
GEMEENTERAAD

ZITTINGSVERSLAG

Zittingsverslag gemeenteraad Koksijde 1

zitting van maandag 29 juni 2020

zitting van maandag 29 juni 2020 

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter

Marc Vanden Bussche, burgemeester

Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen

Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk 
Decorte, raadsleden

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Verontschuldigd: Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden

Afwezig: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u25.

Raadslid Van Herck betreurt dat de zitting niet live gestreamed wordt, hij vindt de timing van de afgelopen 
commissies niet goed gezien er twee op hetzelfde tijdstip plaats gevonden hebben en er geen overleg is geweest

raadslid Loones betreurt ook dat de twee commissies op hetzelfde moment plaats vonden en het verslag van één 
commissie ook nog niet binnen is, hij vraagt een engagement voor de toekomst dat de planning meer in overleg 
zou gebeuren

De voorzitter stelt dat de uitnodiging voor beide commissies wel degelijk tijdig werd verstuurd

OPENBAAR
Goedkeuren notulen vorige zitting

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAADSZITTING VAN 18 MEI 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
mededelingen

2. MEDEDELINGEN DOOR DE BURGEMEESTER

schepen Dawyndt deelt mee dat het BK tijdrijden doorgaat op 20 augustus in de vier voorziene categorieën, het 
parcours werd uitgestippeld in overleg met de Bond, hij stelt dat de nodige maatregelen genomen en overloopt ten 
slotte het parcours zelf

de burgemeester deelt mee dat voor wat de zendmast in Koksijde-dorp betreft, de nieuwe mast niet hoger zal 
zijn dan de bestaande mast op de andere locatie; vervolgens deelt hij mee dat het asielcentrum dicht gaat binnen 
een twee- tot drietal weken; voor wat coronacrisis betreft verwijst hij naar de toelichting door ing. Wydooghe op de 
gemeenteraadscommissie, met name dat er zal gewerkt worden op basis van een meetsysteem samen met 
Westtoer zodat mensen kunnen kiezen in welke zone ze best gaan, er zijn ook Koksijde coaches aangeworven die 
mensen zullen begeleiden, informatie zullen verstrekken, zullen sensibiliseren en wat de algemene regels zijn die 
moeten gevolgd worden, waaronder social distancy en verder sensibiliseren voor het dragen van een mondmasker, 
hij betreurt dat er geen federale maatregel voor dit laatste werd opgelegd; hij stelt dat we moeten blijven opletten 
gezien het virus nog niet is verdwenen, maar alles is momenteel goed onder controle; er komen 20 politiemensen 
bij die zullen patrouilleren op het strand, dijk en de straten; Koksijde is klaar om de mensen op te vangen, bij 
klachten zal er opgetreden worden, respecteren van het sluitingsuur, wat niet zo evident is, vooral voor jongeren. 
Hij hoopt dat we een goed seizoen tegemoet gaan.

raadslid Dirk Decorte vindt dat, in vergelijking met De Panne, er in Koksijde weinig zichtbare maatregelen zijn, 
bijv. eenrichtingsverkeer in winkelstraten, circuit voor go-carts. De burgemeester stelt dat alles goed bekeken is op 
vlak van eenrichtingsverkeer en eventueel afsluiten en dit in overleg met handelaars, er kunnen steeds bijkomende 
maatregelen worden voorzien.

raadslid Loones vindt dat in een rubriek mededelingen ook een debat moet kunnen gevoerd worden; hij vraagt 
ook in de toekomst dit punt mededelingen wat meer te structureren, zodat ook een wederwoord of inbreng door de 
fracties kan gedaan worden; hij dankt voor de informatie in verband met de zendmast en verwijst voor een 
standpunt ten gronde naar een toegevoegd agendapunt hierover; hij verwijst ten slotte naar feit dat er een sinds 
vandaag een 17de (vrouwelijke) paardevisser is en vraagt een applaus voor haar.

financiën ocmw
jaarrekening OCMW

3. KENNISNAME JAARREKENING OCMW KOKSIJDE 2019

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
financiën

jaarrekening
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4. VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2019 GEMEENTE KOKSIJDE

De burgemeester verwijst naar het resultaat van de rekening 2019 en stelt dat dit beter is dan geraamd; hij 
verwijst naar de bedragen van de investeringen, nieuw opgenomen leningen, daling van de schuld naar 80 miljoen 
euro wat ruimte schept om verder te investeren en dit overeenkomt met de intenties in het meerjarenplan

raadslid Loones verwijst naar het feit dat zijn fractie in de meerderheid zat en mee bijdroeg aan de schuldafbouw 
van 120 naar 80 miljoen en waar het meerjarenplan voorziet in schuldtoename tot 120 miljoen euro; hij stelt dat 
er minder is gerealiseerd dan wat er gepland werd en 2019 dus een verloren jaar is geweest, zijn fractie zal tegen 
dit punt stemmen

raadslid Van Herck houdt dezelfde teneur aan; er wordt 7 miljoen doorgeschoven naar het volgende jaar, meer 
inkomsten via IWVA die maar een eenmalige actie is; hij vraagt om niet naïef te zijn gezien de schuldgraad weer 
zal toenemen, ook minder inkomsten door covid-toestand, hij stelt ook dat de schuld opnieuw zal toenemen tot 
120 miljoen euro, hij stelt dat de projecten in het meerjarenplan ten goede moeten komen voor de bevolking, hij 
ziet te weinig ambitie voor jeugd, lokale economie, gezinnen, betaalbaar wonen; het is een te magere score, er 
wordt te weinig in nieuwe zaken geïnvesteerd, hij wijst naar luxe-uitgaven die geen prioriteit voor de inwoners zijn, 
wel zit zijn fractie te wachten op jeugdbeleid, aanpak leegstand, professioneel aanpakken lokale economie en 
betaalbaar wonen; andere gemeenten investeren in relance maatregelen, Koksijde niet, hij stelt dat foute 
prioriteiten worden gemaakt, te weinig ambitie; zijn fractie zal blijvend kritisch toe kijken, zijn fractie zal 
tegenstemmen

raadslid Wolter Hofmans stelt dat operationele kosten toenemen terwijl operationele opbrengsten slechts heel 
weinig toenemen; ze vraagt wat de oorzaken zijn van de toename van de kosten en vraagt hoe dit in de hand zal 
gehouden worden; er wordt een minwaarde bij vaste activa gerealiseerd en vraagt over welke transactie het gaat

de financieel directeur stelt dit te verklaren valt door de verledding van de openbare verlichting, wat heeft geleid 
tot boeken van minwaarde  en hij verwijst naar de schriftelijke toelichting; de stijging van operationele kosten is te 
verklaren door werkingssubsidies, met name politiezone Westkust en Hulpverleningszone Westhoek, 
personeelskosten stijgen heel weinig; de minkosten op financiële kosten hebben te maken met daling van de 
intresten en minder opnemen van leningen

raadslid Wolter Hofmans vraagt van wanneer de vastlegging van eindbudget dateert en stelt daarna nog enkele 
andere vragen over het investeringsbudget, waarop de financieel directeur hiervoor verwijst naar 
kapitaalvermindering van IWVA, het uitvoeringsritme van investeringen verwijst hij naar realisatie in andere jaren

Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

meerjarenplan

5. MEERJARENPLAN 2020-2025 WIJZIGING NR.1: VASTSTELLING GEDEELTE GEMEENTE KOKSIJDE

raadslid Loones verwijst naar een eerdere tussenkomst van raadslid Dalle waarbij ze stelde dat er gewerkt wordt 
aan een financieel pakket om de gevolgen van corona te bestrijden, hij merkt dat er niets is opgenomen in deze 
meerjarenplanwijziging en vraagt wanneer dit er dan wel komt; zijn fractie zal tegenstemmen omdat er te weinig 
realiteitszin is, te weinig ambitie is, omdat de gevolgen van corona worden onderschat en er te weinig maatregelen 
voorzien zijn, financiële ondersteuning, maatregelen voor inwoners, tweede verblijvers en verenigingen, zijn fractie 
zal tegen stemmen

raadslid Van Herck sluit zich aan bij de fractie NVA en stelt dat ook zijn fractie zal tegenstemmen

de burgemeester stelt dat hij geen tegenvoorstellen van de oppositie hoort; hij zegt dat er fors is ingezet op 
materiële steun, zodat handelaars goed van start konden gaan, ze op die manier een partner hebben bij de 
gemeente; er is veel ondersteuning geweest, waarbij we uniek zijn op dat vlak in Vlaanderen, daar waar er overal 
elders met bons werd gestrooid, heeft Koksijde ervoor gekozen om hier niet in mee te gaan; het is de opdracht van 
Vlaamse en federale overheid om in te staan voor financiële maatregelen; hij stelt dat er geen belastingsverhoging 
zal gebeuren door het feit dat de gemeente geen sinterklaas heeft gespeeld of zal spelen; hij stelt dat de 
handelaars tevreden zijn en de gemeente hier verder zal op inspelen; hij verwijst ook naar uitbreiding van 
terrassen en het feit dat het gemeentebestuur het leven van de handelaars zo gemakkelijk mogelijk probeert te 
maken

raadslid Van Herck vraagt dat er rekening zou worden gehouden met de voorstellen van zijn fractie; hij is ook 
geen vragende partij dat gemeente sinterklaas zou spelen; hij vraagt wel om de prioriteiten bij te stellen en 
investeringen te doen waar het echt nodig is

raadslid Loones vindt de materiële ondersteuning door de diensten goed, maar wat ontbreekt is extra financieel 
engagement, hij verwijst naar de 30 concrete voorstellen die NV-A heeft gedaan; hij verwijst ook naar het feit dat 
ook de toeristische verblijfsbelasting werd ingevoerd door deze meerderheid en vraagt om die af te schaffen of op 
te schorten

de burgemeester herhaalt dat er geen aanvullende personenbelasting komt en geen verhoging van onroerende 
voorheffing; hij stelt ook dat het niet over een toeristenbelasting gaat en dit op hetzelfde niveau zit als andere 
gemeenten
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Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

6. MEERJARENPLAN 2020-2025 WIJZIGING NR.1: GOEDKEUREN GEDEELTE OCMW

Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

7. GOEDKEURING NOMINATIEVE SUBSIDIES VERSIE 2 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
belastingreglementen

8. HERVASTSTELLEN RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN

raadslid Deltombe licht de bijkomende maatregelen toe in Sint-Idesbald in functie van o.a. uitbreiden van 
terrassen

raadslid Vandenbroucke vraagt of deze aanpassingen het gevolg zijn van een online vergadering tussen 
burgemeester en handelaars waarbij werd gesteld dat extra parkeerplaatsen zouden voorzien worden bij eventueel 
afsluiten van de Strandlaan en vraagt of dit permanent is, waarop de burgemeester meldt dat deze maatregel kan 
geëvalueerd worden na de zomer

raadslid Wolter Hofmans verwijst naar smalle straten waardoor er niet kan geparkeerd worden omdat 
hulpdiensten anders niet zouden kunnen passeren, het heeft geen zin om daar betalend parkeren in te voeren 
waarop raadslid Deltombe verwijst naar de wegcode, en zegt dat er geen parkeermeters zullen geplaatst worden in 
straten die te smal zijn

Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 11 onthoudingen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

gemeentelijke toelage

9. VASTSTELLING VAN REGLEMENTEN BELEIDS- EN IMPULSSUBSIDIES 2020-2025

schepen Dawyndt stelt dat het voorliggend ontwerp het verder zetten is van het bestaande reglement

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. GOEDKEURING REGLEMENT TOEKENNEN GEBOORTEPREMIE

De burgemeester verwijst naar feit dat bij nieuw geboren kinderen vroeger gratis vuilniszakken werden gegeven 
en het voorstel nu is om een bedrag van 200 euro te geven

raadslid Decoster stelt dat dit goed nieuws is voor jonge gezinnen, maar vindt dit budget nergens terug in het 
meerjarenplan, hij vraagt of dit een bedrag is dat op rekening wordt gestort of in bonnen

raadslid Loones vindt dit een goed initiatief, waarbij hij stelt dat het bedrag evenwel ruim onvoldoende is om 
jonge gezinnen naar hier te halen en er veel meer hiervoor nodig is om te zorgen voor verjonging in de gemeente

raadslid Hancke stelt voor om te investeren in een pamperbak op het milieupark, waarop schepen Decorte stelt 
dit te zullen bekijken

Het diensthoofd financiële dienst, Jozefien Debaeke antwoordt op de vraag van raadslid Loones dat dit wel degelijk 
opgenomen is in het meerjarenplan, maar hier geen afzonderlijke actie voor is voorzien

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. GOEDKEURING OVEREENKOMST INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN DE KONINKLIJKE 

GEMEENTELIJKE HARMONIE OOSTDUINKERKE EN DE KONINKLIJKE GEMEENTELIJKE HARMONIE KOKSIJDE EN EL 

FUERTE ALS TUSSENKOMST IN DE AANKOOP VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

de burgemeester stelt dat we in de gemeente beschikken over drie goede muziekmaatschappijen die het 
momenteel ook niet gemakkelijk hebben; de Witte Burg zal voortaan door Harmonie van Oostduinkerke kunnen 
gebruikt worden; hij verwijst naar een overleg met elke muziekvereniging voor wat betreft aankopen van nieuwe 
instrumenten en voorliggend voorstel;

raadslid Decoster stelt tevreden te zijn met dit initiatief

raadslid Loones sluit hierbij aan, hij vraagt naar de vraag van El Fuerte voor wat betreft de stockage van 
materialen en stelt daarom ook volgend amendement voor "De gemeente engageert zich om onze 
muziekverenigingen te helpen bij het veilig stockeren en parkeren van vrachtwagens en aanhangwagens met 
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materiaal"; de burgemeester vindt deze opmerking misplaatst, hij stelt dat er hier geen enkel signaal vanuit deze 
muziekvereniging is gekomen naar het bestuur toe, hij stelt bovendien dat de gemeente niet bij machte is om alle 
rollend materiaal van verenigingen te stockeren, hij wijst er ook op dat de gemeente nu reeds voorziet in ruimte 
ondersteuning door ter beschikking stellen van lokalen, geven van een toelagen voor kleding en instrumenten en 
een grote subsidie

stemming over het amendement: met 11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, 
Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, 
Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 14 stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, 
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc 
Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

stemming ten gronde: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. GOEDKEURING WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKING KONINKLIJKE VOETBAL VERENIGING KOKSIJDE-
OOSTDUINKERKE (KVKO) VOETBALSEIZOEN 2020-2021

schepen Dawyndt licht dit punt toe

raadslid Decoster stelt dat hij dit voorstel van jeugdwerking steunt en hij vraagt of het klopt wat er in de media 
staat, met name wat de voorzitter betreft waarop de voorzitter meldt dat dit niet in publieke zitting kan besproken 
worden

raadslid Loones stelt dat zijn fractie dit punt zal steunen, en vraagt naar een stand van zaken over de hockey en 
vraagt of er een ondersteuning wordt voorzien voor deze club, waarop schepen Dawyndt meldt dat hiervoor met de 
club nog zal samen gezeten worden

schepen Dawyndt licht dit punt toe

raadslid Decoster stelt dat hij dit voorstel van jeugdwerking steunt en hij vraagt of het klopt wat er in de media 
staat, met name wat de voorzitter betreft waarop de voorzitter meldt dat dit niet in publieke zitting kan besproken 
worden

raadslid Loones stelt dat zijn fractie dit punt zal steunen, en vraagt naar een stand van zaken over de hockey en 
vraagt of er een ondersteuning wordt voorzien voor deze club, waarop schepen Dawyndt meldt dat hiervoor met de 
club nog zal samen gezeten worden

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. OVEREENKOMST INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN DE WATERSPORTCLUBS KOKSIJDE 

VOOR INVESTERINGEN AAN DE BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

schepen Dawyndt licht de bedoeling van dit punt toe en somt de voorwaarden op die gesteld worden bij het 
verlenen van deze investeringstoelage

raadslid Loones stelt dat dit een goede manier van werken is om clubs zelf te responsabiliseren, hij vraagt dat 
voor Windekind prioriteit voor het dak wordt gegeven en hij vraagt of er ook ondersteuning door personeel van de 
gemeente voor wat betreft technische aspecten waar de clubs mee kampen;

raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de gebruiksovereenkomst met de watersportclubs, ze verwijst naar het 
bestaan van een overlegorgaan, dat niet in de voorbereiding van dit punt werd geconsulteerd; ze verwijst ook naar 
feit dat de toelage enkel kan gebruikt worden voor werken aan het gebouw; ze vraagt of de toelage zal gebruikt 
worden voor het deel van het gebouw dat in onderconcessie werd gegeven, ze vraagt hier op toe te zien en vraagt 
om deze restrictie op te nemen in de overeenkomst, ze verwijst ook naar een brief van horeca Oostduinkerke; 
schepen Dawyndt stelt dat het evident is dat de toelage moet gebruikt worden de watersportclub en dit ook 
duidelijk uit de tekst blijkt

Met 24 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Dirk Decorte), 1 onthouding 
(Dominique Wolter Hofmans)

financiën AGB

14. ADVIES REKENINGEN 2019 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KOKSIJDE

raadslid Van Herck stelt dat het uitbaten van een golf geen taak van de gemeente is, hij verwijst naar eerdere 
standpunten van zijn fractie hierover; hij stelt ook vragen over de werken in het Blekkerzwembad waardoor het 
bad voor langere tijd is gesloten; hij stelt ook vast dat het verlies aan inkomsten niet mee werd meegenomen; hij 
is blij dat het openluchtzwembad langer open zal zijn; hij vraagt wat er gebeurt met het personeel van het Hoge 
Blekkerbad, of dit ingezet wordt in het openluchtzwembad; de burgemeester meldt dat voor wat het Blekkerbad 
betreft, de heropening is voorzien voor half september, het buitenbad zal gesloten worden en vervangen door een 
zonneterras

raadslid Loones is blij dat er actie wordt voorzien voor het Blekkerbad, hij vraagt bevestiging of het Strandbad 
effectief open gaat op 1 juli gezien er nog geen nieuw MB is gepubliceerd; zijn fractie zal zich onthouden omwille 
van het gebruik van de parkeergelden uit de rode zone, waarbij zijn fractie voorstander is dat deze opbrengsten 
zouden gebruik worden om te investeren in de winkelstraten



GEMEENTERAAD

ZITTINGSVERSLAG

Zittingsverslag gemeenteraad Koksijde 5

de burgemeester stelt dat personeel van het zwembad zelf reeds veel werken heeft gedaan in het Blekkerbad 
zodat nog minimale ingrepen door externen nodig zullen zijn

Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 4 stemmen tegen (Elwin Van Herck, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans), 7 onthoudingen (Rita Gantois, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Dirk Decorte)

15. GOEDKEUREN MEERJARENPLAN 2020-2025 WIJZIGING NR.1 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KOKSIJDE

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Julie Paelinck, raadslid

raadslid Loones verwijst naar eerdere discussies en stelt vast dat een aantal projecten er niet instaan, reden 
waarom zijn fractie zal tegen stemmen

Met 13 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, 
Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter 
Hofmans, Dirk Decorte)

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
jaarrekening en jaarverslag igs

16. KENNISGEVING JAARREKENING, JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT VOOR HET JAAR 2019 VAN DE 

PROJECTVERENIGING ACHTHOEK.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

17. LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: BEGRAAFPLAATS OOSTDUINKERKE: OPEN 

BEZINNINGSRUIMTE EN SANITAIR

schepen Geersens licht dit punt toe

raadslid Gantois zegt dat haar fractie dit zal goedkeuren gezien de meerwaarde; ze stelt dat op het kerkhof in 
Koksijde er veel graven scheef bij staan en vraagt wat hiermee kan gedaan worden; ze vraagt hoever het staat 
met het hergebruik van grafmonumenten en het voorstel van invoeren van een peter- en meterschap en verwijst 
daarvoor naar een project in Beernem waarop schepen Anseeuw meldt dat de diensten hier nog mee bezig zijn en 
er wordt ook gewerkt aan een versiering voor op de sterretjesweide in Oostduinkerke en later in Koksijde

raadslid Verhaeghe verwijst naar een initiatief in Ninove voor wat sterretjesweide betreft

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: SCHOONMAKEN DIVERSE 

GEMEENTEGEBOUWEN EN RUITEN VAN GEMEENTEGEBOUWEN - DIENSTJAAR 2021

raadslid Wolter Hofmans vraagt wat de kostprijs is voor het poetsen van de ramen van het gemeentehuis gezien 
ze deze post niet in het bestek heeft kunnen terugvinden

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

19. LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE 

VERKAVELING DOORNHOFSTRAAT

Schepen Decorte meldt dat dit gaat over aanleg van de wegenis in het project betaalbaar wonen in Koksijde-dorp

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

20. GOEDKEURING DEELNAME RAAMCONTRACT STAD KORTRIJK: INFORMATICA - VERNIEUWING ICT - 4 JAAR – 

AKTENAME 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Elwin Van Herck, raadslid

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
patrimonium

aankoop

21. GOEDKEUREN AANKOOP GRONDEN GAUPINLAAN

de burgemeester meldt dat de aankoop van deze gronden gelegen in natuurgebied past binnen het gemeentelijke 
natuurbeleid en op die manier de gemeente ook inspraak heeft wanneer er beheersplannen worden opgemaakt

raadslid Pieters vraagt waarom de eigenaars dit verkopen en vraagt wat de gemeente ermee zal doen waarop 
burgemeester meldt dat we hiermee inspraak hebben in beleidsplannen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
openbaar domein

22. MOTIE VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE T.A.V. AFDELING NATUUR EN BOS - BEELDKWALITEIT HOGE 

BLEKKER DUIN
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schepen Decorte licht het voorstel van beslissing toe, hij verwijst ook naar een recent overleg tussen het 
gemeentebestuur en ANB, waarbij werd bevestigd dat zij omwille van personeelsgebrek weinig kunnen doen en het 
voorstel werd gedaan dat de gemeente mee zou participeren, er zal moeten blijvend aangedrongen worden, hij 
verwijst ook naar het dossier van de Oostvoorduinen voor de doorsteek tussen Polderstraat en 
Nieuwpoortsteenweg

raadslid Pieters dankt om deze motie voor te leggen en hoopt dat er iets zal gedaan worden

raadslid Loones stelt dit punt te steunen, maar vindt dit een vreemde manier van werken, met name waar een 
gemeente een hogere administratie de mantel uitveegt en daarom pleit voor een andere aanpak, met name in 
contacten achter de schermen, waarop schepen Decorte antwoordt dat er met de betrokken administratie vooraf 
over gesproken werd en werd gezegd dat een standpunt van de gemeenteraad zou volgen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
ruimtelijke ordening

23. GOEDKEUREN AANPASSEN REGLEMENT GEMEENTELIJKE RESTAURATIEPREMIE VOOR WAARDEVOL NIET-BESCHERMD 

ERFGOED

schepen Anseeuw licht dit punt toe

raadslid Gantois stelt dat haar fractie dit punt zal goedkeuren, het is voortzetting van vorig beleid, ze bedankt de 
diensten voor het geleverde werk; ze vraagt of het voorziene bedrag van 90.000 voldoende is, gezien er elk jaar 
dossiers doorgeschoven worden naar het volgende jaar, waarop schepen Anseeuw antwoordt dat er indien nodig, 
bijkomend geld zal voorzien worden

raadslid Ghyselen vraagt om de subsidie wat verfijnder uit te werken volgens de grootte van de werken

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

24. GOEDKEUREN TOEVOEGING 19 WONINGEN TE SINT-IDESBALD AAN DE LIJST MET GEBOUWEN MET VIER STERREN 

IN DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Frédéric Devos, raadslid

schepen Anseeuw stelt dat er steeds wordt gestreefd naar een akkoord van de betrokken eigenaars vooraleer op 
de lijst op te nemen, de lijst die hier wordt voorgelegd voldoet hier aan, een tweede reeks zal volgen bij akkoord 
van de eigenaars;

raadslid Gantois vraagt of er advies is geweest van de cultuurraad en van de adviesraad onroerend erfgoed; ze 
vraagt ook of de Hovenierstraat 10 nog eens kan bekeken worden, gezien dit nu werd verkocht; dit alles wordt 
bevestigd door schepen Anseeuw

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
overeenkomsten

werkingstoelagen

25. PRINCIPEBESLISSING TOT OPRICHTEN VAN EEN CORONAFONDS VOOR VERENIGINGEN

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Rita Gantois, raadslid

de burgemeester licht dit punt toe, waarbij hij stelt dat het de bedoeling is dat de procedure simpel zal gehouden 
worden; elke vereniging zal ongeveer 50% extra subsidie krijgen, verenigingen die andere noden of moeilijkheden 
heeft zullen extra middelen kunnen aanvragen

raadslid Loones stelt dat dit een goede aanpak is en stelt dat zijn fractie dit punt steunt

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
veiligheid en preventie

26. KENNISNAME VERGUNNING TOELATING TOT HET INRICHTEN VAN ZWEMZONES EN INSTEEKZONES VOOR 

BRANDINGSSPORTEN EN WATERSCOOTERS

schepen Van Hove verwijst naar de historiek van dit dossier en de voorgestelde maatregelen en verwijst naar de 
goedkeuring van deze wijzigingen door de bevoegde overheden

raadslid Van Herck verwijst naar de ludieke actie van zijn fractie, hij hoopt dat er ruimte voor evaluatie zal zijn; 
hij stelt dat een alternerende zone een betere oplossing was geweest; hij stelt dat hij ondertussen ook wat op 
prospectie geweest en reacties bij gebruikers heeft verzameld waarbij hij vaststelde dat men vraagt of er nog kan 
pootje gebaad kan worden, gezien het een watersportzone is zal ervoor moeten gezorgd worden dat er geen 
aanvaring is met baders; wat als het windstil is, dan is er een grote zone waar niets kan gedaan worden, dit zal 
problemen geven met controle, bestaande gebruikers zullen blijven in deze zone zwemmen; hij vraagt dat er 
interventiecijfers zouden bijgehouden worden voor de betrokken zone en clubs, hij hoopt ten slotte dat er geen 
ongevallen in deze zone zullen gebeuren; hij blijft het een jammere beslissing vinden

raadslid Loones stelt dat teleurstelling van zijn fractie ook groot is, gezien het tegenovergesteld effect wordt 
bereikt, de zone voor watersporten is enkel voor de zomer, de zwemmers die wel nodig hebben in de zomer en de 
eigenaars van de strandcabines blijven in de kou staan, iedereen krijgt dus waar hij niet om gevraagd heeft; hij 
vindt dit een vreemd dossier en verwijst naar de eerste opmerkingen van de betrokken diensten en naar het 
opgestelde protocol waarbij enkel de surfclubs bij betrokken worden en waarbij hij een aantal vragen stelt om de 
veiligheid in deze zone te garanderen en de genomen maatregelen; waarop de burgemeester betreurt dat steeds 
dezelfde argumenten worden aangehaald; raadslid Loones stelt dat er maar één redder toezicht zal houden en 
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vraagt meer inzet, hij verwijst ook naar een antwoord van de korpschef in verband met coronarisico's bij 
strandcabines; hij betreurt het dat de inwoners van de gemeente niet werden geconsulteerd en geïnformeerd over 
de nieuwe toestand; het is onduidelijk wie als sporter in het water mag, er zullen discussies komen

de burgemeester stelt vast dat de fractie Koksijde Vooruit mensen aanzet om toch te baden in deze zone, hij 
vraagt dat de geldende reglementering door iedereen zou worden gevolgd

raadslid Wolter Hofmans verwijst naar haar vraag tot vernietiging van de beslissing bij de Raad van State; ze 
verwijst naar de adviezen van de bevoegde administraties en de vraag om een protocol op te stellen; dit protocol is 
een aanvulling van de gebruiksovereenkomsten met de clubs, waarin is voorzien in een overlegorgaan, waarin van 
elke fractie een lid zetelt, er is geen advies gevraagd over het protocol; ze verwijst naar haar beroep bij de raad 
van State naar een foutieve datum in het protocol; de burgemeester betreurt dat mensen in dit dossier tegen 
elkaar worden opgezet en legt nog eens uit waarom een protocol werd opgemaakt en betreurt dat men zich niet 
neerlegt bij genomen democratische beslissingen

schepen Loones meldt dat er spanningsveld komt tussen de diverse gebruikers en vraagt om in overleg te gaan 
met de bewoners van de wijk en hen te informeren.

27. GOEDKEURING AANPASSING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT KOKSIJDE

schepen Van Hove stelt dat er in titel 6 strand, hoofdstuk 3 - wijziging artikel 1 er nog een fout staat die 
moet rechtgezet worden, met name de volgende passage in §3 "2. Zone Zeembermduinen, begrepen tussen de 
Cottagelaan, grens bewaakte zone Duinpark, F. Timmermanslaan..." moet zijn "2. Zone Zeebermduinen begrepen 
dus de F. Timmermanslaan, grens met bewaakte zone ..."; er wordt dus voorgesteld de woorden "grens bewaakte 
zone Duinpark" te schrappen.

raadslid Van Herck stelt dat enkele zaken niet zo duidelijk zijn in het reglement en dringt aan om het 
verstaanbaar te maken; hij haalt daarop uitgebreid enkele voorbeelden aan

raadslid Loones beaamt dat er inderdaad veel onduidelijkheden zitten in het voorliggende reglement, bijv. wat 
betreft het gebruik van een bodyboard

raadslid Hancke verwijst naar een aanpassing die zal moeten gebeuren aan titel 6 strand - hoofdstuk 5, afdeling 
2, wijziging artikel 4 in verband met de periode voor het aanbrengen van netten op het strand waarop schepen Van 
Hove antwoordt dit te zullen bekijken en aan te passen

raadslid Van Herck zegt zijn opmerkingen te zullen overmaken aan schepen Van Hove en stelt dat er moeilijk 
kan gestemd worden, waarop raadslid Loones ook stelt dat er duidelijkheid moet zijn waarover juist gestemd wordt 
en dit dossier mismeesterd is

schepen Dawyndt betreurt de hele discussie voor een strook strand van 300 meter waar de zwemzone wordt 
afgeschaft en strandcabines worden verplaatst,  hij verwijst naar een eerdere bespreking waar het publiek werd 
opgejut, hij noemt het een banaliteit

Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte 
Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

onderwijs
basisonderwijs

28. GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN - GOEDKEUREN BESTEDING LESTIJDENPAKKET

schepen Van Hove licht het voorstel van beslissing toe en wijst op een aantal keuzes die zijn gemaakt

raadslid Loones stelt dit punt te zullen steunen, hij verwijst naar de prognoses wat geboorten betreft en stelt ook 
vragen naar groeipotentieel van kinderen die in Koksijde wonen maar elders school lopen en vraagt wat de juiste 
betekenis is van deze zin en waar het niet de bedoeling kan zijn om kinderen uit andere netten weg te halen 
waarop schepen Van Hove meldt dat dit zeker niet de bedoeling is

raadslid De Coster vraagt waarom er drie klassen voor het zesde leerjaar worden voorzien, terwijl er nu maar 
twee vijfdes zijn, waarop schepen Van Hove hierover uitleg geeft waarop raadslid De Coster vraagt naar criteria 
voor de opsplitsing van klassen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
kunstonderwijs

29. WESTHOEKACADEMIE (WAK) - GOEDKEUREN BESTEDING LESTIJDENPAKKET SCHOOLJAAR 2020-2021

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLOTEN
rechtszaken

30. GOEDKEURING DADINGOVEREENKOMST TUSSEN LOKAAL BESTUUR KOKSIJDE/ BV ADEDE

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

EXTRA AGENDAPUNTEN

31. ONZE LANDBOUWERS STERKER STEUNEN IN TIJDEN VAN DROOGTE (O.V.V. RAADSLID GANTOIS)
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raadslid Gantois verwijst naar het droge voorjaar en de gevolgen voor de landbouw en stelt vast dat de 
gemeente investeert om water te capteren voor het golfterrein; ze vraagt om de landbouwraad bijeen te roepen 
met als agendapunt de droogte; ze somt de drie voorstellen op die ze ter stemming voorlegt

raadslid Paelinck stelt met haar fractie vast dat de bijkomende agendapunten onvoldoende concreet zijn om een 
beslissing te kunnen nemen, ze stelt voor om het huishoudelijk reglement aan te passen zodat dit duidelijker is

raadslid Van Herck stelt dat de meerderheid meer positief moet staan tegenover voorstellen vanuit de oppositie, 
hij vindt dit een goed punt dat wordt aangebracht en gaat in op een aantal suggesties; hij vraagt ook in te zetten 
op nieuwe technologieën, hij vraagt om preventief te scannen door middel van drones

raadslid Ghyselen wijst op de geologische en waterhuishoudkundige conditie in onze streek, hij vraagt ook 
overleg met de militairen gezien het Langgeleed door het domein loopt

de burgemeester verwijst daarop naar de plannen voor herinrichting van de basis, waar de waterhuishouding 
daar bekeken wordt; hij beaamt de problematiek en stelt voor een vergadering te beleggen met alle betrokken 
actoren om samen te kijken wat er kan gedaan worden; hij stelt voor om dit punt uit te stellen in afwachting van 
dit overleg

raadslid Gantois vraagt toch om de stemming te houden over dit punt als engagement, waarop de burgemeester 
voorstelt dit punt uit te stellen tot na het overleg met alle betrokken actoren en dus te stemmen over het uitstel

Fractie N-VA vraagt de gemeenteraad om achtereenvolgens apart te stemmen over de volgende voorstellen:
1. De gemeenteraad vraag het lokaal bestuur om extra inspanningen te leveren om onvoldoende benutte private 
regenwatervoorraden (bvb van grotere appartementsgebouwen, ondernemingen,…) ter beschikking te stellen van 
de lokale landbouw, gezien het overtollige water anders zomaar de riool inloopt.
2. De gemeenteraad vraag het lokaal bestuur te onderzoeken hoe de grote investeringen in de watervoorzieningen 
voor de golf ook ruimer kunnen worden ingezet om zo mogelijk onze lokale landbouw te ondersteunen.
3. De gemeenteraad vraag het lokaal bestuur te onderzoeken hoe en waar extra water-buffercapaciteit kan worden 
aangelegd of ter beschikking worden gesteld voor onze lokale landbouw.

Stemming over uitstel van dit punt tot na overleg met betrokken actoren: met 14 stemmen voor (Charlotte 
Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk 
Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie 
Paelinck), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, 
Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

32. ONTWIKKELEN DIGITAAL PLATFORM VOOR LOKALE ONDERNEMERS (O.V.V. RAADSLID VANDENBROUCKE)

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar een website van de stad Gent die kan gebruikt worden om lokaal 
aankopen door het lokaal bestuur aan te moedigen en vraagt een gelijkaardig initiatief in onze gemeente

schepen Geersens meent dat wij als bestuur onze lokale leveranciers kennen en er ook beroep op doen, vorig 
jaar werd ruim 700.000 euro aangekocht bij lokale handelaars; ze meent dat hier geen nood aan is en dat al veel 
beroep wordt gedaan

raadslid Van Herck stelt dat deze tool wel degelijk een meerwaarde kan zijn

de burgemeester wijst op het respecteren van de wet op de overheidsopdrachten

Fractie N-VA vraagt de gemeenteraad om te stemmen over het volgende voorstel:
Het Lokaal bestuur Koksijde ontwikkelt een platform waar lokale handelaars zich kunnen registreren om in 
aanmerking te komen voor overheidsopdrachten tot 144.000€. De nodige budgetten daartoe worden voorzien in de 
eerstvolgende budgetwijziging.

Met 11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 14 
stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, 
Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

33. MEER INSPRAAK VOOR ONZE INWONERS: VOLKSBEVRAGING OVER VERHUIS MARKT KOKSIJDE BAD, SLUITING 

ZWEMZONE DUINPARK, VERHUIS BIBLIOTHEEK, PLAATSING ZENDMAST IN KOKSIJDE DORP (O.V.V. RAADSLID 

LOONES)

raadslid Loones verwijst naar een bevraging over de naamswijziging van de gemeente die verwachtingen 
schepte; hij vraagt om een bevraging te houden over de wijziging van de ligging van de markt, na de zomer over 
de watersportzone, de geplande verhuis van de bibliotheek, de zendmast in Koksijde-dorp waarbij de nieuwe 
locatie in vraag wordt gesteld

raadslid Van Herck vindt dat inspraak belangrijk is, hij stelt vast dat het platform Iedereeen.mee te weinig wordt 
gebruikt en meer actueel moet zijn, zijn fractie staat voor burgerbevraging

schepen Van Hove stelt dat een aantal voorstellen in de pijplijn zitten voor het platform; hij antwoordt ten 
gronde over de concrete voorstellen en stelt dat het gaat over een aantal beleidsbeslissingen waarop raadslid 
Loones besluit dat de schepen schrik heeft voor bevraging

Fractie N-VA vraagt de gemeenteraad om achtereenvolgens en apart te stemmen over de volgende voorstellen:
Over de gebruikte tool:
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1. De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om te onderzoeken hoe mensen, die niet over een vlotte 
internettoegang beschikken, toch sterker betrokken kunnen worden bij de volksbevragingen.
De noodzaak aan bijkomende bevragingen, te organiseren op gelijkaardige wijze:
2. De gemeenteraad vraag het gemeentebestuur om een soortgelijke bevraging te organiseren over de verhuis van 
de mark Koksijde Bad naar de Van Buggenhoutlaan en van Oostduinkerke Bad naar het kerkplein. Daaraan wordt 
een extra bevraging gekoppeld van de handelaars van de Zeelaan/Oostduinkerke Bad en dorp, van de 
marktkramers, en van de bezoekers van de markt.
3. De gemeenteraad vraag het gemeentebestuur om een soortgelijke bevraging te organiseren over de herindeling 
van de watersport- en zwemzones.
4. De gemeenteraad vraag het gemeentebestuur om een soortgelijke bevraging te organiseren over de plannen om 
de bibliotheek te verhuizen weg uit het handelscentrum van Koksijde Bad
5. De gemeenteraad vraag het gemeentebestuur om een soortgelijke bevraging te organiseren over de mogelijke 
plaatsing van een meer dan 40 meter hoge zendmast in het centrum van Koksijde Dorp

Een afzonderlijke stemming heeft plaats voor de 5 voorstellen en geeft voor alle punten volgende resultaat : met 
11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 14 
stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, 
Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

34. BLOEIENDE JUMELAGES VERDER VERSTERKEN (O.V.V. RAADSLID VERHAEGHE)

Raadslid Verhaeghe licht haar voorstel van beslissing toe

de burgemeester stelt dat het de traditie is dat een voordracht op een discrete manier wordt gedaan, een 
kandidatuur wordt afgetoetst en niet op een algemene manier, zoals nu wordt voorgesteld, het punt kan dan ook 
niet goedgekeurd worden en hij vraagt aldus om dit van de agenda af te voeren

Fractie N-VA vraagt de gemeenteraad om te stemmen over het volgende voorstel:
De gemeenteraad verzoekt het gemeentebestuur om te onderzoeken of en welke eretitel eventueel zou kunnen 
worden toegekend aan vertegenwoordigers van, in het bijzonder verbroederingsgemeenten, Biedenkopf an der 
Lahn, La Charité-sur-Loire, Wépion sur Meuse, Neustadt an der Orla, Konze en Wanze-Antheit.

Met 11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 14 
stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, 
Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

35. EEN POLITIEK NEUTRAAL INFORMATIEBLAD TIJDINGEN (O.V.V. RAADSLID LOONES)

raadslid Loones verwijst naar de plannen om het informatieblad op te frissen en daarna naar de richtlijnen van 
de Vlaamse overheid hierover, vooral wat betreft foto's van mandatarissen, hij vraagt ook dat de oppositie in de 
redactieraad wordt opgenomen

raadslid Van Herck verwijst naar een eerdere tussenkomst die hij deed over dit thema en stelt vast dat er nooit 
bericht wordt over de acties van de oppositie in het informatieblad en verwijst ook naar eerdere antwoorden, hij 
vindt dat inwoners meer in de kijker moeten geplaatst worden in plaats van de mandatarissen

schepen Van Hove wijst er op dat er een afsprakennota communicatie werd goedgekeurd tussen college en 
administratie; hij verwijst naar de resultaten van de communicatiemonitor olv professor Goubin die ook zullen 
verschijnen in Tij-dingen, waar onze communicatie zeer goed scoort; een afvaardiging van de oppositie in de 
redactieraad is niet opportuun;

raadslid Loones betreurt ten slotte dat de oppositie weinig tot niet betrokken wordt bij persmomenten

Fractie N-VA vraagt de gemeenteraad om achtereenvolgens en apart te stemmen over de volgende voorstellen, die 
allen tot doel hebben het politiek neutraal karakter van ons gemeentelijk infoblad Tijdingen te versterken:
1. De redactieraad krijgt een uitgewerkt redactiestatuut dat eerst voor juridisch advies aan de VVSG wordt 
voorgelegd en vervolgens gestemd wordt in de gemeenteraad.
2. De redactieraad van het gemeentelijk informatieblad wordt uitgebreid zodat daarin ook een vertegenwoordiging 
van de oppositie-partijen wordt opgenomen.
3. De gemeenteraad vraagt om strikt toe te zien op het politiek neutraal en politiek bescheiden karakter van het 
informatieblad. In dat opzicht wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke insteek van het infoblad dat geen 
politiek voorwoord bevatte.

Met 11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 14 
stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, 
Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

36. AFVALBELEID KOKSIJDE (O.V.V. RAADSLID DECOSTER)

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Julie Paelinck, raadslid
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raadslid Decoster leest de toelichting bij zijn punt voor en besluit met de twee punten die ter stemming worden 
voorgelegd

schepen Decorte stelt vast dat in de uiteenzetting zaken gezegd worden die niet correct zijn, hij verwijst 
daarvoor naar de daling van het restafval in de gemeente en de behaalde OVAM-norm in Koksijde waardoor de 
gemeente daarmee een van de beste van Vlaanderen is; hij stelt dat de gemeente de ambitie heeft om nog beter 
te doen en betreurt de foute beweringen in de toelichting van raadslid Decoster; hij wijst op aanwezigheid van 
MOLOK-containers die dagelijks worden geledigd, er wordt verder ingezet op containers en niet op extra 
vuilniszakken, hij doet nog een aantal rechtzettingen, de zoektocht naar afvalstraten is niet eenvoudig, hij wijst er 
ook op dat er een vliegende brigade zal ingezet worden deze zomer

raadslid Decoster blijft erbij dat veel zaken beter kunnen en vastgesteld wordt dat er veel vuil aanwezig is in het 
straatbeeld

raadslid Loones stelt dat zijn fractie dit zal goedkeuren en vindt het goed dat er inspanningen geleverd worden; 
hij betreurt de ondertoon in de toelichting dat toeristen worden geviseerd; hij wil dat de zaak vooruit gaat, hij 
betreurt dat voorstellen van zijn fractie steeds werden weg gestemd om de problemen aan te pakken

Fractie Koksijde Vooruit vraagt aan de gemeenteraad volgend voorstel van beslissing te stemmen :
De gemeenteraad keurt met hoogdringendheid goed dat er een aangepast afvalplan en een aangepaste 
afvalkalender wordt opgesteld teneinde het zomerseizoen “netjes” door te komen
De gemeenteraad keurt goed dat er na de zomer een gemeenteraadscommissie rond afvalbeheer wordt ingericht 
teneinde naar de toekomst toe een sluitende oplossing te zoeken om zowel het gebruik van afvalcontainers te 
bevorderen, in versneld tempo de afvalstraten in te richten en een gedegen ophaalkalender op te stellen die 
aansluit met de noden die gepaard gaan met een toeristische badplaats.

Met 11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 13 
stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, 
Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen)

37. GRAVELINES (O.V.V. RAADSLID VAN HERCK)

raadslid Van Herck licht zijn voorstel van beslissing toe en uit zijn bezorgdheid over de toestand in de 
kerncentrale van Gravelines en stelt zijn vier voorstellen van beslissing voor

raadslid Loones meldt dat dit op federaal niveau wordt opgevolgd binnen een commissie van het parlement, en 
ziet geen oplossing dat een commissie op gemeentelijk niveau zich hiermee zou bezig houden

de burgemeester meldt dat de situatie door de korpschef wordt opgevolgd en de situatie dient opgevolgd te 
worden, er is verder contact genomen

Fractie Koksijde Vooruit vraagt aan de gemeenteraad volgend voorstel van beslissing te stemmen :
1. Inrichten van een GR commissie inzake informatieverstrekking inzake volksgezondheid, stormen en kerncentrale 
Gravelines.
2. Informatie omtrent jodiumpillen en nog meer sensibilisering voor het gebruik van de BeAlert.be
3. Inrichten van een jaarlijkse alarmoefening
4. Opstellen van een brief namens bestuur van Koksijde aan de Gouverneur en bevoegde Minister om druk te 
zetten op de verantwoordelijken die instaan voor de veiligheid en werking van de kerncentrale Gravelines.

Met 3 stemmen voor (Elwin Van Herck, Bart Pieters, Alain De Coster), 14 stemmen tegen (Charlotte Castelein, 
Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 8 
onthoudingen (Rita Gantois, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

38. LOKALE ECONOMIE (O.V.V. RAADSLID VAN HERCK)

Raadslid Van Herck verwijst naar de plannen voor een bonnenboekje, die de indruk geeft dat de gemeente hier 
zelf geld voor uittrekt; hij citeert een handelaar die stelt dat het niet het moment is om kortingen aan te bieden of 
cadeaus uit te delen; er wordt door de gemeente geen meerwaarde gegeven aan dit initiatief; hij wijst op de 
positieve initiatieven van het gemeentebestuur; het tienpuntenplan moet kracht bijgezet worden; hij stelt ook dat 
maar een beperkt aantal handelaars mee in het initiatief stapte; hij besluit met zijn voorstel van beslissing;

raadslid Vandenbroucke meent dat er meer ondersteuning nodig is voor de lokale economie, ze vindt het 
initiatief van bonnenboekje wel goed, het zou goed zijn dat er nog een Koksijde-bon vanuit het gemeentebestuur 
zou komen; ze doet ten slotte nog een aantal concrete voorstellen zoals bijv. afschaffen van logiesbelasting, 
vermindering onroerende voorheffing voor handelspanden enz.

schepen Geersens somt op welke materiële ondersteuning er is gebeurd naar de handelaars toe en welke 
maatregelen er genomen zijn om veiligheid van toeristen maximaal te garanderen; ze wijst ook op juridische 
adviesverlening die is opgezet voor de ondernemers in de gemeente

raadslid Devos stelt dat de gemeente wel degelijk zeer veel administratief werk heeft gestopt in het 
bonnenboekje en ook de verdeling voor haar rekening neemt
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raadslid Van Herck stelt dat andere gemeenten wel financiële middelen uittrekken en een relanceplan opmaken, 
hij vraagt wat er voor de handelaars kan gedaan worden die niet meedoen met het bonnenboekje, hij vraagt 
bijkomende inspanningen

Fractie Koksijde Vooruit vraagt aan de gemeenteraad volgend voorstel van beslissing afzonderlijk te stemmen :
1. De gemeenteraad keurt het voorstel goed een effectief aankoopbedrag vrij te maken ter compensatie van de 
tweedeverblijfstaks in de periode dat de mensen ten gevolge van corona geen toegang hadden tot hun eigendom.
Daarbovenop een gemeend en oprecht charmeoffensief naar de tweedverblijvers met een waardevolle input.
2. De gemeenteraad keurt het voorstel goed om een commissie samen te roepen om zich te buigen over de 
totstandkoming van het fonds en de invulling van de investeringen in onze lokale economie.
3. De gemeenteraad keurt het voorstel goed om het herstelplan
(10 punten plan) van de lokale economie bij te sturen en aan te scherpen met daadwerkelijke financiële input via 
fonds. Hiermee komt het bestuur ook tegemoet aan de 517 handelszaken die geen meerwaarde ervaren aan het 
‘bonnenboekje’.

Een afzonderlijke stemming heeft plaats voor de drie voorstellen en geeft voor alle punten volgende resultaat : met 
11 stemmen voor (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Dominique Wolter Hofmans), 14 
stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Ivan Vancayseele, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, 
Henk Ghyselen, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck)

39. INTREKKEN BELASTINGREGLEMENT OP STRANDCABINES (O.V.V. RAADSLID WOLTER HOFMANS)

Raadslid Wolter Hofmans leest de elementen uit haar toelichtende nota voor en vraagt de intrekking van het 
belastingsreglement op de strandcabines

schepen Dawyndt verwijst naar het eigen belang van raadslid Wolter Hofmans

raadslid Loones zal dit punt niet goedkeuren omdat het normaal is dat voor gebruik van het openbaar domein 
moet betaald worden

Met 1 stem voor (Dominique Wolter Hofmans), 24 stemmen tegen (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, 
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita 
Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De 
Coster, Julie Paelinck, Dirk Decorte)

MONDELINGE VRAGEN

40. KENNIS VAN NEDERLANDS VOOR INWONERS DIE GEBRUIK WILLEN MAKEN VAN BETAALBAAR WONEN (O.V.V. 
RAADSLID LOONES)

raadslid Loones vraagt om het criterium "kennis van het Nederlands" op te nemen in het reglement voor 
betaalbaar wonen

schepen Decorte meldt dat de werkgroep heeft beslist om dit voorlopig niet te doen, gezien het criterium is 
opgenomen dat men minstens een aantal jaar in de gemeente moet wonen waarop raadslid Loones meent dat een 
reglement achteraf niet meer kan gewijzigd worden voor dit eerste project en het dus nu best wordt meegenomen

41. INRICHTEN VAN EEN AFVALSTRAAT IN WULPEN (O.V.V. RAADSLID HANCKE)

raadslid Hancke vraagt om een afvalstraat in Wulpen in te richten, waarop schepen Decorte antwoordt dat de 
afvalstraten enkel voorzien zijn in de toeristische zones

42. VLAAMSE FEESTDAG VIEREN OP 11 JULI (O.V.V. RAADSLID LOONES)

raadslid Loones vraagt aandacht voor de Vlaamse feestdag op 11 juli en heeft vernomen dat er een instructie is 
geweest naar het personeel toe dat er enkel nationale landenvlaggen mogen gehangen worden, waarop schepen 
Geersens meldt dat er steeds Vlaamse vlaggen hebben gehangen en zullen gehangen worden

43. STRANDLAAN, AANTREKKELIJKE TOEGANG TOT ZEEDIJK TUSSEN DE ZOMERMAANDEN (O.V.V. RAADSLID 

VANDENBROUCKE)

Raadslid Vandenbroucke vraagt of het stukje Strandlaan tussen rode lichten en Zeedijk zal verfraaid worden en wat 
stand van zaken is, ze vraagt ook om de omheining rond de toegang tot garages op het Grardplein esthetisch aan 
te pakken

schepen Geersens antwoordt dat er bloemblakken zullen geplaatst worden, de slagboom blijft en er wordt een doek 
gehangen op het Grardplein

44. BUNKER WALDERSEE ONTSLUITEN (O.V.V. RAADSLID GANTOIS)

Raadslid Gantois verwijst naar de plannen om de site van bunker Waldersee op punt te zetten en naar het voorstel 
hiervoor in het meerjarenplan, ze stelt vast dat de site er onverzorgd en gevaarlijk bij ligt en vraagt hoever de 
onderhandelingen staan in verband met de eigendomsstructuur en vraagt of het de bedoeling is om een 
kijkplatform te plaatsen
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schepen Anseeuw geeft een stand van het dossier wat bescherming betreft; de eigendomssituatie is nog steeds 
niet duidelijk

45. TERRASSEN HANDELAARS (O.V.V. RAADSLID VANDENBROUCKE)

Raadslid Vandenbroucke vraagt wat de voorwaarden zijn om in functie van Corona een terras uit te breiden, vraagt 
of wie normaal geen terras heeft er toch een kan inrichten en vraagt hoeveel toelatingen en weigeringen er 
geweest zijn;

schepen Dawyndt antwoordt dat iedereen die een terras had een uitbreiding kon krijgen, waar het moeilijk was 
werd naar een compromis gezocht, het gaat hier wel over tijdelijke vergunningen ifv Corona-situatie; alle uitbaters 
werden persoonlijk bezocht

46. WANNEER HEROPENT HET ZWEMBAD KOKSIJDE (O.V.V. RAADSLID VERHAEGHE)

Raadslid Verhaeghe trekt haar vraag in, verwijzende naar de toelichting die de burgemeester reeds op deze raad 
gaf

Met 24 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 1 niet 
gestemd (Julie Paelinck)

47. STRANDDOUCHES EN TOILETTEN OPEN STELLEN (O.V.V. RAADSLID HILLEWAERE)

Raadslid Hillewaere vraagt of het toilet en de douches op Duinpark open zullen blijven en vraagt of de open 
stranddouches opnieuw worden geplaatst

de burgemeester antwoordt dat dit nog in de crisiscel dient beslist te worden

48. MOEILIJKE TOEGANKELIJKHEID VAN HARDE ZAND OP STRAND VAN OOSTDUINKERKE (O.V.V. RAADSLID 

HILLEWAERE)

Raadslid Hillewaere verwijst naar een steile helling op het strand van Oostduinkerke door het nivelleren voor 
strandcabines en vraagt of er iets aan de toegankelijkheid kan gedaan worden, zoals in de Barkenstraat, en ook of 
de duin-speelzone voor kinderen kan behouden worden

de burgemeester antwoordt dat een bijkomende toegang is gemaakt thv "Twenty One" en er ook rekening moet 
gehouden worden met de zeewering

49. HERAANLEG KERKSTRAAT (O.V.V. RAADSLID DE COSTER)

Raadslid De Coster vraagt naar een stand van zaken van de heraanleg van de Kerkstraat

De burgemeester stelt dat de planning voorziet om het lastenboek in augustus/september ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voor te leggen

50. DUKATEN-SYSTEEM (O.V.V. RAADSLID DE RECHTER)

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Julie Paelinck, raadslid

51. AANKOOP HUIS MASSARTSTRAAT 2 (O.V.V. RAADSLID DE COSTER)

Raadslid De Coster vraagt wat de bedoeling is van de aankoop woning Massartstraat die is voorzien in de wijziging 
van het meerjarenplan

De burgemeester annwoordt dat de aankoop van deze woning een opportuniteit is, gezien de gemeente de 
aanliggende gronden reeds bezit

52. VERBODEN PARKEREN DAMESWEG (O.V.V. RAADSLID PIETERS)

Raadslid Pieters verwijst naar de beslissing om parkeerverbod in de Damesweg in te voeren ter hoogte van de villa 
Altol, om te vermijden dat bij het parkeren van bezoekers van deze residentie hulpdiensten en andere bewoners 
niet meer door kunnen of hun oprit uitrijden; hij stelt vast dat het bord nog niet werd geplaatst en vraagt wanneer 
dit in orde zal gebracht worden

De burgemeester antwoordt dat hij dit laat nazien

Met 24 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander 
Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte), 1 niet 
gestemd (Julie Paelinck)

53. CORONACOACHES (O.V.V. RAADSLID PIETERS)

Raadslid Pieters verwijst naar de inzet van coronacoaches en feit dat ze niet meer werden ingezet, maar vaststelt 
dat de drukte in de Zeelaan toeneemt en men de regels aan de laars lapt; hij verwijst ook naar het feit dat vanaf 1 
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juli jobstudenten zullen ingezet worden en vraagt wat er zal ondernomen worden om te zorgen dat ze veilig 
kunnen werken en hen te beschermen tegen eventuele agressie

de burgemeester stelt dat het gaat om Koksijde-coaches, er wordt ingezet op een vriendelijke aanpak, ze krijgen 
een korte opleiding, het is niet de bedoeling repressief op te treden

54. GEKLEURDE ZEBRAPADEN (O.V.V. RAADSLID VAN HERCK)

Raadslid Van Herck verwijst naar de vraag van raadslid Ghyselen op de politieraad of de gekleurde zebrapaden wel 
rechtsgeldig en veilig zijn; in de gemeenteraad werd op een vraag van raadslid Verhaeghe door schepen Van Hove 
geantwoord dat er nog zullen bijkomen terwijl de burgemeester op de politieraad zei dat dit niet het geval zal zijn; 
hij vraagt duidelijkheid

De burgemeester antwoordt dat er dit jaar geen nieuwe bijkomen; schepen Van Hove stelt om telkens in de maand 
mei een actie te doen

55. BLUE FLAG (O.V.V. RAADSLID PIETERS)

raadslid Pieters vraagt wat de stand van zaken is; schepen Decorte meldt dat alle kustgemeenten de Blauwe vlag 
hebben behaald en donderdag kan afgehaald worden in Bredene

56. AANLANDIG KOMEN COMMUNICATIEKABELS ELIAS (RAADSLID GHYSELEN)

Raadslid Ghyselen verwijst naar een vraag in een eerdere gemeenteraad van raadslid Loones, die toen zijn 
bezorgdheid uitte over lopende studies over het aanlandig komen van kabels van windmolenparken in de Noordzee 
ter hoogte van de Schipgatduinen

schepen Decorte antwoordt dat Elia heeft geantwoord dat deze piste niet redelijk lijkt en niet verder onderzocht zal 
worden, waarop raadslid Loones toch verdere waakzaamheid vraagt

57. TOEGANG TOT DE ZEEDIJK ZOMER 2020 (RAADSLID HANCKE)

raadslid Hancke verwijst naar de maatregel om de zeedijken tijdens de zomer enkel open te stellen voor toegang 
met badge tussen 7 en 10 uur, maar vraagt of er een uitzondering kan gegeven worden voor verkopers van soep

schepen Geersens antwoordt dat deze vraag reeds gekend is en er al een afwijking werd toegestaan om de 
zeedijken te betreden tussen 7 en 13 uur

Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/701775/Gemeenteraad%2029-06-2020 dat integraal deel uitmaakt van 
dit zittingsverslag.

De voorzitter sluit de vergadering om 23u59.
Volgende raadszitting : maandag 31 augustus 2020

____________________

Voor verslag
de algemeen directeur
Joeri Stekelorum


