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De voorzitter opent de vergadering om 19u15.

1. TOELICHTING MEERJARENPLAN 2020-2025 WIJZIGING NR. 2

De financieel directeur Jean-Philippe Vandeputte geeft een toelichting aan de hand van een powerpoint met de 
voornaamste aandachtspunten van de wijziging van het meerjarenplan met name: de assumpties en grondslagen 
waaronder de impact van de coronacrisis, de reglementaire context; hij gaat vervolgens dieper in op de exploitatie 
uitgaven, exploitatie ontvangsten, de investeringsuitgaven; hij licht het bijkomend investeringsbudget voor 2020 
toe, de verschuivingen van investeringen van 2020 naar een ander boekjaar, de gewijzigde prioriteiten; de 
investeringsontvangsten; hij sluit af met de evolutie van de schuld, het beschikbaar budgettair resultaat en de 
autofinancieringsmarge

raadslid De Coster verwijst naar AP-16 in verband met aankoop van de gronden van de basis, hij vraagt welke 
criteria gebruikt zijn om aan het bedrag van 20 miljoen te komen en vraagt voor welk deel dit is; schepen Decorte 
deelt mee dat in het dossier recent schot is gezien Defensie opdracht gaf aan FOD Financiën om te onderhandelen 
over de verkoop en zijn de werkzaamheden gestart; het is dus belangrijk dat nu al een bedrag wordt voorzien in 
het meerjarenplan; de militairen zouden in 2024 de basis verlaten; hij stelt dat nu nog geen definitief bedrag op 
kan gekleefd worden, maar het bedrag is gebaseerd op een eerdere schatting in opdracht van het 
gemeentebestuur; het bedrag van 10 miljoen houdt een verkoop in van gronden

raadslid Loones dankt voor het antwoord in verband met de basis; hij stelt vragen over de VVV en vraagt wanneer 
dit besproken en gestemd zal worden; een vraag in verband met IVVO; in verband met de kerkfabrieken stelt hij 
voor om het basisbedrag in te schrijven, wetende dat er elk jaar 20% over is; de financieel directeur verwijst naar 
het meerjarenplan van de kerkfabrieken; in verband met brandweerzone vraagt hij wat bemiddeling van de 
gouverneur inhoudt; hij stelt een vraag over het bedrag van de cyclocross en het risico; opcentiemen van 
onroerende voorheffing die een half miljoen euro meer is, waarop de financieel beheerder kort de procedure van 
doorstorten vermeld; in de omgevingsanalyse verwijst hij waar er staat dat er minder inkomsten uit het 
gemeentefonds zijn, waar de cijfers tonen dat er meer inkomsten zijn

raadslid Wolter Hofmans heeft een vraag over de jaarrekening van de VVV van 2019 en ziet hier niets over Night of 
the Proms

Raadslid Hillewaere vraagt naar de inrichting van een BMX-parcours

2. TOELICHTING ORGANOGRAM DIENSTEN LOKAAL BESTUUR KOKSIJDE

De algemeen directeur Joeri Stekelorum licht aan de hand van een powerpoint het nieuwe organogram toe: 
aanleiding, huidig organogram, doorlopen stappen om tot het nieuwe organogram te komen, voorstel van nieuw 
organogram

schepen Decorte stelt dat er afgelopen maanden hard is gewerkt aan het opstellen van dit nieuwe organogram, het 
voorstel gedragen is door alle diensthoofden, stelt dat vanuit het beleid de nieuwe structuur die veel eenvoudiger 
is, mee moet ondersteund worden, er wordt gewerkt naar een netwerkorganisatie waar tussenschotten tussen 
diensten moeten weg gewerkt worden

raadslid Van Herck staat achter het voorstel, vindt het een verbetering en een opportuniteit om meer visionair te 
werken; hij is tevreden dat de diensthoofden er achter staan, maar hij vraagt hoe de mensen op de werkvloer, de 
basis over het nieuwe voorstel zullen ingelicht worden en hoe daar voor draagvlak zal gezorgd worden; schepen 
Decorte stelt dat we dit stap voor stap zullen moeten doen en er van onderuit zal moeten gewerkt worden; de 
algemeen directeur vult verder aan dat ondertussen een filmpje wordt gemaakt om iedereen goed te informeren en 
er ook een artikel in het personeelsmagazine zal worden opgenomen; raadslid Van Herck vraagt bijzondere 
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aandacht voor personeelsleden die niet van verandering houden en vraagt of er een fasering is ingebouwd in de 
implementatie van het project; dit wordt bevestigd door schepen Decorte, dat er tijdig een evaluatie zal gebeuren, 
hij vraagt een draagvlak voor het project bij alle fracties; 

raadslid Loones staat achter het voorstel, hij meent dat de politiek vertrouwen moet geven aan de administratie 
voor de implementatie van dit project; hij stelt vast dat er nog een opportuniteit zit in de samenwerking tussen 
cluster ruimte en infrastructuur en lokale economie en dit de komende jaren kan bekeken worden; de algemeen 
directeur stelt dat er inderdaad ruimte zal zijn voor evaluatie; schepen Geersens meldt dat de link met ruimtelijke 
ordening ook al in het evenementenbeleidsplan zit

raadslid Dirk Decorte vraagt of dit een invloed zal hebben op het promotiebeleid bij het personeel, waarop de 
algemeen directeur stelt dat er momenteel reeds ingezet worden op interne mobiliteit binnen de organisatie om 
mensen groeikansen te geven

De voorzitter sluit de vergadering om 20u40.

De algemeen directeur,
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