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Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter

Marc Vanden Bussche, burgemeester

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

Luc Deltombe, Frédéric Devos, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter 
Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze 
Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk 
Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Verontschuldigd: Greta Delie, raadslid

Afwezig: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u10.

raadslid Delie niet aanwezig bij aanvang van de zitting (voorlopig weerhouden)

Raadslid (ontslagnemend) Rita Gantois is aanwezig bij de aanvang van de zitting en verlaat de zitting 
na de behandeling van het agendapunt 3

de gemeenteraad wordt om 22u35 geschorst na de afhandeling van het agendapunt 35 terug geopend 
om 22u45, waarna de mondelinge vragen worden behandeld en vervolgens tot geheime zitting wordt 
overgegaan

OPENBAAR
Goedkeuren notulen vorige zitting

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAADSZITTING VAN 29 JUNI 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
mededelingen

2. MEDEDELINGEN DOOR DE BURGEMEESTER

de burgemeester deelt mee dat er momenteel plannen zijn voor de bouw van windmolens voor de kust van 
Duinkerke, het openbaar onderzoek start binnenkort, hij deelt mee dat er met De Panne en Nieuwpoort een 
gezamenlijk standpunt zal ingenomen worden; hij meent dat iedereen zich over dit dossier wel zorgen over maakt 
omwille van de visuele hinder, het project ligt ook op een belangrijke vaarroute in de Noordzee, hij stelt dat de 
gemeente actie zal moeten ondernemen en het punt zal op een volgende gemeenteraad zeker aan bod komen;

de burgemeester deelt ook mee dat hij een besluit genomen heeft waarbij de algemene mondmaskerplicht vanaf 1 
september in de gemeente wordt afgeschaft, gelet op de vrij goede cijfers, maar waar de mondmaskerplicht wel 
zal gehandhaafd worden op drukke plaatsen, waarna hij deze opsomt

verkiezingen

3. AKTENAME ONTSLAG VAN MEVROUW RITA GANTOIS ALS GEMEENTERAADSLID

de burgemeester stelt verrast te zijn geweest van het ontslag van raadslid Gantois, hij verwijst naar het 
gezamenlijk afgelegde parcours sinds 1995 en haar activiteiten op verenigingsvlak; hij stelt steeds veel 
bewondering gehad te hebben voor mevrouw Gantois, gelet op o.a. het feit dat ze geen gemakkelijk persoonlijk 
parcours heeft gehad en hij wijst op haar engagement in de politiek die een voorbeeld voor velen kan zijn; hij 
schetst haar politieke loopbaan die is gestart als voorzitter van het OCMW, ook op nationaal vlak als federaal 
volksvertegenwoordiger, ze eindigde als schepen van cultuur van de gemeente Koksijde, waar ze veel energie in 
heeft gestopt; hij wenst haar nog een mooie toekomst toe en vraagt een applaus van de raadsleden;

raadslid Loones verwijst naar de politieke loopbaan van raadslid Gantois, wijst op de 26 jaar gedrevenheid voor 
de gemeente Koksijde, ze is een inspiratie voor vele van haar ploeg, ze heeft altijd gewerkt voor concrete 
resultaten, en hij heeft de meeste waardering voor het feit dat ze een "mensen-mens" is, waar iedereen altijd bij 
terecht kan voor een babbeltje

raadslid Gantois bedankt voor de mooie woorden maar zegt dat haar ontslag niet zo onverwacht was gezien ze 
het voornemen had om twee jaar te zetelen, ze heeft ook altijd alles wat ze gedaan heeft graag gedaan, ze wenst 
ook haar opvolger Koen Ringoot veel succes toe

raadslid Van Herck sluit aan bij de dankwoorden, voor haar inzet voor de gemeenschap en haar betrokkenheid 
voor een betere gemeenschap, hij wenst haar veel succes toe

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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4. ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN VAN DE HEER KOEN RINGOOT

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. EEDAFLEGGING ALS GEMEENTERAADSLID VAN DE HEER KOEN RINGOOT EN VASTSTELLEN RANGORDE VAN DE 

GEMEENTERAADSLEDEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
financiën

6. GOEDKEURING REGLEMENT TOT BIJKOMENDE TOELAGE VAN 50 % AAN LOKALE SOCIO-CULTURELE, SPORT EN 

JEUGDVERENIGINGEN OMWILLE VAN CORONA-MAATREGELEN

de burgemeester verwijst naar de bijkomende middelen die door de Vlaamse regering ter beschikking werden 
gesteld zonder veel formele verplichtingen terzake; hij stelt dat de gemeente heeft beslist om twee kanalen/potjes 
te voorzien: bijkomende toelage van 50% voor alle verenigingen en een speciale toelage voor verenigingen die 
kunnen bewijzen minder inkomsten te hebben gehad omwille van de corona-crisis; 

raadslid Van Herck stelt dat zijn fractie blij is met deze aanvullende steun, maar hij vindt het feit van twee potjes 
niet goed; hij vindt het beter dat er voor elke vereniging een verantwoording zou moeten gemaakt worden, gezien 
de bijkomende 50% voor sommige verenigingen onvoldoende zal zijn; hij stelt ook vragen wat er gebeurt als de 
middelen op zullen zijn in de bijkomende betoelaging; dus het volledige bedrag zou moeten besteed worden in één 
pot, met telkens een verantwoording; hij verwijst naar bijkomende kosten van aankoop van 
beschermingsmiddelen; hij vraagt ook wie er zal beslissen over de bijkomende subsidies, wat indien middelen 
uitgeput zijn en vraagt of de gemeente nog bijkomende middelen zal voorzien

de burgemeester stelt dat er gekozen is om de administratieve last en formaliteiten voor de verenigingen zo 
minimaal mogelijk te houden; hij stelt dat elke vereniging reeds subsidies heeft verkregen, hij zegt ook dat 
verenigingen reeds beroep op de gemeente heeft kunnen doen voor beschermingsmiddelen

raadslid Van Herck antwoordt dat er in het tweede systeem vooralsnog formaliteiten moeten vervuld worden en 
dit dus geen argument is en de beschermingsmiddelen pas na het begin van de corona-crisis werden ter 
beschikking gesteld

raadslid Loones zegt het voorstel te zullen steunen, hij verwijst dat in de verenigingen vrijwilligers moeten 
instaan voor de werking en niet wakker liggen van formaliteiten, hij heeft wel enkele vragen: er is een verschil 
tussen de lijsten van de twee punten en vraagt wat er gebeurt als er een vereniging niet opstaat, hij doet een 
oproep om ook de dansgroepen te laten aansluiten op mogelijkheid tot subsidiëring; hij vraagt hoe er zal 
gecommuniceerd worden naar elke vereniging

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. GOEDKEURING REGLEMENT TOT FINANCIËLE COMPENSATIE VOOR GEMAAKTE KOSTEN OF GELEDEN NETTOVERLIES 

VAN VERENIGINGEN OMWILLE VAN CORONA-MAATREGELEN

raadslid De Coster verwijst naar artikel 3 en vraagt of een activiteit die niet is doorgegaan ook kan ingebracht 
worden waarop de burgemeester meldt dat de aanvragen transparant zullen bekeken worden, bijv. in een 
raadscommissie en na advies van de financiële dienst

raadslid Van Herck vraagt wat er zal gebeuren als er onvoldoende krediet is voor alle aanvragen waarop de 
burgemeester zegt dat dit dan zal bekeken worden, waarna raadslid Loones ook een oproep doet om desnoods 
bijkomende kredieten te voorzien, waarop de burgemeester antwoordt dat alle verenigingen reeds gecontacteerd 
werden en er geen grote noden aan de oppervlakte zijn gekomen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
belastingreglementen

8. KENNISNAME VAN DE OVEREENKOMST NR 20-094 INZAKE DE MEDEDELING DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VOOR DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN AANVULLENDE 

RECHTEN AAN INWONERS

schepen Vancayseele licht de bedoeling van dit punt toe

raadslid Van Herck stelt dat ook communicatie belangrijk is zodat er niemand uit de boot valt

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
kwartaalrapportage

9. KENNISNAME OPVOLGINGSRAPPORT EERSTE SEMESTER 2020 - STAND VAN ZAKEN UITVOERING MEERJARENPLAN 

2020-2025

raadslid Loones wil een aantal zaken opmerken: hij verwijst naar de voorziene investeringen van 28 miljoen en 
feit dat nog maar een 2,7 miljoen is vastgelegd; de liquiditeitstoestand is achteruit gegaan, waardoor bijkomende 
leningen nodig zullen zijn; hij stelt dat corona een groot gat in de begrotingen van de overheden heeft geslagen en 
dit impact zou kunnen hebben op minder subsidies en inkomsten en dit ook zou moeten bekeken worden; er is ook 
nood aan een financieel engagement vanuit de gemeente om ondernemingen te ondersteunen en vraagt om dit 
ook te bekijken, bijv. de toeristenbelasting
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raadslid Van Herck sluit hierbij aan en is het eens met de belangrijkste trends zoals geschetst, hij vraagt wat er 
zal gebeuren met vrijgekomen budgetten van niet gerealiseerde projecten en vraagt om bijkomend budget voor 
lokale economie, om meer ambitie te tonen; ook op het vlak van cultuur en vrije tijd

de burgemeester begrijpt de bezorgdheid en het vervolg van het corona-verhaal; hij stelt wel dat de gemeente 
een goed seizoen heeft gehad en vele ondernemers tevreden zijn maar het momenteel nog te vroeg is om een 
volledige evaluatie te maken; hij stelt dat de middelen goed gespaard zijn om de uitdagingen van de toekomst aan 
te gaan en de middelen moeten terecht komen bij wie het echt nodig heeft

de financieel directeur geeft een antwoord op een aantal technische vragen, stelt ook dat de impact van de 
personenbelasting nihil is voor Koksijde en er ook geen indicaties zijn dat subsidies zullen verminderd worden

raadslid Loones repliceert kort op de antwoorden van de financieel directeur en stelt dat het niet klopt dat het 
een goed seizoen was voor de middenstanders in onze gemeente, gezien de toeristische sector meer is dan alleen 
horecazaken; hij hoopt dat er toch een opening is om bijkomende financiële ondersteuning voor ondernemingen te 
voorzien

raadslid Van Herck meent ook dat het seizoen niet goed verlopen is voor iedereen, hij kreeg ook geen antwoord 
op zijn vragen in verband met lokale economie en cultuur en vraagt naar argumentatie voor de vertraging van de 
uitgaven en zegt dat er een tandje moet bijgestoken worden, waarop de burgemeester nog kort repliceert.

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
financiën kerkfabriek

budget kerkfabriek

10. KENNISNAME VAN HET BUDGET 2021 VAN DE KERKFABRIEK SINT NIKLAAS

schepen Decorte geeft toelichting over dit en de navolgende punten in verband met de kerkfabrieken en verwijst 
naar de afspraken die gemaakt zijn met hen in het begin van de legislatuur waarbij een maximum bedrag aan 
stijging werd vastgelegd en nu vaststelt dat de kerkfabrieken een inspanning hebben gedaan om binnen de 
budgetten te blijven

raadslid Loones zegt blij te zijn met de aangehaalde cijfers en feit dat de trend die onder vorige bevoegde 
schepen Serpieters werd ingezet, wordt aangehouden

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

11. KENNISNAME VAN HET BUDGET 2021 VAN DE KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW TER DUINEN

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

12. KENNISNAME VAN HET BUDGET 2021 VAN DE KERKFABRIEK SINT IDESBALDUS

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

13. KENNISNAME VAN HET BUDGET 2021 VAN DE KERKFABRIEK SINT PIETER

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

14. KENNISNAME VAN HET BUDGET 2021 VAN DE KERKFABRIEK SINT WILLIBRORDUS

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

algemene vergaderingen igs

15. IVVO - GOEDKEUREN AGENDA EN VASTSTELLEN STANDPUNT IN TE NEMEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING OP 27 OKTOBER 2020

schepen Decorte zegt dat er op vraag van Koksijde vorig jaar uitstel werd gevraagd voor het verlengen van de 
intercommunale om na te gaan hoe de aandelenverhouding ten voordele van onze gemeente kon verbeterd 
worden; hij stelt dat er een heel parcours is doorlopen met veel vergaderingen en onderhandelingen en dit samen 
met Nieuwpoort en De Panne; er werd op vraag van Koksijde een extern bureau aangesteld die twee scenario's 
hebben uitgewerkt om de aandelenverhouding bij te sturen; hij benoemt de parameters waarop de verdeling is 
gebaseerd; de nieuwe verdeling zorgt ervoor dat we met de drie kustgemeenten aan 37% komen; er is uiteindelijk 
een akkoord gekomen van alle andere gemeenten-vennoten; er wordt dus een kapitaalsverhoging voorgesteld, 
waarvan 766.000 euro ten laste van de gemeente, te betalen over een periode van vijf jaar; daarnaast is er ook de 
verzekering gegeven om het overslagstation in Veurne te moderniseren en ook de milieu-ambtenaren zullen 
geregeld overleg hebben met de IVVO over specifiek kustproblematiek; er zijn ook een aantal bijkomende 
kortingen voorzien

raadslid Loones verwijst naar eerdere besprekingen over dit punt; hij stelt vast dat er een aandelenverhoging 
komt, maar dat hiervoor moet betaald worden, maar toch meent dat dit een faire deal is, hij hoopt dat er ook 
resultaten zullen te zien zijn, het is dus niet zo dat de gemeente Koksijde en cadeau krijgt

raadslid De Coster komt terug op de kapitaalsverhoging en vraagt of dit voorzien is in het meerjarenplan; hij 
stelt vast dat de strategische keuzes door de raad van bestuur worden genomen, en vraagt of daar voldoende 
invloed is van de drie kustgemeenten

schepen Decorte stelt vast dat de Westkust gemeenten zwaarder zullen doorwegen in de intercommunale, hij 
stelt dat tegenover de kapitaalsverhoging ook de investering in het overslagstation staat
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de burgemeester bevestigt nog eens het belang van deze kapitaalsverhoging en het aandeel van de gemeente 
Koksijde en beklemtoont de constructieve gesprekken met de voorzitter en directeur van de intercommunale

Met 21 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Benedicte Dalle, Greta 
Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Julie 
Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot), 5 onthoudingen (Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart 
Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans)

adviesorganen
jaarverslag adviesorganen

16. AKTENAME JAARVERSLAG 2019 VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD ONROEREND ERFGOED

raadslid Loones stelt vast dat het project Waldersee vermeld wordt en geeft een korte stand van zaken van dit 
dossier en zegt zijn hulp toe waar nodig om dit dossier rond te krijgen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
overheidsopdrachten

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

17. LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT: DIVERSE RIOLERINGS- EN 

WEGENISWERKEN OOSTDUINKERKE: RENOVATIE POLDERSTRAAT FASE 2, VOETPAD VISSERIJMUSEUM E.A.

raadslid Pieters vraagt over welke paden in Golf ter Hille het gaat en vraagt waarom dit hier is opgenomen, 
waarop de burgemeester meldt dat dit een klein werk is dat in het pakket is opgenomen, waarna schepen Anseeuw 
zegt waarover dit precies gaat

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
patrimonium

18. GOEDKEURING ADDENDUM BIJ DE CONCESSIE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN BROUWINSTALLATIE EN DE 

UITBATING VAN EEN BROUWERIJ MET GELAGZAAL TEN BOGAERDE

de burgemeester stelt voor om dit punt uit te stellen waarop raadslid Loones vraagt om duidelijkheid te krijgen in 
het dossier, met name wat door de gemeente wordt gefinancieerd en wat niet

Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
zakelijk recht

19. GOEDKEURING VAN HET TOEWIJZINGSREGLEMENT BETAALBAAR WONEN IN DE KERKSTRAAT-KAREL 

VANNECKESTRAAT

schepen Decorte schetst de context van dit punt, met name betaalbaar wonen in uitvoering van de opties in het 
meerjarenplan; hij wijst er op dat het de bedoeling is om vooral jonge Koksijdse gezinnen te steunen; het 
reglement is een eerste testcase om nadien toe te passen op andere projecten (Duinparklaan, site oud 
gemeentehuis, masterplan luchtmachtbasis en Oostduinkerke-dorp); hij schetst vervolgens de diverse elementen 
en bepalingen uit het reglement en de wijze waarop de toewijzing zal gebeuren, hij verwijst ten slotte naar de 
diverse documenten in bijlage van het dossier; hij hoopt met dit initiatief kansen te geven aan Koksijdse jongeren

raadslid Wolter Hofmans uit haar bezorgdheid over het instellen van een leeftijdsgrens en verwijst naar een 
juridische analyse omtrent het gelijkheidsbeginsel in een andere case en vraagt dit ook in dit dossier mee te 
nemen

raadslid Loones verwijst naar de hoge aankoopprijs van een woning in Koksijde en stelt dat betaalbaar wonen 
een grote prioriteit heeft in onze gemeente; het was lang wachten op het reglement, maar het is goed dat dit nu 
concreet wordt en dat het kan uitgebreid worden naar andere plaatsen in de gemeente; hij vindt het belangrijk dat 
kennis van het nederlands als voorwaarde staat ingeschreven; hij vraagt dat er nog zou moeten gekeken worden 
naar het niveau van de taal dat wordt gevraagd en de lat hier hoger mag liggen, waarop hij in latere tussenkomst 
terug komt en stelt dat dit in orde is; hij vindt het systeem van erfpacht goed, maar stelt vragen over de 
leeftijdsgrens, die bij grotere projecten moet herbekeken worden in functie van een goede sociale mix; hij vraagt 
een precisering over het hebben van een eigendom en vraagt om te spreken over laatste tien jaar, in plaats van 
tien jaar tout court

raadslid De Coster is blij dat het reglement is toegespitst op jongeren, het reglement is een kopie van dit van 
Veurne project Burgweg; hij vraagt wat er is gebeurd met andere woonmodellen die door zijn fractie in 2019 
werden voorgesteld en vraagt om dit mee te nemen in latere projecten

schepen Decorte is bereid de suggesties mee te nemen na evaluatie van deze eerste case, hij stelt dat de 
leeftijdsvoorwaarde voldoende juridisch werd afgecheckt; hij stelt dat er veel tijd in dit dossier is gestopt en het 
niet zomaar copy paste is, bovendien gaat het in Veurne om een privaat project

raadslid Dirk Decorte meent dat er ook aandacht moet zijn voor betaalbaar wonen van reeds bestaande 
woningen en er aandacht moet zijn voor renovatiepremies en vraagt om hier ook op in te zetten, waarop schepen 
Decorte stelt dat momenteel wordt bekeken om de bestaande renovatiepremie om te vormen tot klimaatpremie

de burgemeester stelt dat dit project er is kunnen komen door feit dat de gemeente in het verleden veel gronden 
heeft aangekocht

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
ruimtelijke ordening
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20. GOEDKEUREN TOEVOEGING TWEE WONINGEN TE SINT-IDESBALD AAN DE LIJST MET GEBOUWEN MET VIER STERREN 

IN DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED

schepen Anseeuw is tevreden dat de lijst met deze twee woningen kan aangevuld worden en vraagt de 
goedkeuring

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
beleidsplannen

21. GOEDKEUREN OPENBAAR VERVOER NET - VERVOERREGIO OOSTENDE

schepen Decorte schetst de context van dit dossier, met name opbouw van het regionale openbaar vervoer dat 
bestaat uit drie luiken, waarvoor nu een dossier ter stemming voorligt; hij schetst de elementen van belang voor 
Koksijde, met name twee buslijnen; hij zegt dat we hebben moeten knokken om te behouden wat we nu hebben, 
gezien er gestreefd wordt naar besparingen; hij schetst de diverse discussiepunten die er waren in dit dossier; het 
sociaal Huis en het Marktplein wordt opnieuw opgevist in de vervoerregio Westhoek, Wulpen wordt opgenomen in 
flexisysteem en er worden bijkomende kredieten gegeven voor vervoer op maat, 160.000 euro van de 400.000 
euro gaat naar de lijn 69 die aldus op de daluren behouden kon worden; 

raadslid Van Herck betreurt het wegvallen tijdens het weekend van de lijn 69, vraagt ook aandacht voor het 
afstemmen van bus en trein, hij vraagt ook een evaluatie van de deelfietsen en vraagt naar een situatie voor Sint-
Idesbald

raadslid Loones is blij met de positieve punten die zijn behaald, hij stelt evenwel wat onzekerheden te zien in het 
dossier, waaronder de Koksijde bus en de ritten naar Veurne en vraagt duidelijke garanties; hij vraagt om het 
systeem van taxicheques te verruimen naar bepaalde categorieën van senioren om de hiaten op te vullen bijv. 
voor de verbinding van Sint-Idesbald naar Veurne in het weekend

de burgemeester hekelt nog eens de slechte toestand van de treinstellen en de slechte verbinding naar Brussel 
en de slechte afstemming van trein en bus, en stelt de NMBS dankbaar te zijn omdat dit deze zomer gezorgd heeft 
voor het vermijden van problemen zoals in Blankenberge...

schepen Decorte stelt dat er 160.000 euro is voor het verzekeren van de lijn 69 in de daluren, de Koksijde bus is 
geen zekerheid

Met 18 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van 
Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Benedicte Dalle, Elwin 
Van Herck, Henk Ghyselen, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie 
Paelinck), 8 onthoudingen (Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot)

politie
gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

22. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEWESTWEGEN - 

KONINKLIJKE PRINSLAAN

raadslid Wolter Hofmans stelt dat deze zomer er nogal wat reacties zijn gekomen en vraagt of er in de toekomst 
plannen zijn om fietspaden aan te leggen langs de Koninklijke Prinslaan

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

23. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- HET MARKTPLEIN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

24. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- CHRYSANTENLAAN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

25. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- STRANDLAAN

raadslid Vandenbroucke stelt vast dat er meerdere keren shop-en-go plaatsen worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad en vraagt wat het beleid hieromtrent is en een duidelijke visie nodig is

raadslid Deltombe stelt dat dit in de verkeerscommissie wordt besproken als er vragen vanuit de handelaars 
komen om een shop-en-go plaats in te richten

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

26. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- OOSTENDELAAN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

27. HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - GEMEENTEWEGEN 

- PAARDEVISSERSWEG
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
veiligheid en preventie

reglementen

28. GOEDKEURING WIJZIGING VAN REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

raadslid Loones kan zich niet vinden in het voorstel omdat hier wordt vastgesteld dat de burgemeester 
strafbepalingen kan opleggen, waarbij noch de politie noch justitie moet tussenkomen en het niet aan de 
burgemeester alleen toekomt om de strafbepalingen te bepalen, maar dit wel zou moeten toekomen aan de 
gemeenteraad; hij meent dat de uitbreiding juridisch niet in orde is en dit moet vermeden worden; hij vraagt 
waarom dit nu op tafel komt en stelt dat dit onbeperkt in tijd is voorzien; hij doet oproep om de normale procedure 
te volgen en de gemeenteraad terzake te laten beslissen, de maatregelen tegen corona zijn bovendien bovenlokaal 
afgedekt

de burgemeester stelt voor om dit punt uit te stellen en nog eens juridisch af te toetsen

Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
onderwijs

basisonderwijs

29. GOEDKEUREN SCHOOLREGLEMENT 2020 EN INFOBROCHURE VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

OOSTDUINKERKE

raadslid De Coster stelt een aantal technische vragen waarop schepen Van Hove een antwoord formuleert

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

30. GOEDKEUREN SCHOOLREGLEMENT 2020 VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KOKSIJDE

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

EXTRA AGENDAPUNTEN

31. EVALUATIE TOERISME EN LOKALE ECONOMIE TIJDENS DEZE ZOMER (O.V.V. RAADSLID VANDENBROUCKE)

raadslid Vandenbroucke licht haar voorstel van beslissing toe aan de hand van de toelichtende nota en vraagt 
om een evaluatie op te zetten en een bespreking in een commissie te voorzien

raadslid Van Herck stelt dat evaluatie belangrijk is, maar dat er vooral actie moet genomen worden, het 
zomerseizoen moet volgens hem "verlengd" worden, de uitdaging zal er in bestaan om mensen blijvend aan te 
trekken in onze gemeente tijdens alle seizoenen

schepen Geersens beaamt de inschrijving op het onderzoek 'impactonderzoek Corona", ze zegt dat 
activiteitenaanbod voortdurend wordt geëvalueerd binnen de VVV, er wordt een evaluatie gehouden einde 
september per winkelkern met alle betrokken stakeholders, momenteel is een volledige evaluatie nog te vroeg; ze 
stelt dat fractie Koksijde Vooruit een negatieve perceptie heeft over de toekomst van de Koksijdse middenstand en 
we moeten positief blijven over onze lokale ondernemers; ze doet een oproep om ondernemers die moeilijkheden 
ondervinden, contact te laten nemen met de dienst Lokale economie waarop raadslid Van Herck zegt dat er nu 
vooruit moet gekeken worden omdat handelaars het niet gemakkelijk zullen hebben en er nu direct moet 
geëvalueerd worden

Met 13 stemmen voor (Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, 
Sam De Rechter, Koen Ringoot), 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, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

32. EVALUATIE VAN DE BESLISSING VAN OPENVLD, CD&V EN SPA OM DE ZWEMZONE DUINPARK TE SLUITEN (O.V.V. 
RAADSLID LOONES)

raadslid Loones doet enkele vaststellingen van deze zomer op de zone Duinpark: bij veel wind waren er de 
watersporters, tot ieders tevredenheid; bij weinig wind is iedereen gefrustreerd gezien er geen watersporters zijn 
en badgasten naar een lege zee kijken; zijn fractie is niet tegen een watersportzone, zijn fractie had een 
compromis voorgesteld; hij vraagt een evaluatie die zo breed en zo transparant mogelijk zou gebeuren, in een 
raadscommissie en met alle betrokken actoren, waaronder ook inwoners en tweede verblijvers en een online 
bevraging; hij verwijst naar de belofte van een evaluatie

raadslid Van Herck stelt dat hij bijna dagelijks ter plaatse is gaan kijken om vast te stellen wat positief en 
negatief was, er is een risico dat er een wildgroei zou komen, hij schetst cijfers over de windsterkte deze zomer, hij 
heeft ook gevaarlijke situaties vastgesteld met name bij het wisselen van de redders van zone, hij blijft nog altijd 
voorstander van een alternerende zone, zodat er voor iedereen een oplossing is in dit dossier; het is een lege zone 
bij windstil weer

schepen Van Hove verwijst naar het feit dat er vorige week twee evaluaties zijn gebeurd, er is verhoogd 
veiligheidsgevoel bij beide clubs, de redders hebben alle mensen voldoende geïnformeerd; er waren hardnekkige 
baders in de zone Duinpark, ook bij veel watersporters; data worden momenteel nog verzameld, er volgt ook nog 
een evaluatie met MdK en FOD mobiliteit, die tegen een alternerende zone zijn, er zal dus geen bijkomende 
raadscommissie worden georganiseerd
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raadslid Loones betreurt dat alleen de watersporters worden betrokken bij de evaluatie en niet de andere 
gebruikers, hij blijft aandringen op een publieke evaluatie en gelooft niet dat Mdk en FOD mobiliteit geen toelating 
willen geven voor een alternerende zone

raadslid Van Herck betreurt dat er geen commissie meer zal gehouden worden over dit punt, wat wel werd 
beloofd

schepen Dawyndt verwijst naar een bijeenkomst van de clubs, in aanwezigheid van leden van de fracties, 
waaruit blijkt dat iedereen tevreden is over de huidige regeling, hij gelooft ook niet in een publieke bevraging en 
meent dat de tegenstanders zich georganiseerd hebben in deze zaak om zich tegen de beslissing te keren

de burgemeester sluit zich aan bij de stelling van schepen Dawyndt, hij meent dat dit een haatdossier is 
geworden, redders werden uitgedaagd door strandbezoekers en gefilmd en de burgemeester is niet bereid met 
deze mensen die voor commotie hebben gezorgd, rond de tafel te zitten

raadslid Loones stelt dat zijn fractie heeft aangekondigd dat de redders het moeilijk zouden hebben, hij verwijst 
ook naar een petitie ondertekend door meer dan 2700 mensen, hij vraagt ook de uitspraken van de clubs over de 
zone in hun juiste context te plaatsen, hij blijft aandringen op een gemeenteraadscommissie

Met 13 stemmen voor (Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, 
Sam De Rechter, Koen Ringoot), 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, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

33. TOEGANKELIJKE WATERSPORT VOOR EIGEN INWONERS (O.V.V. RAADSLID LOONES)

raadslid Loones vraagt om te onderzoeken om een voordeliger lidgeld te voorzien voor eigen inwoners die zich 
aansluiten bij een watersportclub

schepen Dawyndt verwijst naar de Golf, waar de gemeente zelf de tarieven kan bepalen, wat clubs betreft kan 
dit enkel maar gevraagd worden, hij verwijst dat er nu in de overeenkomst is voorzien in voordelige lessenreeksen 
die georganiseerd worden door de sportdienst, dit gebruikt men als kapstok om kinderen wegwijs te maken in de 
watersport

raadslid Loones stelt voor om initiatielessen te voorzien, hij is niet akkoord dat dit niet in de concessie kan 
voorzien worden, dus blijft hij pleiten voor een gedifferentieerd tarief

raadslid Van Herck vindt dit een goed voorstel, maar wil dit uitbreiden naar andere initiatieven, bijv. een 
sportcheque, en streven naar een eenvormig systeem

de burgemeester verwijst ook naar de door de gemeente georganiseerde sportkampen, hij vindt het niet wijs om 
zich als gemeente te moeien in de interne werking van de clubs, het is een suggestie die kan overgemaakt worden 
aan de clubs

Met 13 stemmen voor (Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, 
Sam De Rechter, Koen Ringoot), 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, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck)

34. HERTEKENING GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN (O.V.V. RAADSLID VERHAEGHE)

raadslid Verhaeghe vraagt naar een stand van zaken over de hertekening van de adviesraden, maar stelt vast 
dat er nog geen eindresultaat bekend is, haar fractie vraagt dan ook een toelichting op de commissie

schepen Anseeuw geeft toelichting omtrent het traject dat tot nu toe is doorlopen met wat vertraging door de 
coronacrisis en stelt de verdere planning voor die in overleg met de Wakkere Burger wordt opgesteld

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

35. EXTRA SNOEIBEURTEN HAGEN TEN BOGAERDELAAN, R. VANDAMMESTRAAT EN LEOPOLD III LAAN (O.V.V. 
RAADSLID PIETERS)

raadslid Pieters schetst het probleem in verband met het onderhoud van de bermen langs de fietspaden en 
vraagt een dringende aanpak en overleg met AWV

de burgemeester geeft raadslid Pieters gelijk, de gemeente heeft reeds diverse keren contact genomen met AWV 
hieromtrent en de situatie aangeklaagd, maar het tekort aan budgetten zorgt ervoor dat er maar één snoeibeurt 
kan gebeuren, hij betreurt dat er van de Vlaamse overheid onvoldoende budgetten ter beschikking worden gesteld, 
er zal opnieuw een afspraak gemaakt worden met AWV om deze problematiek te bespreken, hij stelt voor het punt 
uit te stellen in afwachting van dit overleg

raadslid Pieters vindt het spijtig dat er door de gemeente geen actie wordt ondernomen, waarop de 
burgemeester meent dat elk niveau zijn verantwoordelijkheid moet nemen

raadslid Loones stelt vast dat dit een jaarlijks weerkerend probleem is en er moet aangedrongen worden op een 
meer structurele oplossing

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
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MONDELINGE VRAGEN

36. VRAAG INSCHRIJVING/RESERVERINGSSYSTEEM OPENLUCHTZWEMBAD (O.V.V. RAADSLID VAN HERCK)

Raadslid Van Herck stelde deze zomer wachtrijen vast aan het openluchtzwembad, wat problemen gaf bij de 
warme temperaturen, mensen geraakten uiteindelijk niet binnen, wat leidde tot frustraties, hij vraagt om in de 
toekomst te kijken voor een reserveringssysteem
De burgemeester feliciteert de medewerkers van het zwembad die deze zomer voor een goede dienstverlening 
hebben gezorgd; er werd nagedacht over het reserveringssysteem bij het begin van het seizoen, maar niet 
weerhouden omwille van feit dat mensen wel reserveren maar dan om allerlei redenen toch niet komen; hij besluit 
dat de huidige werking zal geëvalueerd worden om te kijken of er toch niet beter met een reservatiesysteem wordt 
gewerkt

37. HERINRICHTING EUROPAPLEIN OOSTDUINKERKE (O.V.V. RAADSLID DE COSTER)

Raadslid De Coster verwijst naar gebreken die er zijn vastgesteld in het PV van voorlopige oplevering van de 
werken Europaplein, hij vermoedt dat de werken niet kwalitatief zijn gebeurd omdat er opnieuw barsten opduiken 
en vraagt om een opvolging, hij vraagt op de hoogte gehouden te worden van de evolutie in deze zaak
De burgemeester meldt dit te zullen onderzoeken en verwijst hiervoor door naar de betrokken dienst om meer 
informatie te krijgen

38. GEVAARLIJKE SITUATIE VAN PAARDEN OP HET STRAND IN BEWAAKTE ZONE ST ANDRÉ VANAF 18U30 (O.V.V. 
RAADSLID PIETERS)

Raadslid Pieters getuigt van een gevaarlijke toestand deze zomer op Sint-André, wanneer paarden er toekomen 
wanneer er nog veel mensen op het strand aanwezig waren, hij verwijst naar het nieuwe ruiterpad dat niet 
comfortabel is voor de paarden en naar de overlast van trailers in de Gilles Scottlaan, hij vraagt dat ruiters op een 
andere plaats op het strand zouden toegang nemen of de toegang op Sint-André zou verboden worden op bepaalde 
ogenblikken;

de burgemeester stelt dat er heel wat maatregelen zijn genomen voor de ruiters, waardoor we heel succesvol zijn 
op dat vlak en er heel wat ruiters graag afkomen die ook voor de horeca belangrijk zijn, hij stelt te bekijken om dit 
volgend jaar beter te organiseren

39. HERZIENING BLAUWE ZONE PARKING MOVIE MAX (O.V.V. RAADSLID PIETERS)

Raadslid Pieters vraagt om de blauwe zone op de parking thv Movie Max te herbekijken, gezien er veel 
parkeerplaatsen leeg blijven waardoor de plaatsen in de Robert Vandammestraat vol staan en buurtbewoners geen 
plaats vinden.

De burgemeester meldt dat dit een onderwerp is voor de verkeerscommissie daar dus aan bod moet komen.

Raadslid Deltombe verwijst naar het feit dat dit punt reeds werd behandeld in een verkeerscommissie

40. STAND VAN ZAKEN CO-WORKING PLACE (O.V.V. RAADSLID BOGAERTS)

raadslid Bogaerts verwijst naar de plannen die werden voorzien om een co-working place in de gemeente te 
voorzien; ze wijst op de diverse voordelen die dergelijke accommodatie zou bieden voor diverse doelgroepen, ook 
in coronatijd, maar ook voor tweede verblijvers en vraagt wanneer er in Koksijde dergelijke accommodatie komt

schepen Van Hove antwoordt dat het project momenteel on hold staat, omdat er ondertussen private initiatieven 
op stapel staan en de resultaten hiervan zullen afgewacht worden

41. TOERISTENTAKS VOOR B&B'S EN HOTELS (O.V.V. RAADSLID BOGAERTS)

raadslid Bogaerts verwijst naar het feit dat nogal wat B&B’s en hotels hebben geleden onder de corona-crisis en 
vraagt of er een korting zal gegeven worden op het vlak van de toeristentaks als steun en als waardering voor 
deze sector die het moeilijk had

de burgemeester wenst hier niet op te antwoorden en stelt dat dit ten gepaste tijde zal bediscussieerd worden

42. MONDMASKERPLICHT OP GEMEENTELIJKE SPORTTERREINEN (O.V.V. RAADSLID LOONES)

raadslid Loones vraagt wat de regeling vanaf 1 september zal zijn voor de gemeentelijke sportterreinen en 
vraagt of de skateboarders kunnen vrijgesteld worden van mondmaskerplicht

de burgemeester antwoordt dat hier de protocollen dienen gevolgd te worden en dat de rest een beslissing is van 
de crisiscel

43. STAND VAN ZAKEN HERAANLEG HOGE BLEKKER (O.V.V. RAADSLID LOONES)

raadslid Loones verwijst naar de motie die werd gestemd door de gemeenteraad, vraagt of deze ondertussen 
werd overgemaakt aan ANB, vraagt wat de reactie is van Natuur en Bos op deze motie en wanneer de werken 
effectief zullen starten

schepen Decorte verwijst naar een geplande vergadering met de gouverneur in de maand september en hoopt 
daar een reactie te krijgen
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44. MCDONALDS EN STRIJD TEGEN ZWERFVUIL (O.V.V. RAADSLID DECORTE)

raadslid Decorte stelt dat de McDonalds op haar website stelt in te zetten op minder zwerfafval, doch hij merkt 
dat hier in Koksijde er weinig actie wordt ondernomen; hij stelt ook veel zwerfvuil vast in de straten rond de 
uitbating; hij vraagt waarom de gemeente niet meer initiatief neemt en bijv. niet meer afvalbakken plaatst;

schepen Decorte meldt dat er vooral moet gezorgd worden voor meer sensibilisering en bijkomende afvalbakken 
niet steeds de oplossing zijn

45. LOCATIE AFVALSTRATEN (O.V.V. RAADSLID HILLEWAERE)

raadslid Hillewaere verwijst naar het mooie werk die deze zomer is geleverd op vlak van zwerfvuil, waaronder 
ook de speciale meldlijn, maar hij wacht op een structurele aanpak; hij verwijst naar initiatief van Blankenberge op 
vlak van afvalstraten; hij stelt vast dat er in het dossier hier in Koksijde geen schot komt en vraagt wat meer 
daadkracht; hij vraagt meer duidelijkheid over de stand van zaken, de timing en de voorziene locaties

schepen Decorte verwijst naar het feit dat hier reeds veel jaren MOLOK-containers aanwezig zijn, er zijn concrete 
plannen voor de omgeving van de Zeedijk, er zal gewerkt worden met een betaalkaartsysteem en er dient hier op 
gewacht te worden omdat het systeem met munten niet werkt

46. EVALUATIE RODE ZONE VANHOUTTELAAN SINT-IDESBALD (O.V.V. RAADSLID VANDENBROUCKE)

raadslid Vandenbroucke verwijst naar de invoering net voor de zomer om in de Vanhouttelaan een rode zone in 
te voeren op vlak van betalend parkeren; ze vraagt een stand van zaken over de evaluatie van deze rode zone, ze 
vraagt wie bij deze evaluatie werd betrokken en hoe er zal gecommuniceerd worden

raadslid Deltombe stelt dat de evaluatie momenteel lopende is, er zal nog een evaluatie met de handelaars 
gebeuren na de zomer

47. AANTAL LEERLINGEN IN DE GEMEENTESCHOLEN (O.V.V. RAADSLID DE RECHTER)

raadslid De Rechter verwijst naar de uitspraak van schepen Van Hove op de raad van 29 juni waarbij het zijn 
ambitie was om het aantal leerlingen in de gemeentescholen op te drijven; hij vraagt hoeveel kinderen er nu zijn 
ingeschreven, wat de verhouding is ten opzichte van vorig jaar en welke verdere inspanningen er worden geleverd 
om dit aantal te doen stijgen

schepen Van Hove geeft de aantallen voor beide scholen en stelt een positieve evolutie vast

48. EVALUATIE FIETSBELONINGSYSTEEM (O.V.V. RAADSLID VERHAEGHE)

raadslid Verhaeghe verwijst naar het initiatief van N-VA om een dukaten-systeem in te stellen om fietsen naar 
school aan te moedigen; ze stelt dat er van dit project sinds enkele maanden niets meer werd vernomen, ze 
hoorde van technische problemen en ze vraagt naar een stand van zaken van dit project, het aantal munten dat is 
verzameld en het aantal handelaars dat is ingestapt

schepen Van Hove stelt dat het hem ergert dat de N-VA steeds vooropstelt dat dit project van hen komt, dat er 
een aantal kinderziektes zijn geweest en zich bewust is dat dit opnieuw dient geactiveerd te worden om zoveel 
mogelijk kinderen op de fiets te krijgen

49. CULINAIRE HOGESCHOOL (O.V.V. RAADSLID RINGOOT)

raadslid Ringoot vraagt hoe we talentrijke jongeren in de streek kunnen houden, naar hier aantrekken en ook 
hoger opgeleide docenten aantrekken; hij stelt voor om het hoger onderwijs uit te bouwen op het vlak van horeca 
en gastronomie gezien aan de Westkust hiervoor ruimte is en gelet de aanwezigheid van een Hotelschool in onze 
gemeente; zijn voorstel is het oprichten van een graduaatsopleiding horeca en gastronomie; hij vraagt of de 
gemeente hier initiatief zal nemen om alle betrokkenen rond de tafel te brengen en de concrete realisatie zal 
helpen begeleiden

schepen Van Hove stelt dat er goede contacten zijn met de hotelschool en er hier overleg kan gebeuren, maar 
stelt dat de Hotelschool het nu al moeilijk krijgt om het leerlingenaantal te behouden

50. STAND VAN ZAKEN BOEKENRUILHUISJE (O.V.V. RAADSLID VERHAEGHE)

raadslid Verhaeghe verwijst naar het voorstel van haar fractie voor boekenruilhuisjes en de oproep die er is 
geweest naar ontwerpen; ze vraagt of er reeds is beslist waar ze zullen geplaatst worden

schepen Anseeuw stelt dat er inderdaad een aantal goede plaatsen geselecteerd werden

51. OVEREENKOMST WERELDBEKER CYCLOCROSS (O.V.V. RAADSLID DE COSTER)

raadslid De Coster vraagt of er al een ondertekende overeenkomst is met Flanders Classics en vraagt of er grote 
meerkost is ten opzicht van vorig jaar

schepen Dawyndt stelt dat een overeenkomst is overgemaakt in het Engels, die ook werd vertaald, dat deze 
overeenkomst strenge voorwaarden oplegt en hierover nog onderhandeld zal moeten worden, er is nog niets 
getekend

52. GERECHTELIJKE PROCEDURES TEGEN GEMEENTE KOKSIJDE - STAND VAN ZAKEN (O.V.V. RAADSLID DALLE)
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raadslid Dalle verwijst naar een vordering bij de rechtbank die door raadslid Wolter Hofmans werd ingesteld 
tegen de wijziging strandzone Duinpark en vraagt naar een stand van zaken in dit dossier, wat de afloop van dit 
dossier is

schepen Dawyndt verwijst naar drie ingeleide procedures, die telkens afgewezen zijn geweest, waarop raadslid 
Wolter Hofmans tussen komt en stelt dat de zaak ten gronde niet werd behandeld en er enkel uitspraak werd 
gedaan over de dringende noodzakelijkheid

53. GEMEENTELIJKE CADEAUCHEQUE (O.V.V. RAADSLID WOLTER HOFMANS)

Raadslid Wolter Hofmans stelt vast dat de gemeente cadeaucheques uitreikt op naam in het kader van bepaalde 
gelegenheden; ze vraagt waarom enkele horeca-ondernemingen kunnen genieten van de gemeentelijke 
cadeaucheque en dit niet voor andere handelaars wordt gedaan, ze vraagt wie de ontvangers zijn van deze 
cheques, op welke gelegenheden ze worden uitgereikt en welke voorwaarden gelden om een cheque te krijgen

Schepen Geersens meldt dat deze cheques worden uitgereikt naar aanleiding van huwelijksjubilea, 
gepensioneerde personeelsleden en andere vieringen, deze cheques op naam zijn van de ontvangers en geldig in 
de horecazaken

54. SOCIALE MEDIA TOERISME (O.V.V. RAADSLID VANDENBROUCKE)

raadslid Vandenbroucke stelt dat evenementen, blogberichten en nieuwsberichten belangrijk zijn voor marketing 
en promotie van onze gemeente, ze stelt vast dat sommige activiteiten meer in de kijker komen dan andere en 
vraagt hoe wordt bepaald wat op sociale media komt; ze vraagt ook om de mogelijkheid te bekijken een aparte 
toeristische facebookpagina op te starten

schepen Geersens betreurt het dat zaken die reeds op het VVV werden besproken, worden misbruikt om opnieuw 
op de gemeenteraad ter sprake te brengen, ze stelt dat het belangrijk is om via één facebookpagina te 
communiceren en versnippering niet goed is, wat wordt beaamd door schepen Van Hove

BESLOTEN ZITTING

55. AANSTELLEN VAN AMBTENAAR-VASTSTELLERS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

bij geheime stemming met 23 stemmen voor, en drie ongeldige stemmen.

De voorzitter sluit de vergadering om 23u45.
Volgende raadszitting : maandag 12 oktober 2020

____________________

Voor verslag
de algemeen directeur
Joeri Stekelorum


