijn de communicatielijnen, zowel intern als extern, 
lang en verlopen dan ook traag.

De betrokkenheid van de gemeenten en hun burgers in dergelijke grote en zeer heterogeen samengestelde 
hulpverleningszone is kleiner, terwijl de dienstverlening net op maat moet zijn van de burger.

Ten slotte is de balans tussen de financiële inspanningen en dienstverlening niet in evenwicht. Koksijde, De Panne 
en Nieuwpoort dragen momenteel 31,76% van het werkingsbudget van de hulpverleningszone Brandweer 
Westhoek. Vanaf 2020 zou zelfs een nog grotere financiële inspanning worden gevraagd.

Om al deze bovenstaande redenen wenst Koksijde samen met De Panne en Nieuwpoort de huidige zone te verlaten 
en een nieuwe en kleinere hulpverleningszone op te richten met Middelkerke - die hulpverleningszone Zone 1 zal 
verlaten - als nieuwe partner. Hiermee willen de vier lokale besturen de dienstverlening beter afstemmen op de 
noden van de inwoners en bezoekers van de Westkust en garanderen ze een betere risicobeheersing, een vlotter 
besluitvormingsproces en een gerichter en doorzichtig financieel beheer.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigde op 30 september 2019 de verklaring van de 
burgemeester dat hij de intentie heeft om net als de burgemeesters van De Panne en Nieuwpoort de 
hulpverleningszone Brandweer Westhoek te verlaten om de vorming van een nieuwe 
brandweerzone/hulpverleningszone op te starten. Een intentieverklaring om deze nieuwe hulpverleningszone op te 
richten, werd getekend door de vier burgemeesters van de betrokken gemeenten op maandag 30 september 2019 
in het stadhuis van Nieuwpoort.

Een verklaring van elke gemeenteraad van de vier lokale besturen is nu noodzakelijk om het definitieve startschot 
te geven aan de opstart van een nieuwe hulpverleningszone.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 
september 2019 houdende bekrachtiging van de verklaring van de burgemeester dat hij de intentie heeft om net 
als de burgemeesters van De Panne en Nieuwpoort de hulpverleningszone Brandweer Westhoek te verlaten om de 
vorming van een nieuwe brandweerzone/hulpverleningszone op te starten.

Art. 2: De gemeenteraad beslist dat de gemeente Koksijde de hulpverleningszone Brandweer Westhoek verlaat en 
samen met de gemeenten De Panne en Middelkerke en met de stad Nieuwpoort de vorming van een nieuwe 
hulpverleningszone zal opstarten.

overheidsopdrachten
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

17. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: wegenis- en 
rioleringswerken in diverse straten 2019: Tamarixstraat, Dwarsstraat (tss Kroonlaan en 
Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan (tss Koninklijke Baan en H. 
Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat

Laat lastenboek geworden voor het dossier: Wegenis- en rioleringswerken in diverse straten 2019: Tamarixstraat, 
Dwarsstraat (tss Kroonlaan en Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan (tss Koninklijke Baan 
en H. Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat.

De raming bedraagt 515.1174,24 euro incl. btw. De nodige kredieten zijn voorzien op het budget.

Lastenboek, plannen en raming opgemaakt door studiebureau Plantec.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken 
in diverse straten 2019: Tamarixstraat, Dwarsstraat (tss Kroonlaan en Tennislaan), Resedaslaan, 
Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan (tss Koninklijke Baan en H. Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat”, 
opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 458.890,65 euro excl. btw of 515.117,24 euro 
incl. btw.

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

18. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: zeedijk: voetpaden tussen G. 
Grardplein en Zavelplein



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

Laat lastenboek geworden voor de heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G. Grardplein en 
het Zavelplein.

De raming bedraagt 879.492,15 euro incl. btw.

Lastenboek, raming en plannen opgemaakt door studiebureau Plantec. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Zeedijk: voetpaden tussen G. 
Grardplein en Zavelplein”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 
8400 Oostende. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 745.740,00 euro excl. btw of 
879.492,15 euro incl. btw.

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

19. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 1: aanleg van een water-
kunstgras hockeyveld op het gemeentelijk sportpark Oostduinkerke

Laat lastenboek geworden voor de aanleg van een water-kunstgras hockeyveld op het gemeentelijk sportpark van 
Oostduinkerke.

De raming bedraagt 1.290.866,72 euro incl. btw.

Lastenboek, raming en plannen werden opgesteld door studiebureau J2F uit Tienen.

Motivering en uitleg:

Aanleg van een volwaardig water hockeyveld in kunstgras, met inbegrip van LED-verlichting en automatische 
bewatering, een omheining rond het hockeycomplex en de omlegging van de waterloop die het terrein doorkruist.

Met de geplande werken aan waterlopen voorzien we eveneens een oeverversterking van de gracht langs de 
Hazebeekstraat, palend aan het hockeycomplex.

Immers, dit stuk gracht voorziet in de afwatering van Oostduinkerke en is in het verleden menigmaal oorzaak 
geweest van een slechte afwatering.

De verder landinwaarts gelegen grachten bezitten reeds deze oeverversterking (met de aanleg van de golf).

(ter info: de werken aan de waterlopen benemen 100.000 euro van het totale bedrag)

Raming: 1.290.866,72 euro

Subsidies Sport Vlaanderen: 306.000 euro

Dit past binnen het voorziene budget van 2.100.000 euro.

Timing:

Bedoeling is om de werken te kunnen aanvatten in de periode februari-maart en om gebruiksklaar te zijn tegen 1 
juli 2020.

Het lastenboek voor het clubhuis (lot 2) en de inrichting ervan (lot 3) is in voorbereiding en zal worden voorgelegd 
aan de GR van november.

In afwachting van de bouw van het clubhuis kan de club gebruik maken van de kleedkamers van de sporthal.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-151 en de raming voor de opdracht “Aanleg van 
een water-kunstgras hockeyveld op het gemeentelijk sportpark Oostduinkerke”, opgesteld door de ontwerper, J2F 
Sport Infrastructuur Consultancy, Vissenakenstraat 558 te 3300 Tienen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt 1.096.832,00 euro excl. btw of 1.327.166,72 euro incl. 21% btw.

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

openbaar domein

20. Goedkeuren aangepaste rooilijn in de Langgeleedstraat



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

Naar aanleiding van de uitbreidingswerken aan het RWZI in Wulpen enkele jaren geleden werd door de gemeente 
nog maar eens de gevaarlijke toestand aangeklaagd die er bestond op het jaagpad. Het verkeer voor het RWZI 
kwam er in conflict met het steeds drukker wordend fietsverkeer op de Conterdijk.

Aquafin heeft toen, onder druk van de gemeente, voor het RWZI een alternatieve uitweg gezocht voor het verkeer 
tijdens de werken. Deze tijdelijke weg is na bemiddeling door de gouverneur, waar tal van partijen bij betrokken 
werden, en tal van scenario's werden onderzocht uiteindelijk definitief geworden mits ook een lokale aanpassing 
aan te brengen aan de Langgeleedstraat t.h.v. de bocht dichtbij de Toekomstlaan. Hiervoor werd reeds een 
landbouwer onteigend.

De kostenverdeling voor deze werken (aanpassing weg en onteigening), waarbij de gemeente 10% betaalt, is 
d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2018.

De uitvoering van deze aanpassingswerken zal gebeuren in dezelfde aanbesteding voor de aanleg van de 
persleiding tussen station Torrele van de IWVA en de golf.

In kader van nieuwe regelgeving moet de aanpassing, zijnde verbreding van het openbaar domein t.h.v. de bocht, 
ook goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het betreffende rooilijnplan is in bijlage toegevoegd.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De lokale aanpassing van de rooilijn in de Langgeleedstraat, opgenomen in aan dit besluit gevoegd 
rooilijnplan, wordt goedgekeurd.

tracé wegenis

21. Goedkeuring akte inbezitname van een onroerend goed wegel en weide 
Nieuwpoortsteenweg (thv huisnummmers 119 en 123)

Door het verleggen van de bus van de Polderstraat naar Nieuwpoortsteenweg was gevraagd aan ANB voor een 
wandel- en fietsdoorsteek doorheen de Oostvoorduinen zodat mensen van Polderstraat en Mariapark een kortere 
doorsteek hebben naar de bus in de Nieuwpoortsteenweg

Die doorsteek zou uitkomen tussen nrs. 119 en 123, waar nu al een erfdienstbaarheid ligt op private perceel als 
doorsteek naar de achtergelegen hoeve. De eigenaar van de percelen gelegen aan de straatkant gaat akkoord met 
de kostloze afstand van de wegel. 

Achter deze percelen ligt een perceel weide 6a80ca van de heer en mevrouw Studer-Flore. Uit opzoekingen gedaan 
door de Afdeling Vastgoedtransacties is gebleken dat de personen in 1949 werden uitgeschreven in Brussel zonder 
gekende bestemming of enig spoor, noch van henzelf, noch van eventuele rechtsopvolgers. Ook de Belgische staat 
heeft dit heerloos goed niet opgeëist. 

Om de doorsteek te kunnen realiseren werd door de afdeling vastgoedtransacties voorgesteld om een akte 
inbezitname op te stellen betreffende het perceel grond dat door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd;  

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring akte inbezitname wegel en weide gelegen "Stag op Nieuwpoort" gekadastreerd onder sectie B, 
nummer 620. 

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


