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De voorzitter opent de vergadering om 18u05.

1. JAARREKENING 2019 GEMEENTE KOKSIJDE - TOELICHTING

De financieel directeur licht de jaarrekening 2019 toe aan de hand van een presentatie, welke aan de raadsleden 
zal worden bezorgd.

Doordat de beleidsdoelstellingen zijn opgesplitst tot op het niveau van beleidsitems is het mogelijk om tot op het 
niveau van de diensten zelf de kredieten op te volgen.

Er wordt aangegeven dat de netto schuld is gedaald. Deze conclusie werd genomen na het doorlopen van de 
volledige planningsperiode.

De financieel directeur geeft aan dat het resultaat op kasbasis 10.6 miljoen bedraagt, wat ongeveer 2 miljoen 
hoger is dan geraamd. Dit is het gevolg van meer ontvangsten en minder investeringen dan geraamd. De 
autofinancieringsmarge bedraagt 6.7 miljoen. Dit vinden we terug op pagina 198.

De financieel directeur verwijst dat het overzicht van de investeringen terug te vinden is vanaf pagina 285.
De schuld is sinds 2012 van 125 miljoen naar 80 miljoen in 2019 geëvolueerd. De financieel directeur wijst erop 
dat het sinds 2014 mogelijk is om de thesaurie aan te wenden voor de investeringen. Voordien diende het lokaal 
bestuur steeds leningen aan te gaan voor de investeringen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen, noch opmerkingen zijn en sluit het punt af.

2. JAARREKENING 2019 OCMW KOKSIJDE - TOELICHTING

Rita Driesse licht de jaarrekening 2019 van het OCMW toe aan de hand van een presentatie, welke aan de 
raadsleden zal worden bezorgd.

De uitgaven bedragen ongeveer 7 miljoen, waarvan 68% dient voor de personeelskosten.
Uit de jaarrekening blijkt dat er 5% meer besteed werd aan personeel; 6.5% minder financiële steun werd 
toegekend; er geen nieuwe leningen werden aangegaan en de schuld 1.5 miljoen bedraagt.

De opbrengsten in 2019 bedragen 7.6 miljoen. De autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 727.000 euro.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen, noch opmerkingen zijn en sluit het punt af.

3. MEERJARENPLAN 2020-2025 WIJZIGING NR. 1 GEMEENTE KOKSIJDE EN OCMW - TOELICHTING

De financieel directeur licht de wijziging 1 aan de MJP toe aan de hand van een presentatie, welke aan de 
raadsleden zal worden bezorgd.

De resultaten van de jaarrekening dienen in de MJP te worden opgenomen. Hiermee kunnen dan kredieten worden 
vrijgemaakt voor facturen die pas achterna werden bezorgd aan het lokaal bestuur. De overschotten van de 
gemeente en het OCMW werden in het MJP ingeschreven maar zijn al grotendeels bestemd voor bepaalde 
uitgaven.
De financieel directeur verwijst naar p. 176/177 waar de minontvangsten en meeruitgaven naar aanleiding van 
corona terug te vinden zijn.
De autofinancieringsmarge is negatief in 2020 omwille van de crisis maar blijft positief in 2025 waardoor we 
voldoen aan de decretale verplichtingen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen, noch opmerkingen zijn en sluit het punt af.

4. JAARREKENING 2019 AGB KOKSIJDE - TOELICHTING
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Frederick Vens licht de jaarrekening 2019 van het AGB Koksijde toe aan de hand van een presentatie, welke aan 
de raadsleden zal worden bezorgd.

Het resultaat op kasbasis bedraagt 809.000 euro en de autofinancieringsmarge 354.000 euro. Beide zijn dus 
positief. Het boekjaar kent een winst van 20.000 euro (het boekhoudkundig resultaat houdt rekening met de 
afschrijvingen).

De kosten van het AGB zijn als volgt verdeeld: 56% exploitatie; 15% personeel en 22% afschrijvingen.
De opbrengsten van het AGB: 9% zwembad; 53% parkeerbeheer; rest golf.

De kosten voor het zwembad zijn van 2015 tot en met 2019 ongeveer hetzelfde gebleven.
De opbrengsten van het zwembad zijn gedaald doordat er minder zwemmers zijn. Dit is het gevolg van de opening 
van verschillende zwembaden in o.a. Diksmuide, Nieuwpoort, Duinkerke.

De abonnementen voor de golf zijn van 952 (2015) naar 1445 geëvolueerd in 2019. Deze opmerkelijke stijging is 
er gekomen door o.a. de aanpassing van de tarieven voor de jeugdspelers, waardoor ook vele spelers van buiten 
Koksijde zich een abonnement hebben aangeschaft.

De opbrengsten van het parkeren bedragen ongeveer 2.6 miljoen. Het aantal retributies is van 45% (2010) 
gedaald naar 23% in 2019. Dit is het gevolg van o.a. het uitreiken van veel parkeerkaarten.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen, noch opmerkingen zijn en sluit het punt af.

5. MEERJARENPLAN 2020-2025 WIJZIGING NR. 1 AGB KOKSIJDE - TOELICHTING

Frederick Vens licht de wijziging aan de MJP van het AGB Koksijde toe aan de hand van een presentatie, welke aan 
de raadsleden zal worden bezorgd.

Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt 809.000 euro. De autofinancieringsmarge is negatief in 2020 maar 
positief in 2025.

Er dienen aanpassingen te gebeuren aan de MJP aan opbrengsten- en uitgavenzijde, voor zowel zwembad, 
parkeren als golf.
Er werden bijkomende uitgaven voorzien voor het zwembad n.a.v. onderhoudswerken. De opbrengsten van het 
zwembad bedragen 260.000 euro minder omwille de sluiting n.a.v. corona en de geplande onderhoudswerken.
Er werden bijkomende uitgaven voorzien voor de golf voor de aanleg van een onderhoudsweg. De opbrengsten zijn 
gedaald omwille van sluiting voor corona, maar er is een heel positieve stijging merkbaar sinds de heropening.
Voor het parkeerbeleid werden er 90.000 euro minder kosten gedaan maar eveneens 20.000 euro minder 
ontvangsten.

Raadslid Hillewaere: klopt het dat de beschadiging aan de tegels het gevolg is van de sluiting van het zwembad en 
het lang leeg staan van de kuip? Dit zou zorgen voor te veel druk waardoor de tegels beschadigd werden.
Frederick Vens antwoordt dat hij hieromtrent nog niets vernomen heeft, maar verwijst voor deze technische vraag 
naar diensthoofd zwembaden Korneel Boeve.

6. STRENGERE REGELGEVING VOOR TORENKRANEN

Björn Cools licht het advies en antwoord van de diensten op de vraag van raadslid Van Herck (gemeenteraad mei 
2020) naar strengere reglementering voor de plaatsing van torenkranen toe aan de hand van een nota, die aan de 
raadsleden ter beschikking zal worden gesteld.

Samenvattend kan worden gesteld dat de voorstellen die door het raadslid worden gesuggereerd een bijkomende 
controle/ handhaving vanuit het gemeentebestuur vereisen, over situaties waarop we dikwijls geen vat hebben (op 
privégronden moeten geen aanvragen worden gedaan). Bovendien wordt bij elke bijkomende controleopdracht een 
deel van de verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur gelegd, wat dient te worden vermeden. We adviseren 
dan ook om het principe van plaatsing op privaat domein te weerhouden en zelf geen bijkomende normering uit te 
vaardigen.

Raadslid Hillewaere: wat is eigenlijk de rol van een veiligheidscoördinator bij dergelijke werken?
De financieel directeur antwoordt dat de veiligheidscoördinator de risico’s in hoofde van de werknemers dient te 
beperken maar niet zal instaan voor de manier waarop de torenkraan is geplaatst (los van het feit dat de 
keuringsbewijzen e.d. wel dienen te worden bezorgd). De firma die instaat voor de plaatsing van de torenkraan is 
hiervoor verantwoordelijk. Dit was ook het geval bij het dodelijk ongeval in Nieuwpoort.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u40.

De secretaris,
Björn Cools

De voorzitter,
Luc Deltombe
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