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Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, 

binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen 

welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, 

tweede residenten en bezoekers en voor een duurzame 

ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij 

optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als 

toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de 

economische groei en de veiligheid.  

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, 

doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de 

burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een 

financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na. 
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Strategische nota
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020(BP2014_2020-7)
Periode: 2014-2020
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 80477   Investering: 7889   Andere: 259

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid
Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar
inwoners, tweede residenten en toeristen toe.
De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen)
als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.
Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het
uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.
Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit
te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding
maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte
infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.
Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt
van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest
voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering
en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.
Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.
Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk
de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide
dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met
pensioen.
Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst
worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.
De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de
dienstverlening te beperken.
Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.
De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te
veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het
openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het
privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting
op inkomen uit arbeid.
Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies
bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.
Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.
Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue
bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol
vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de
planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De
gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal
haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het
kader opgelegd door de decreten BBC.

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid
Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern
beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en
processen uitgeschreven worden.
Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impact
hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 2014-2020

Gemeente Koksijde 04/10/2017 16:37 1 / 68

5



Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie
De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief schuld- en thesauriebeheer is
het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 4.238.646,24 41.629,72 -4.197.016,52

Andere 11.676.976,90 10.373.184,71 -1.303.792,19

2015 Exploitatie 4.043.133,69 37.936,60 -4.005.197,09

Andere 11.758.947,34 427.689,60 -11.331.257,74

2016 Exploitatie 3.667.406,49 33.777,40 -3.633.629,09

Andere 11.637.973,04 5.525.905,03 -6.112.068,01

2017 Exploitatie 3.360.730,58 32.316,26 -3.328.414,32

Andere 11.476.873,71 14.457.810,49 2.980.936,78

2018 Exploitatie 3.135.171,13 28.532,95 -3.106.638,18

Andere 15.345.222,30 20.982.423,67 5.637.201,37

2019 Exploitatie 3.038.903,12 25.264,94 -3.013.638,18

Andere 11.765.296,64 9.402.548,89 -2.362.747,75

2020 Exploitatie 2.928.446,12 22.732,18 -2.905.713,94

Andere 12.010.326,13 8.553.346,00 -3.456.980,13

Totalen 110.084.053,43 69.945.098,44 -40.138.954,99

Actie: ACT-188: Schulden

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende
dienst, een belangrijke rol is weggelegd.
De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer van
de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde
kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat
binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar
een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de
totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van
zaken behandeld worden. De medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun
verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die
we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering
kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 94.240,21 24.503,79 -69.736,42

2015 Exploitatie 106.070,31 9.170,38 -96.899,93

2016 Exploitatie 122.408,14 10.981,19 -111.426,95

2017 Exploitatie 100.345,00 7.500,00 -92.845,00

2018 Exploitatie 101.455,00 7.500,00 -93.955,00

2019 Exploitatie 102.467,00 7.500,00 -94.967,00

2020 Exploitatie 103.489,00 7.500,00 -95.989,00

Totalen 730.474,66 74.655,36 -655.819,30

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding

Overig Beleid
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Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod
voor de diverse doelgroepen
De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er
vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en
uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de
gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim
passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,
tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds
bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge
samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd
het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige
aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal
dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd
blijft.
De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden
a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende
ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om
hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op
sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van
inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het
recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de
cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en
cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.
Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de
musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich
op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde
en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van
kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het
noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren
moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en
noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan)
voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten
elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij
samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een
vrijetijdsaanbod
Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.
Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren
tot participatie.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 1.494.780,97 855.639,30 -639.141,67

2015 Exploitatie 1.483.612,09 465.974,65 -1.017.637,44

2016 Exploitatie 1.583.109,60 341.274,37 -1.241.835,23

2017 Exploitatie 1.758.134,14 334.000,43 -1.424.133,71

2018 Exploitatie 1.776.665,39 317.719,95 -1.458.945,44

2019 Exploitatie 1.803.230,45 318.304,95 -1.484.925,50

2020 Exploitatie 1.831.714,45 318.895,95 -1.512.818,50

Totalen 11.731.247,09 2.951.809,60 -8.779.437,49

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking
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Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd

Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën

Actie: ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen

Actie: ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod

Actie: ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio

Actie: ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen

Actie: ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur

Actie: ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Actie: ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten

Actie: ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement

Actie: ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek

Actie: ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening

Actie: ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019

Actie: ACT-412: Ontvangen van subsidies voor de bibliotheek

Actie: ACT-673: Blijvend aandacht besteden aan de K-ambassadeurs

Actieplan: AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en
particulier sectorwerk
Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en
particulier sectorwerk.
Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, sport- en cultuurwerk
ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 416.875,81 113.558,85 -303.316,96

2015 Exploitatie 602.810,59 30.677,89 -572.132,70

2016 Exploitatie 478.316,08 36.438,80 -441.877,28

2017 Exploitatie 543.872,18 30.951,57 -512.920,61

2018 Exploitatie 539.219,29 31.044,22 -508.175,07

2019 Exploitatie 541.295,06 31.044,22 -510.250,84

2020 Exploitatie 545.964,06 31.044,22 -514.919,84

Totalen 3.668.353,07 304.759,77 -3.363.593,30

Actie: ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer

Actie: ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen

Actie: ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren

Actie: ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen

Actie: ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen

Actie: ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging

Actie: ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen

Actieplan: AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering
culturele competentie
Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en bevordering van culturele
competentie.
Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang leren, op
mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse doelgroepen en dit in samenwerking met de
relevante actoren.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 258.762,51 37.236,66 -221.525,85

2015 Exploitatie 257.829,77 23.356,54 -234.473,23

2016 Exploitatie 240.040,56 17.706,70 -222.333,86

2017 Exploitatie 280.298,59 18.405,79 -261.892,80

Investeringen 1.000,00 0,00 -1.000,00

2018 Exploitatie 263.192,75 18.268,45 -244.924,30

2019 Exploitatie 267.252,32 18.268,45 -248.983,87

2020 Exploitatie 271.388,32 18.268,45 -253.119,87

Totalen 1.839.764,82 151.511,04 -1.688.253,78

Actie: ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT

Actie: ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid

Actie: ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen

Actie: ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen

Actie: ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior

Actie: ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 2014-2020

Gemeente Koksijde 04/10/2017 16:37 5 / 68

9



Actie: ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media

Actie: ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen

Actieplan: AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport
als ontmoetingsplaats
Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als laagdrempelige en hedendaagse
ontmoetingsplaatsen.
Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse doelgroepen tot de gemeentelijke
vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder onderhouden te worden en nieuwe  infrastructuur dient volgens
de behoeften te worden op- of ingericht.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 47.127,75 9.497,69 -37.630,06

Investeringen 4.007.896,40 354.250,05 -3.653.646,35

2015 Exploitatie 45.640,13 28,15 -45.611,98

Investeringen 3.676.575,88 1.190.917,57 -2.485.658,31

2016 Exploitatie 47.527,07 29,15 -47.497,92

Investeringen 2.142.958,12 43.532,59 -2.099.425,53

2017 Exploitatie 209.622,74 17.478,99 -192.143,75

Investeringen 1.242.583,19 42.098,40 -1.200.484,79

2018 Exploitatie 219.628,86 11.065,99 -208.562,87

Investeringen 380.000,00 0,00 -380.000,00

2019 Exploitatie 203.424,00 11.066,99 -192.357,01

Investeringen 45.000,00 0,00 -45.000,00

2020 Exploitatie 204.813,00 11.066,99 -193.746,01

Totalen 12.472.797,14 1.691.032,56 -10.781.764,58

Actie: ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen

Actie: ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties

Actie: ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen

Actie: ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw

Actie: ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking

Actie: ACT-65: Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke

Actie: ACT-67: Aankoop Nonnehof in functie van de Golf Hof ter Hille

Actie: ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat  en nieuwstraat in functie van de toegankelijkheid golf

Actie: ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-194: Uitbreiding sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving)

Actie: ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen
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Actie: ACT-207: Aankoop villa Castel Fiertel

Actie: ACT-481: Aankoop bronzen beeld Boekenzot

Actie: ACT-483: Aanleg padelterrein aan de huidige tennisterreinen Koksijde-Dorp

Actie: ACT-484: Heraanleg atletiekpiste en voetbalveld in Oostduinkerke (inclusief armaturen)

Actie: ACT-507: Adventureparcours Duinenabdij

Actie: ACT-556: Kusntwerk ten behoeve van omgeving NAVIGO Arnold door Pieter Vanden Daele

Actie: ACT-566: Voorzien van extra totemschermen en de Duinenabdij en het NAVIGO

Actie: ACT-599: Tentoonstellingsvisie

Actie: ACT-611: Het plaatsen van klimtorens op het strand

Actie: ACT-612: inrichten skateplaza Hazebeek

Actie: ACT-613: Vervangen ondergrond Voorduinen

Actie: ACT-614: Aanleggen van een amfitheater op heuvel voor de speelpleinwerking in de Noordduinen

Actie: ACT-637: Inrichting abtskapel

Actie: ACT-648: Verharding rond voetbalplein 2 Oostduinkerke

Actie: ACT-672: Plaatsen van camerabewaking speelpleinwerking (Noordduinen)

Actieplan: AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente
De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het onroerende erfgoed
binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-
toeristisch aanbod van de gemeente.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 28.983,60 0,00 -28.983,60

Investeringen 72.941,49 0,00 -72.941,49

2015 Exploitatie 62.760,62 1.507,50 -61.253,12

Investeringen 22.872,62 0,00 -22.872,62

2016 Exploitatie 62.485,00 460,00 -62.025,00

2017 Exploitatie 1.000,00 0,00 -1.000,00

Investeringen 0,00 65.000,00 65.000,00

2018 Exploitatie 1.010,00 0,00 -1.010,00

2019 Exploitatie 1.020,00 0,00 -1.020,00

2020 Exploitatie 1.030,00 0,00 -1.030,00

Totalen 254.103,33 66.967,50 -187.135,83

Actie: ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde

Actie: ACT-71: Plaatsen kunstwerk Grard op rondpunt Wulpen
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Actie: ACT-138: Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed

Actie: ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten

Actieplan: AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele stakeholders aanbieden onder
de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van publicaties die het cultureel aanbod
bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst (atelierwandeling), Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren van
diverse culturele projecten, ...

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 151.726,05 7.328,40 -144.397,65

2015 Exploitatie 117.302,04 77.471,74 -39.830,30

2016 Exploitatie 157.115,37 8.409,24 -148.706,13

2017 Exploitatie 227.690,96 2.139,83 -225.551,13

Investeringen 25.000,00 0,00 -25.000,00

2018 Exploitatie 234.959,33 2.144,19 -232.815,14

Investeringen 50.000,00 0,00 -50.000,00

2019 Exploitatie 238.009,16 2.144,19 -235.864,97

Investeringen 25.000,00 0,00 -25.000,00

2020 Exploitatie 266.102,16 21.144,19 -244.957,97

Investeringen 25.000,00 0,00 -25.000,00

Totalen 1.517.905,07 120.781,78 -1.397.123,29

Actie: ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-414: Ontvangen van subsidies voor het cultuurbeleid

Actie: ACT-628: aankopen kunstwerken

Actieplan: AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm
van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het faciliteren van diverse
sportprojecten, ...

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 75.674,66 16.466,57 -59.208,09

2015 Exploitatie 88.025,02 61.152,71 -26.872,31

2016 Exploitatie 87.923,25 9.265,14 -78.658,11

2017 Exploitatie 106.793,00 13.535,00 -93.258,00

2018 Exploitatie 107.662,00 13.574,00 -94.088,00

2019 Exploitatie 108.706,00 13.613,00 -95.093,00

2020 Exploitatie 109.760,00 13.625,00 -96.135,00

Totalen 684.543,93 141.231,42 -543.312,51

Actie: ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-411: Ontvangen van subsidies voor sport

Actieplan: AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten en hun
vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven,
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het aanbieden van vorming, logistieke ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 6.635,29 8.161,00 1.525,71

2015 Exploitatie 7.792,45 29.034,72 21.242,27

2016 Exploitatie 10.803,30 2.572,50 -8.230,80

2017 Exploitatie 14.197,00 2.600,00 -11.597,00

2018 Exploitatie 14.340,00 2.600,00 -11.740,00

2019 Exploitatie 14.484,00 2.600,00 -11.884,00

2020 Exploitatie 14.629,00 2.600,00 -12.029,00

Totalen 82.881,04 50.168,22 -32.712,82

Actie: ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-410: Ontvangen van subsidies voor jeugd

Actieplan: AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm van
promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van bezoekende
theatergezelschappen, onthaal van de klant...

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 202.131,07 8.086,00 -194.045,07

2015 Exploitatie 205.522,68 126.059,08 -79.463,60

2016 Exploitatie 208.433,84 12.869,13 -195.564,71

2017 Exploitatie 123.878,40 9.500,00 -114.378,40

2018 Exploitatie 96.019,04 9.500,00 -86.519,04

2019 Exploitatie 96.914,32 9.500,00 -87.414,32

2020 Exploitatie 97.804,32 9.500,00 -88.304,32

Totalen 1.030.703,67 185.014,21 -845.689,46

Actie: ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-413: Ontvangen van subsidies voor het cultureel centrum

Actieplan: AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee
musea-entiteiten
Het bewaren, verzamelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee unieke en complementaire
musea-entiteiten.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 251.099,18 344.470,77 93.371,59

2015 Exploitatie 245.795,18 432.493,01 186.697,83

2016 Exploitatie 286.068,82 407.025,32 120.956,50

2017 Exploitatie 273.993,13 357.000,00 83.006,87

Investeringen 258.000,00 94.380,00 -163.620,00

2018 Exploitatie 275.004,57 357.000,00 81.995,43

2019 Exploitatie 277.062,61 357.000,00 79.937,39

Investeringen 15.000,00 0,00 -15.000,00

2020 Exploitatie 279.152,61 357.000,00 77.847,39

Totalen 2.161.176,10 2.706.369,10 545.193,00

Actie: ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo

Actie: ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen
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Actie: ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea

Actie: ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn

Actie: ACT-596: Realisatie van virtual experience in het abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-631: Aankoop foto's Van Fleteren

Actie: ACT-649: Vervanging van de houten afsluiting naar de Zuidabdijmolen vanaf de Van Buggenhoutlaan

Actie: ACT-653: Touchscreen bij maquettes scheepsmodellen NAVIGO

Actieplan: AP-1236: Koksijde voert als onroerenderfgoedgemeente een beleid complementair aan het
Vlaams beleid

Uitgave Ontvangst Saldo

2017 Exploitatie 76.143,00 0,00 -76.143,00

2018 Exploitatie 76.223,68 0,00 -76.223,68

Investeringen 25.000,00 16.000,00 -9.000,00

2019 Exploitatie 76.291,00 0,00 -76.291,00

2020 Exploitatie 76.359,00 0,00 -76.359,00

Totalen 330.016,68 16.000,00 -314.016,68

Actie: ACT-602: De gemeente dient een aanvraag in tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente.

Deelrapportcode: (OEVBP01) Onroerend Erfgoed - Erkenningsaanvraag

Actie: ACT-603: Er is een onroerenderfgoedsbeleidsplan die het actief behoud van het onroerend erfgoed voorop stelt.

Deelrapportcode: (OEVBP02) Onroerend Erfgoed - Beleidsprioriteit 1°

Actie: ACT-604: De gemeente ondersteunt de lokale vrijwilligerswerking die zich inzet voor het onroerend erfgoed.

Deelrapportcode: (OEVBP03) Onroerend Erfgoed - Beleidsprioriteit 2°

Actie: ACT-605: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam behoud & beheer van onroerend erfgoed.

Deelrapportcode: (OEVBP04) Onroerend Erfgoed - Beleidsprioriteit 3°

Actie: ACT-606: De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit.

Deelrapportcode: (OEVBP05) Onroerend Erfgoed - Beleidsprioriteit 4°

Actie: ACT-607: De gemeente houdt een digitaal register bij van de afgeleverde toelatingen, meldingen en adviezen.

Deelrapportcode: (OEVBP06) Onroerend Erfgoed - Beleidsprioriteit 5°

Actie: ACT-642: Opmaak beheersplan Ten Bogaerde (bescherm bouwkundig erfgoed)

Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de
aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen
Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- leef en
werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zee
en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de
omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer
duur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze
bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het
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streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actief
grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologie
van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee,
sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal een actief woonbeleid gevoerd worden.

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame badplaatsen van Europa.
Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de
kustgemeente. Mensen worden meer en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke
initiatieven zijn daarom van cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moeten
beschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het intact houden van haar
omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan ook om de
leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met
aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzet
op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken.
De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de aantrekkelijkheid
van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is een
strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke
ruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal
daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid.

Een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een
geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en
beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar
moet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het
lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de
politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal
belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn.

Actieplan: AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen
Doel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk hierdoor de kernen te versterken.
Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het Markplein van Koksijde, komt de site van het voormalige
gemeentehuis en politiekantoor in Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een masterplan kan opgesteld worden om deze site
opnieuw in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en met het achterliggend sportpark.
In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van het sportpark (oksel
Toekomstlaan – Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele panden verworven. Het ligt in de bedoeling om hier een
strategisch project uit te werken, waarin o.a. een (sport)hotel met een rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kan
betekenen voor de gemeente Koksijde, o.a. door de nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en golf).

Actieplan: AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod
Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze uit te voeren tijdens deze
planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaar
wonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196).

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 32.787,60 37.078,79 4.291,19

2015 Exploitatie 118.219,92 77.594,55 -40.625,37

Investeringen 150.000,00 985.000,00 835.000,00

2016 Exploitatie 129.144,78 82.620,53 -46.524,25

2017 Exploitatie 139.374,55 65.485,90 -73.888,65

Investeringen 211.000,00 0,00 -211.000,00

2018 Exploitatie 157.265,55 83.873,92 -73.391,63

Investeringen 200.000,00 0,00 -200.000,00

2019 Exploitatie 159.516,00 83.873,92 -75.642,08

2020 Exploitatie 161.802,00 55.873,92 -105.928,08

Totalen 1.459.110,40 1.471.401,53 12.291,13

Actie: ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat
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Actie: ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen

Actie: ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde

Actieplan: AP-1196: Reconversie van de militaire basis
De Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van de gronden die vrij komen op de
militaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe bestemming uit te werken als een strategisch project, en dit in nauw
overleg met de gemeente. Momenteel worden aan de hand van SWOT-analyse mogelijke bouwstenen en scenario’s uitgewerkt
Doel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de visie voor de verdere toekomst
van deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële haalbaarheid en fasering gekoppeld. Afhankelijk van de inhoud van
dit plan, zullen ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten opgesteld worden (cfr. subsidiariteitsprincipe). Binnen dit
projectgebied zal ook gezocht worden naar bijkomende ruimte voor o.a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- en
ontspanningsaccomodatie.

Actieplan: AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden)
De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die de aantrekkelijkheid van de
gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen we deze verder kwalitatief aanleggen en
onderhouden.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 275.279,68 62.164,00 -213.115,68

2015 Exploitatie 199.232,35 72.346,00 -126.886,35

2016 Exploitatie 235.133,67 48.441,20 -186.692,47

2017 Exploitatie 252.625,00 55.250,00 -197.375,00

2018 Exploitatie 255.021,34 55.250,00 -199.771,34

2019 Exploitatie 257.415,00 55.250,00 -202.165,00

2020 Exploitatie 258.658,00 55.250,00 -203.408,00

Totalen 1.733.365,04 403.951,20 -1.329.413,84

Actie: ACT-72: Inrichten van volkstuinen

Actie: ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actieplan: AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen
De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een praatje te maken met de
buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak
van toeristische aantrekkelijkheid is een kwalitatief openbaar domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verder
investeren in het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Investeringen 1.045.680,99 0,00 -1.045.680,99

2015 Investeringen 1.032.508,02 0,00 -1.032.508,02

2016 Investeringen 1.294.578,92 0,00 -1.294.578,92

2017 Investeringen 1.953.020,28 206.617,00 -1.746.403,28

2018 Investeringen 1.550.000,00 0,00 -1.550.000,00

2019 Investeringen 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00

Totalen 8.975.788,21 206.617,00 -8.769.171,21

Actie: ACT-73: Herinrichting Strandlaan tussen Van Looylaan

Actie: ACT-74: uitvoeren van diverse kleine wegenwerken

Actie: ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3

Actie: ACT-76: Herinrichting Zeelaan (Koksijde-Dorp) Kerkstraat, Noordstraat en Louise Hegerplein
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Actie: ACT-77: Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan

Actie: ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396

Actie: ACT-79: Herinrichting Europaplein

Actieplan: AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte
Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers van het openbaar domein.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Investeringen 487.797,57 0,00 -487.797,57

2015 Investeringen 267.937,41 0,00 -267.937,41

2016 Investeringen 556.314,94 0,00 -556.314,94

2017 Investeringen 4.042.258,44 696.815,44 -3.345.443,00

2018 Investeringen 6.641.400,00 485.000,00 -6.156.400,00

2019 Investeringen 3.876.030,00 0,00 -3.876.030,00

2020 Investeringen 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

Totalen 18.871.738,36 1.181.815,44 -17.689.922,92

Actie: ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet

Actie: ACT-81: Afwerken reeds opgestarte werken (meerwerken diverse)

Actie: ACT-83: Wegwerken wateroverlast Guldenzandstraat - Venusschelpweg

Actie: ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting

Actie: ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten

Actie: ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds)

Actie: ACT-246: Aanleg urnenveld, kinderbegraafplaats en foetusweide met beplantingswerken

Actie: ACT-249: Vernieuwen verlichtingsinstallatie Tunnel Ster der Zee

Actie: ACT-250: Verwijderen van graffiti in Tunnel Ster der Zee

Actie: ACT-251: Fontein De Poort verbouwen na groot waterverlies en aanbrengen reflecterende strips

Actie: ACT-252: schuilhuisjes openbaar vervoer

Actie: ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen

Actie: ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen

Actie: ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen

Actie: ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal

Actie: ACT-334: Voorzien in een nieuwe toplaag parking in asfalt van de Sint-Niklaaskerk
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Actie: ACT-340: Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat

Actie: ACT-341: Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings

Actie: ACT-342: Bekabeling multifunctionele paal Strandlaan en vernieuwen openbare verlichting

Actie: ACT-343: Aanleg RWA riolering ter hoogte van de kerk in Wulpen

Actie: ACT-344: Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst te nemen (inclusief verplaatsing)

Actie: ACT-349: Aanleg bushaltes in de Ter Duinenlaan

Actie: ACT-350: Vervanging riolering Leopold II-laan door gestort beton (& plaatselijk aanpassen)

Actie: ACT-351: Herstel rioolbreuken

Actie: ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten

Actie: ACT-353: Rooien van bomen in de Veurnelaan en de Berglaan

Actie: ACT-354: Rooien van bomen in de Wallecanlaan

Actie: ACT-355: Rooien van kaprijke bomen ingevolge onvoldoende brede wegbermen voor heraanplanting

Actie: ACT-363: Structureel onderhoud en herstel landbouwwegen

Actie: ACT-364: Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Jordaensstraat en Albertplein)

Actie: ACT-365: Bijkomende verharding op het containerpark

Actie: ACT-368: Herschilderen dakkapellen in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-369: Aankoop van perkplanten

Actie: ACT-391: Leveren van recipiënten voor het deponeren van hondenpoepzakjes (hondenpoepbuizen)

Actie: ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen

Actie: ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke

Actie: ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderen

Actie: ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat

Actie: ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes

Actie: ACT-420: Heraanleg van de Buggenhoutlaan
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Actie: ACT-421: Uitbreiding RWA in de J Ensorlaan en Steile weg

Actie: ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein

Actie: ACT-428: Vervangen riool Veurnelaan

Actie: ACT-439: Aanleg parking dierenasiel Ganzeweide

Actie: ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis

Actie: ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg

Actie: ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein

Actie: ACT-452: Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen

Actie: ACT-455: Digitale borden langs de wegen

Actie: ACT-478: zitbanken Zeedijk

Actie: ACT-482: Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat) en ondergrondse
garages

Actie: ACT-487: Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg

Actie: ACT-488: Heraanleg Torrelestraat

Actie: ACT-490: Aanleg parkeerplaatsen, bushalte en RWA in Middenlaan

Actie: ACT-492: Aanleg ontsluitingsweg op munitiedepot

Actie: ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot

Actie: ACT-495: Aanpassingen Berthastraat

Actie: ACT-500: Heraanleg Strandlaan tussen rotonde Zeepanne en Hermesstraat/Dageraadstraat

Actie: ACT-501: Wegwerken wateroverlast witte burg (plaatselijk thv voetpad Leopold II-laan 135)

Actie: ACT-502: Voetgangersdoorstreek verkavelingen Matexi

Actie: ACT-504: Aandeel gemeente n.a.v. toegang RWZI Wulpen

Actie: ACT-506: Aanleg voetpad Hazebeekstraat

Actie: ACT-510: Openbare verlichting Koninklijke baan

Actie: ACT-511: Openbare verlichting Willem Elsschotlaan
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Actie: ACT-512: openbare verlichting Ijslandplein

Actie: ACT-513: Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat

Actie: ACT-514: Openbare verlichting Tennislaan  - Brialmontlaan

Actie: ACT-515: Openbare verlichting Nieuwstraat

Actie: ACT-516: Aanstralen kunstwerk De Wanderer

Actie: ACT-517: Openbare verlichting Zouavenplein

Actie: ACT-519: Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke

Actie: ACT-521: Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen

Actie: ACT-522: slopen gebouwen dorpsstraat 15 en 17

Actie: ACT-533: Voetgangersbewegwijzering

Actie: ACT-540: Restauratie van de fontein op het Konzplein

Actie: ACT-543: Afbraak boot Moed & Vertrouwen

Actie: ACT-567: Openbare verlichting Koninklijke baan

Actie: ACT-571: opmaak voorontwerp aanleg wandelpad Duinen G. Scottlaan tot Koksijde-bad & tussen Nieuwpoort-Bad en de G.
Scottlaan

Actie: ACT-572: Wachthuisjes en aankondigingsborden

Actie: ACT-573: Onkruidborstelmachine technisch onderhoud

Actie: ACT-576: Openbare verlichting Oostendelaan

Actie: ACT-577: openbare verlichting Koninginnelaan

Actie: ACT-578: openbare verlichting Biedenkopflaan

Actie: ACT-579: openbare verlichting Gezelleplein

Actie: ACT-580: openbare verlichting rondpunt Zeelaan

Actie: ACT-581: openbare verlichting Hegerplein en Zeelaan in Koksijde-Dorp

Actie: ACT-582: Openbare verlichting Albertplein en zijstraten

Actie: ACT-583: Heraanleg Resedaslaan en Duinbergenstraat
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Actie: ACT-584: Heraanleg Hortensiastraat en Dumareystraat

Actie: ACT-585: Aanleg Tamarixstraat

Actie: ACT-586: Heraanleg Biedenkopflaan

Actie: ACT-587: Aanleg voetpad Zandzeggelaan

Actie: ACT-588: Nieuwe zitbanken over de ganse Zeedijk

Actie: ACT-589: openbare verlichting: aanstralen Ten Bogaerde

Actie: ACT-592: Aanpassen Koninginnelaan (verhoogde bushalte)

Actie: ACT-593: Plaatsen van een slagboom met bijhorende bekabeling op het europaplein

Actie: ACT-594: aanpassingswerken in de polderstraat

Actie: ACT-609: Plaatsen van fitnesstoestellen op de Zeedijk

Actie: ACT-610: Bouwen van een uitkijktoren

Actie: ACT-615: Minigraver voor de begraafplaatsen

Actie: ACT-616: Armklepelmaaier opbouwonderdeel van tractor 26

Actie: ACT-617: Vervanging tractor 26 groendienst

Actie: ACT-618: Machines voor de uitvoering van het alternatief onkruidbeheer

Actie: ACT-619: Overtopfrees op motoculteur

Actie: ACT-620: Aankoop aanhangwagen voor transportzitmaaiers

Actie: ACT-621: Aankoop afzetcontainer

Actie: ACT-625: Openbare verlichting nieuwstraat

Actie: ACT-633: Dunning abdij ten Duinen

Actie: ACT-636: inrichten parking aan tennishal (achter woningen)

Actie: ACT-638: Herinrichting Leopold-II laan

Actie: ACT-645: Bouw nieuwe fontein rotonde Zeelaan

Actie: ACT-647: Toegangsweg Kerk Wulpen
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Actie: ACT-650: Herinrichting omgevingsgroen kapelletje Sint-Idesbald (Baaldjes Kruis)

Actie: ACT-652: Plaatsen opvangkorf pompstation theaterplein

Actie: ACT-664: Openbare verlichting Pylyserlaan (parking tennis)

Actie: ACT-665: Openbare verlichting Hogeweg

Actie: ACT-666: Openbare verlichting Oudstrijderslaan

Actie: ACT-667: Openbare verlichting Hortensialaan

Actie: ACT-668: Openbare verlichting Tamarixstraat

Actie: ACT-669: Openbare verlichting Dumontlaan

Actie: ACT-670: Openbare verlichting Zouavenlaan en omliggende straten

Actie: ACT-679: Aanpassen huisvuilwagens met weeg- en registratieapparatuur

Actie: ACT-680: Nieuwe toplaag Doornpannestraat ter hoogte van bezoekerscentrum IWVA

Actie: ACT-690: Openbare verlichting Hogeweg

Actie: ACT-691: Openbare verlichting Zandzeggelaan

Actie: ACT-692: Openbare verlichting Fezantestraat

Actie: ACT-693: Openbare verlichting rond gemeentehuis

Actie: ACT-694: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Karthuizerstraat

Actie: ACT-695: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Nieuwpoortsesteenweg

Actie: ACT-696: Openbare verlichting aanstralen kunstwerk Beaufort

Actie: ACT-697: Openbare verlichting De Poort rotonde (inclusief vernieuwen palen)

Actie: ACT-698: Openbare verlichting slopen net N35 en plaatsen punctuele verlichting oversteek

Actie: ACT-699: Openbare verlichting Hagedoornstraat, Bichottestraat inclusief slopen net

Actie: ACT-700: Verplaatsen nutsleidingen riolering Ten Bogaerde

Actie: ACT-701: Openbare verlichting aanstralen uitkijktoren

Actie: ACT-702: Heraanleg Zeedijk groenendijk en Debognieplein
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Actie: ACT-703: Herinrichten Kinderlaan tussen Zeedijk en Albert I-laan

Actie: ACT-704: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Spreeuwenberg

Actie: ACT-705: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Nieuwpoortsesteenweg inclusief kruispunt

Actie: ACT-707: Heraanleg Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat

Actie: ACT-710: Heraanleg Schoonzichtstraat

Actie: ACT-711: Heraanleg Leopoldine Lejeunestraat tussen Fafchampstraat en Koninklijke baan

Actie: ACT-712: Heraanleg voetpad Mariastraat

Actie: ACT-720: Heraanleg professor Blanchardlaan

Actie: ACT-721: Heraanleg Brialmontlaan en Tennislaan

Actie: ACT-722: Heraanleg kerkstraat en riolering

Actie: ACT-724: afbraak oud gemeentehuis (Zeelaan - politie)

Actie: ACT-726: Heraanleg Teniersparking

Actieplan: AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar
vervoersaanbod
Het gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van een duurzaam
mobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is daarbij ook een evenwichtig en toegankelijk
openbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd op de noden van inwoners en bezoekers.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 74.217,25 0,00 -74.217,25

2015 Exploitatie 59.173,42 0,00 -59.173,42

2016 Exploitatie 72.633,41 0,00 -72.633,41

2017 Exploitatie 72.589,00 0,00 -72.589,00

2018 Exploitatie 203.065,00 140.532,00 -62.533,00

Investeringen 45.000,00 0,00 -45.000,00

2019 Exploitatie 203.798,00 221.832,50 18.034,50

Investeringen 141.360,00 0,00 -141.360,00

2020 Exploitatie 204.538,48 144.750,00 -59.788,48

Investeringen 15.000,00 0,00 -15.000,00

Totalen 1.091.374,56 507.114,50 -584.260,06

Actie: ACT-84: De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem

Actie: ACT-685: Organisatie fietspunt

Actieplan: AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken
Als fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor fietsers nog aangenamer en
veiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel functionele als recreatieve verplaatsingen. Naast
infrastructurele maatregelen zoals aanleg/vernieuwing van fietspaden (N34, N396), plaatsen van fietsenstallingen, wordt ook
gedacht aan de uitbouw van fietsverhuurpunten op strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde,…
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Investeringen 31.692,26 0,00 -31.692,26

2015 Investeringen 59.068,10 0,00 -59.068,10

2016 Investeringen 1.072.044,73 1.367.585,23 295.540,50

2017 Investeringen 2.050.299,65 32.414,75 -2.017.884,90

2018 Investeringen 1.830.644,34 2.200.489,00 369.844,66

2019 Investeringen 300.000,00 150.000,00 -150.000,00

Totalen 5.343.749,08 3.750.488,98 -1.593.260,10

Actie: ACT-85: fietspaden N35 Veurne-De Panne

Actie: ACT-345: Fietspaden nieuwpoorstesteenweg N396

Actie: ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke

Actie: ACT-347: Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort

Actie: ACT-486: Fietspaden Nieuwpoortsesteenweg

Actie: ACT-494: Fietspad door de duinen Oostduinkerke

Actieplan: AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval
Koksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een nette gemeente. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het voorkomen van restafval met een doorgedreven sensibilisatie, een
optimaal afgestemd aanbod om afval (selectief) in te zamelen en een gedifferentieerde tarifering.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 1.422.590,90 88.850,67 -1.333.740,23

2015 Exploitatie 1.276.462,78 60.297,57 -1.216.165,21

2016 Exploitatie 1.391.407,35 105.580,59 -1.285.826,76

2017 Exploitatie 1.517.940,00 120.645,00 -1.397.295,00

Investeringen 78.234,25 0,00 -78.234,25

2018 Exploitatie 1.547.771,00 120.645,00 -1.427.126,00

Investeringen 560.000,00 0,00 -560.000,00

2019 Exploitatie 1.567.748,00 120.645,00 -1.447.103,00

Investeringen 480.000,00 0,00 -480.000,00

2020 Exploitatie 1.582.365,00 120.645,00 -1.461.720,00

Totalen 11.424.519,28 737.308,83 -10.687.210,45

Actie: ACT-145: Beperken van afval

Actie: ACT-205: Reorganisatie van het containerpark

Actie: ACT-518: Optimaliseren selectieve inzameling afval door ondergrondse containers in concept afvalstraat

Actieplan: AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad
te verhogen
Koksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om centraal gebied
(overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied hetzij te voorzien van (druk)riolering of IBA’s.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 130.855,81 1.553.069,43 1.422.213,62

Investeringen 14.726,87 0,00 -14.726,87

2015 Exploitatie 141.784,31 1.737.913,98 1.596.129,67

Investeringen 464.835,29 0,00 -464.835,29

2016 Exploitatie 279.769,33 2.141.640,14 1.861.870,81

Investeringen 363.338,90 194.000,00 -169.338,90

2017 Exploitatie 222.609,00 2.300.000,00 2.077.391,00

Investeringen 177.655,28 41.408,36 -136.246,92

2018 Exploitatie 224.835,00 2.350.000,00 2.125.165,00

Investeringen 1.623.000,00 0,00 -1.623.000,00

2019 Exploitatie 227.082,00 2.400.000,00 2.172.918,00

Investeringen 765.000,00 200.000,00 -565.000,00

2020 Exploitatie 229.352,00 2.450.000,00 2.220.648,00

Investeringen 750.000,00 0,00 -750.000,00

Totalen 5.614.843,79 15.368.031,91 9.753.188,12

Actie: ACT-86: Afwerken reeds opgestarte werken (meerwerken diverse)

Actie: ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat

Actie: ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen

Actie: ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein

Actie: ACT-485: Rioleringswerken Nieuwpoortsesteenweg/Karthuizerstraat

Actie: ACT-489: Rioleringswerken Hogeweg

Actie: ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde

Actie: ACT-498: Riolering Steile weg en J.ensorlaan

Actie: ACT-627: vervangen van pompen en sturingskasten

Actie: ACT-634: software riooldatabank

Actie: ACT-635: Wulpen Dijk dwarsing RWA naar Veurnevaart

Actie: ACT-651: Vernieuwen persleiding Witte burg

Actie: ACT-688: Studie consequenties ontbinding intercommunale IWVA

Actie: ACT-708: Rioleringswerken Parnassiusstraat en verharden deel lusthuisjesstraat

Actie: ACT-709: Rioleringswerken Abdijstraat en oudstrijderstraat

Actie: ACT-713: Waterleiding station Toreele - Golf

Actieplan: AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid
De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht is volkomen terecht. Studie na

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 2014-2020

Gemeente Koksijde 04/10/2017 16:37 21 / 68

25



studie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de aarde in hun omvang en reikwijdte steeds dramatischere
gevolgen hebben. Koksijde wil onder de noemer ‘EnergieK2020’ vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak en
implementatie van een weldoordacht masterplan om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een planmatige aanpak toe
en biedt tevens een antwoord aan de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minder
energieverbruik. Hierbij zal een masterplan Energiek2020 worden opgemaakt en ingezet worden op groene stroom.

Uitgave Ontvangst Saldo

2017 Investeringen 285.000,00 0,00 -285.000,00

2018 Investeringen 150.000,00 0,00 -150.000,00

Totalen 435.000,00 0,00 -435.000,00

Actie: ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan

Actie: ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd

Actieplan: AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken
Educatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes worden immers mee bepaald door
de kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het ecologisch bewustzijn herstellen is misschien wel dé factor in elke
fundamentele transitie naar een duurzamer wereld.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 32.761,00 16.744,00 -16.017,00

2015 Exploitatie 24.848,72 17.468,15 -7.380,57

2016 Exploitatie 33.260,85 20.736,89 -12.523,96

2017 Exploitatie 34.521,00 16.000,00 -18.521,00

2018 Exploitatie 34.750,20 16.000,00 -18.750,20

2019 Exploitatie 34.986,84 16.000,00 -18.986,84

2020 Exploitatie 35.224,84 16.000,00 -19.224,84

Totalen 230.353,45 118.949,04 -111.404,41

Actie: ACT-148: Werking Duinenhuis

Actieplan: AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 49.327,77 0,00 -49.327,77

2015 Exploitatie 50.188,20 0,00 -50.188,20

Investeringen 762,30 0,00 -762,30

2016 Exploitatie 55.101,13 10.000,00 -45.101,13

2017 Exploitatie 35.503,00 0,00 -35.503,00

Investeringen 59.237,70 0,00 -59.237,70

2018 Exploitatie 35.622,00 0,00 -35.622,00

Investeringen 20.000,00 0,00 -20.000,00

2019 Exploitatie 35.979,00 0,00 -35.979,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

2020 Exploitatie 36.339,00 0,00 -36.339,00

Totalen 388.060,10 10.000,00 -378.060,10

Actie: ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid

Actie: ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid
Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.
Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, … Het is een grote
bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen van
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overlast aanpakken door het voeren van een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid.
Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren uit de verschillende sectoren en
beleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het sociaal huis, de brandweer… kunnen onveiligheid efficiënter
aanpakken als ze de handen in elkaar slaan en hun beleid op elkaar af te stemmen.
Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening gehouden wordt met de
prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan. Het preventieluik wordt verder uitgewerkt
in het gemeentelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.
De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime, vernieuwende kijk. We willen niet
enkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de onveiligheidsgevoelens van de inwoners, tweede verblijvers en toeristen
van de gemeente reduceren tot een minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en preventieve
maatregelen en het sanctionerend luik.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 4.993.869,30 118.769,42 -4.875.099,88

2015 Exploitatie 5.124.561,76 68.085,54 -5.056.476,22

2016 Exploitatie 5.248.694,11 68.897,32 -5.179.796,79

2017 Exploitatie 5.389.826,00 70.000,00 -5.319.826,00

Investeringen 4.025.200,00 0,00 -4.025.200,00

2018 Exploitatie 5.523.565,00 25.000,00 -5.498.565,00

Investeringen 2.003.000,00 0,00 -2.003.000,00

2019 Exploitatie 5.660.641,00 25.000,00 -5.635.641,00

2020 Exploitatie 5.800.980,00 25.000,00 -5.775.980,00

Totalen 43.770.337,17 400.752,28 -43.369.584,89

Actie: ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-91: Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie

Actie: ACT-683: uitbreiden van het aantal AED toestellen

Actieplan: AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte
dienstverlening
De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van bewuste keuzes met een positieve invloed op ons
leefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de gebruikelijke milieuthema’s uit maar moet ook het thema duurzame ontwikkeling op de
lokale beleidsagenda verankeren, mensen vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en helpen bij de opbouw van
technische knowhow. Een duurzame gemeente streeft immers naar een economische en bestuurlijke ontwikkeling waarbij - naast
ecologische kwaliteit - ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Rationeel energieverbruik, natuurbeleving en –
educatie en het voorkomen van afval staan centraal. Maar ook het voorkomen en beperken van milieuhinder
(omgevingsvergunning, toezicht, …), interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade, … zijn thema’s die behoren tot de uitgebreide
waaier van diensten.

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 2014-2020

Gemeente Koksijde 04/10/2017 16:37 23 / 68

27



Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 36.766,71 265.774,14 229.007,43

2015 Exploitatie 39.796,97 120.714,61 80.917,64

2016 Exploitatie 37.916,37 86.546,02 48.629,65

2017 Exploitatie 55.712,00 93.500,00 37.788,00

2018 Exploitatie 60.670,00 148.500,00 87.830,00

2019 Exploitatie 61.139,00 188.500,00 127.361,00

2020 Exploitatie 61.612,00 148.500,00 86.888,00

Totalen 353.613,05 1.052.034,77 698.421,72

Actie: ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening

Beleidsdoelstelling: BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het
verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid
Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de toeristische en
commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van toerisme voor de economie en de
tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat het dagtoerisme een belangrijke economische
impact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping
en terras, tearoom, café en snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro.
Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal groeien. Het is met andere
woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale economie.
Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige jaren duidelijk is
toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Meer dan 11% van de
handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere
leegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. De
looproutes van winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en dit
negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en faciliteren
van handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheid
van de gemeente verhogen.
Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan intensifiëren. We willen de
troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming en
overleg met alle actoren op het vlak van lokale economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke
diensten (stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de handelaars
wordt als uitgangspunt van het beleid gezien.
Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, garnaalvissers te paard). Toch
dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is
een belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel
inwoner als toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. De verdere
kwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als op het vlak van
evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar het toerisme de
voornaamste economische activiteit is.
Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om de concurrentiepositie
van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’ optimaal op de kaart te zetten, dient de USP (Unique Selling
Proposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te
worden. Een gerichte promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan Koksijde
een sterk merk blijven.

Actieplan: AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand
Leegstand kende de laatste jaren in Koksijde een forse opmars en is één van de meest hinderlijke elementen voor een levendige
handelskern en een aantrekkelijk shoppinggebeuren. Acties om de leegstand te beperken of leegstaande panden een nieuwe
invulling te geven dragen bij tot de versterking van het commercieel apparaat in de handelskernen. Op die manier kan ook de
concurrentiepositie van Koksijde als kustgemeente waar het toerisme de belangrijkste motor is van de lokale economie, verstevigd
worden.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 9.041,68 0,00 -9.041,68

2015 Exploitatie 12.698,17 2.460,19 -10.237,98

2016 Exploitatie 14.897,08 4.684,27 -10.212,81

2017 Exploitatie 16.250,00 8.125,00 -8.125,00

2018 Exploitatie 16.250,00 8.125,00 -8.125,00

Totalen 69.136,93 23.394,46 -45.742,47

Actie: ACT-153: Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand

Actieplan: AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere
stakeholders
Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking met de lokale handelaars(verenigingen). Door op
regelmatige basis met de sector samen te komen en een tweerichtingscommunicatie op te bouwen kunnen de krachten gebundeld
worden. Ook communicatie met andere overheidsdiensten is belangrijk om zo te kunnen inspelen op de mogelijkheden om het
gemeentelijk beleid als stimulator voor economische groei aan te wenden.

Actie: ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden

Actieplan: AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak
van lokale economie
Door de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden ondernemers en andere actoren
aangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen bieden. Het opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking met
de plaatselijke handelaars creëren een win-win situatie voor alle partijen.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 3.033,04 0,00 -3.033,04

2015 Exploitatie 825,00 0,00 -825,00

2016 Exploitatie 480,00 0,00 -480,00

2017 Exploitatie 2.944,00 6.674,08 3.730,08

2018 Exploitatie 2.953,00 16.674,08 13.721,08

2019 Exploitatie 963,00 10.000,00 9.037,00

2020 Exploitatie 973,00 0,00 -973,00

Totalen 12.171,04 33.348,16 21.177,12

Actie: ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie

Actie: ACT-558: POM innovatieve businessmodellen

Actieplan: AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid
Koksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen van dit aanbod wordt zoveel als
mogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze gemeente. Daarnaast dient de toeristische productontwikkeling
afgestemd te zijn op de verschillende potentiële doelgroepen van onze badplaats.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

2015 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

2016 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

2017 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

2018 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

2019 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

2020 Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

Totalen 8.370.222,00 0,00 -8.370.222,00

Actie: ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid
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Actie: ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde

Actieplan: AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden
De bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht voor toeristische informatie. De
digitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een professionele en kwalitatieve dienstverlening.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 60.803,32 0,00 -60.803,32

2015 Exploitatie 62.987,92 0,00 -62.987,92

2016 Exploitatie 56.750,25 0,00 -56.750,25

2017 Exploitatie 57.123,00 0,00 -57.123,00

2018 Exploitatie 58.996,00 0,00 -58.996,00

2019 Exploitatie 59.375,00 0,00 -59.375,00

2020 Exploitatie 59.758,00 0,00 -59.758,00

Totalen 415.793,49 0,00 -415.793,49

Actie: ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actieplan: AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte
marketing- en promotiestrategie
Volgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het commercieel logies en tweede
verblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te behouden door het verder uitbouwen van een gerichte
marketing- en promotiestrategie, afgestemd op de diverse doelgroepen binnen het toeristisch beleid.
Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social mediabeleid in de gemeente wordt
ingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt het bereik vergroot en wordt de positionering van Koksijde als
dynamische en fascinerende kustgemeente versterkt.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 11.121,74 0,00 -11.121,74

Investeringen 17.829,47 0,00 -17.829,47

2015 Exploitatie 0,00 4.360,00 4.360,00

2016 Exploitatie 5.396,15 2.425,00 -2.971,15

2017 Exploitatie 14.110,00 500,00 -13.610,00

2018 Exploitatie 14.217,00 500,00 -13.717,00

2019 Exploitatie 13.824,00 500,00 -13.324,00

2020 Exploitatie 13.963,00 500,00 -13.463,00

Totalen 90.461,36 8.785,00 -81.676,36

Actie: ACT-93: K-pas

Actieplan: AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid
Binnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die bijdragen tot het stimuleren van het
dag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 15.078,24 0,00 -15.078,24

2015 Exploitatie 18.362,78 1.611,02 -16.751,76

2016 Exploitatie 8.172,92 1.492,34 -6.680,58

2017 Exploitatie 337.444,69 326.000,00 -11.444,69

2018 Exploitatie 684.507,81 373.500,00 -311.007,81

2019 Exploitatie 16.458,69 1.000,00 -15.458,69

2020 Exploitatie 16.616,69 1.000,00 -15.616,69

Totalen 1.096.641,82 704.603,36 -392.038,46

Actie: ACT-193: Organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018
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Actie: ACT-195: Beaufort

Actie: ACT-409: Organisatie van diverse evenementen

Beleidsdoelstelling: BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en
effectieve dienstverlening
Dienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers kiezen een woonplaats in
functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit metingen blijkt dat de dienstverlening niet steeds
gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op de
dagdagelijkse werking. Met deze beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele
dienstverlening met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente.

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne communicatie die er op dit
moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallel
en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen.
Niet alleen de communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaal
en effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie en dragen er actief
toe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere organisatie. Dit betekent
dat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van de
organisatie.
Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het om een belangrijk
veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. De personeelsleden staan immers in voor
een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers
motiveren en gemotiveerd houden. Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien in
een veilige, lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden
van onze medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifieke
vormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten op
verschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder uitwerken, het ontwikkelen van
een middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….
Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling m.b.t. het houden van
evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de ontwikkeling van competenties bij medewerkers
en als het instrument voor het waarderen van onze medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking
van een HRM beleid wordt als één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine te
maken, waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen en anderzijds de
baten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het welzijn van de personeelsleden, door
het voeren van een integraal preventiebeleid.
Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te optimaliseren. De lijn
blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een mix van verschillende communicatiekanalen.
Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal volop ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voeren
van doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichte
communicatie slechts mogelijk is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externe
communicatiedoorstroming. Door middel van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven
van wat leeft bij onze klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale
klachtenbehandeling, zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van de
dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking van het interne
beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger garanties heeft over de rechtmatigheid van
de verkregen informatie.
Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds kunstonderwijs, verschillende
opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals
zwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze
beleidsdoelstelling willen we alle gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide
dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk
patrimonium.
ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel evolueert. De laatste jaren heeft
er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor de
toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze
dienstverlening kwalitatief hoog te houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers
dat digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als bestuur laten
verblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan onze
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visie.
De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede komt en die ervoor zorgt
dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. Binnen deze beleidsdoelstelling willen we als
gemeente als regisseur optreden en onze samenwerkingsverbanden verder professionaliseren.

Actieplan: AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid
Communicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven van een "communicatieve"
overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles ondergaat) naar een "converserende" overheid. Door de
nieuwe communicatietools (vnl. sociale media) bepaalt de burger mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers en
toeristen zijn ook mediakanalen geworden en horen graag nieuws en opinies van andere mensen. Daarom moet ons
gemeentebestuur zich aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De dienst communicatie, onthaal en protocol (ComOP) zal
zich de komende jaren op vlak van externe communicatie vooral inzetten op klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan naar
professioneel onthaal en naar het laagdrempelig en consequent communiceren en dichtbij de burger staan. Er zal aandacht gaan
naar de inhoud, omdat dit de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content stimuleert bovendien de conversatie en dit is iets
wat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl. ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen "doorvertellen". Hiervoor zal
het nodig zijn te weten wie onze klanten zijn, als we weten tot wie we spreken. Met moeten oog hebben voor de juiste
communicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet worden op de mogelijkheden van digitale communicatie (facebook, twitter,
foursquare, pinterest, ...), maar ook de traditionele kanalen moeten blijvend gebruikt worden. Daarbij is het belevingsaspect in al
onze communicatie belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl verder als leidraad zal gebruikt worden. Het zal ook belangrijk zijn om
de campagnes te evalueren: meten is weten.
Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal daarbij, als stafdienst, een blijvende
adviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is immers van iedereen. Alle medewerkers van de organisatie dienen
ondersteund en "getraind" te worden. Alle personeelsleden worden op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur.
Daarom zal veel aandacht gaan naar interne communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd worden en digitaal ondersteund
door middel van een uit te bouwen, efficiënt intranet.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 236.990,27 5.442,25 -231.548,02

2015 Exploitatie 234.631,37 5.182,19 -229.449,18

2016 Exploitatie 254.605,87 5.868,00 -248.737,87

Investeringen 79.860,00 0,00 -79.860,00

2017 Exploitatie 216.491,00 3.000,00 -213.491,00

Investeringen 25.000,00 0,00 -25.000,00

2018 Exploitatie 223.256,00 3.000,00 -220.256,00

2019 Exploitatie 225.488,00 3.000,00 -222.488,00

2020 Exploitatie 227.741,00 3.000,00 -224.741,00

Totalen 1.724.063,51 28.492,44 -1.695.571,07

Actie: ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-523: Mobiel podium

Actieplan: AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie
De afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de hardware inzake ICT (serverpark,
glasvezelnetwerk, ...), teneinde in de toekomst over een performant netwerk te kunnen beschikken. Dit netwerk dient nu verder
ingezet te worden om een doorgedreven gebruik van ICT-toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht op
efficiëntere werkprocessen. Prioritair zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college, gemeenteraad) en personeelsbeheer
en de uitwerking van een mid-office (van waaruit andere toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-government.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 85.935,77 0,00 -85.935,77

Investeringen 78.452,92 0,00 -78.452,92

2015 Exploitatie 87.753,23 0,00 -87.753,23

Investeringen 267.254,85 0,00 -267.254,85

2016 Exploitatie 101.036,03 0,00 -101.036,03

Investeringen 392.215,11 0,00 -392.215,11

2017 Exploitatie 143.612,00 0,00 -143.612,00

Investeringen 383.546,58 0,00 -383.546,58

2018 Exploitatie 133.551,00 0,00 -133.551,00

Investeringen 418.000,00 0,00 -418.000,00

2019 Exploitatie 135.602,00 0,00 -135.602,00

Investeringen 162.000,00 0,00 -162.000,00

2020 Exploitatie 137.665,00 0,00 -137.665,00

Investeringen 31.000,00 0,00 -31.000,00

Totalen 2.557.624,49 0,00 -2.557.624,49

Actie: ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem

Actie: ACT-211: Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten

Actie: ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen

Actie: ACT-214: Grondige studie van de website door een studiebureau en redesign

Actie: ACT-217: Vernieuwing en uitbreiding WIFI

Actie: ACT-277: Uitbouw van het nieuwe intranet

Actie: ACT-278: Upgrade van de infozuilen

Actie: ACT-279: De opslagcapaciteit data vergroten (extra san)

Actie: ACT-379: vernieuwing PC's met internetaansluiting op de avm afdeling van de bibliotheek

Actie: ACT-380: Vernieuwing van beamers op de site gemeentehuis

Actie: ACT-381: Aankoop van een derde biokit om de dienstverlening burgerzaken te optimaliseren

Actie: ACT-382: Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling AVM in de bibliotheek

Actie: ACT-383: Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse vrijetijdsdiensten

Actie: ACT-384: Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen

Actie: ACT-385: Aankoop PC-systeem lighthouse voor de kleuters

Actie: ACT-386: Aankoop van plasmaschermen/flat screens voor diverse vrijetijdsdiensten
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Actie: ACT-388: Voorzien in aankoop van nieuw ICT-materieel voor de gemeenteschool in Oostduinkerke

Actie: ACT-389: Aankoop van 5 dubbele schermen voor de financiële dienst om de werking te optimaliseren

Actie: ACT-390: leveren van diverse ergonomische muizen voor werknemers met lichamelijke klachten

Actie: ACT-394: Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Ijslandvaart

Actie: ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak

Actie: ACT-496: Aankoop software facility management informatiesysteem ( FMIS )

Actie: ACT-499: Installatie adlib module in het NAVIGO

Actie: ACT-509: Ontwerpen geoloket en het online raadpleegbaar maken

Actie: ACT-532: Aanpassen servers aan de huidige noden

Actie: ACT-541: Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden

Actie: ACT-557: Software inname openbaar domein (SAAS)

Actie: ACT-560: Vervangen van de smartphones

Actie: ACT-561: Plaatsen van een zender op het erfgoedhuis

Actie: ACT-597: Raadpleeg PC Digitale bouwaanvraag balie en aanpassen kasten

Actie: ACT-622: Ticketsysteem voor het cultureel centrum Casino

Actie: ACT-643: softwae voor het beheer van de diverse pomstations

Actie: ACT-654: Projectiemogelijkheid in de kleuterafdeling: automatisch scherm en beamer

Actie: ACT-656: Vervangen serverhardware en/of verhuis naar de cloud

Actie: ACT-657: Vervangen van de core switch

Actie: ACT-658: Vervangen serverhardware

Actie: ACT-659: Notubiz

Actie: ACT-706: Voorzien van tablets voor de buitendiensten in functie van topdesk

Actie: ACT-718: Plaatsen extra scherm Kokpit

Actie: ACT-719: Plaatsen scherm vergaderzaaltje technisch bureau
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Actie: ACT-728: Digitale rolkrant voor diverse diensten (Werf, depot en groendienst)

Actie: ACT-729: Bijkomend scherm zebrix WAK

Actie: ACT-730: Nieuwe ICT-projecten (nieuwe firewall, DMS)

Actieplan: AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management
In de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid. Van een personeelsbeheer zijn
we stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human resources. Een recent uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk de
prioriteiten op dat vlak nog duidelijker te formuleren. Hier zal in de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet. Bovendien
zal een integratie van diverse instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een doelgericht personeelsbeleid...

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 18.893.430,62 2.373.019,30 -16.520.411,32

2015 Exploitatie 18.251.401,49 2.877.840,58 -15.373.560,91

2016 Exploitatie 18.911.933,41 3.141.463,52 -15.770.469,89

2017 Exploitatie 20.653.487,42 3.100.299,01 -17.553.188,41

2018 Exploitatie 21.307.117,51 3.100.654,35 -18.206.463,16

2019 Exploitatie 21.701.886,35 3.100.654,35 -18.601.232,00

2020 Exploitatie 22.102.073,35 3.100.654,35 -19.001.419,00

Totalen 141.821.330,15 20.794.585,46 -121.026.744,69

Actie: ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten

Actie: ACT-206: Teambuilding

Actieplan: AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie
De secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de gemeentelijke organisatie verder
uitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat de werking van het college van burgemeester
en schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces kan, mits inzet van de juist informaticools, verder geoptimaliseerd worden.
Ook postregistratie en documentenbeheer kan verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 258.833,57 0,00 -258.833,57

2015 Exploitatie 483.489,49 0,00 -483.489,49

2016 Exploitatie 294.132,10 0,00 -294.132,10

2017 Exploitatie 527.844,00 0,00 -527.844,00

2018 Exploitatie 1.057.477,88 0,00 -1.057.477,88

2019 Exploitatie 1.063.273,00 0,00 -1.063.273,00

2020 Exploitatie 558.751,00 0,00 -558.751,00

Totalen 4.243.801,04 0,00 -4.243.801,04

Actie: ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-662: Beheren van de gemeentelijke administratieve sancties

Actieplan: AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk
De gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk, die het
beleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en die alle werknemers ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven
uitoefenen, teneinde te zorgen voor het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van de
arbeidsomstandigheden.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 54.979,50 0,00 -54.979,50

2015 Exploitatie 106.306,46 0,00 -106.306,46

2016 Exploitatie 73.772,51 0,00 -73.772,51

2017 Exploitatie 88.229,00 0,00 -88.229,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

2018 Exploitatie 103.303,00 0,00 -103.303,00

Investeringen 6.000,00 0,00 -6.000,00

2019 Exploitatie 90.196,00 0,00 -90.196,00

Investeringen 6.000,00 0,00 -6.000,00

2020 Exploitatie 105.098,60 0,00 -105.098,60

Totalen 643.885,07 0,00 -643.885,07

Actie: ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening

Actie: ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij

Actie: ACT-655: kantooruitrusting voor de administratieve diensten (bureaustoelen)

Actieplan: AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen
De gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en ondersteuningsinitiatieven voor
kinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend door Kind & Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang
(BKO). Voor werkende ouders is het immers belangrijk om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 514.023,46 922.216,81 408.193,35

2015 Exploitatie 470.367,10 838.398,08 368.030,98

2016 Exploitatie 477.087,83 908.769,89 431.682,06

2017 Exploitatie 541.986,83 858.143,59 316.156,76

2018 Exploitatie 544.372,32 865.523,59 321.151,27

2019 Exploitatie 549.778,00 872.976,59 323.198,59

2020 Exploitatie 555.258,00 875.181,59 319.923,59

Totalen 3.652.873,54 6.141.210,14 2.488.336,60

Actie: ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening

Actie: ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening

Actie: ACT-427: Huizen van het kind

Actieplan: AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium
De gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium waarbij duurzaamheid een belangrijk
uitgangspunt is (zowel naar ontwerp,  energieverbruik, materiaalgebruik en onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit van
gebruik).
Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en komt de hele gemeente ten goede.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 1.554.647,37 49.111,27 -1.505.536,10

Investeringen 375.341,58 0,00 -375.341,58

2015 Exploitatie 1.572.377,89 14.090,95 -1.558.286,94

Investeringen 1.002.280,82 37.327,00 -964.953,82

2016 Exploitatie 1.651.661,18 18.436,95 -1.633.224,23

Investeringen 1.365.823,34 73.648,76 -1.292.174,58

2017 Exploitatie 1.927.846,68 16.000,00 -1.911.846,68

Investeringen 3.358.675,59 0,00 -3.358.675,59

2018 Exploitatie 1.928.348,28 16.000,00 -1.912.348,28

Investeringen 7.606.691,46 276.884,61 -7.329.806,85

2019 Exploitatie 1.940.534,84 16.000,00 -1.924.534,84

Investeringen 1.219.000,00 2.000,00 -1.217.000,00

2020 Exploitatie 1.952.256,84 16.000,00 -1.936.256,84

Investeringen 4.570.000,00 0,00 -4.570.000,00

Totalen 32.025.485,87 535.499,54 -31.489.986,33

Actie: ACT-96: Vervanging rollend materieel

Actie: ACT-97: Vervanging roerende goederen

Actie: ACT-98: Onderhoud onroerende goederen

Actie: ACT-99: Studies en plannen

Actie: ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein

Actie: ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark

Actie: ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang

Actie: ACT-215: Restauratie van de Zuidabdijmolen

Actie: ACT-216: Inrichten opslagplaats natuursteen

Actie: ACT-218: Vervangen elektriciteit in de lokalen van de KAJ

Actie: ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen

Actie: ACT-220: Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO

Actie: ACT-221: Aanpassen onthaalruimte in het NAVIGO met inbegrip van het akoestisch comfort

Actie: ACT-222: Vernieuwen van de waterleidingen in het sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-223: Aanpassingswerken "De Peerdevisscher"

Actie: ACT-224: Herstelling van de loods Ten Bogaerde
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Actie: ACT-225: Ventilatiesysteem voor smidse op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-226: Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-227: Aanpassingswerken airco in bureau en vergaderruimte op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-229: Vervanging verwarming in huis Leys

Actie: ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken

Actie: ACT-233: Aankoop nieuwe wagen en pimpen in K-stijl

Actie: ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie

Actie: ACT-235: Vervanging van bestelwagenkippers

Actie: ACT-236: Aankoop nieuwe wagen voor de dienst technieken

Actie: ACT-237: Noodzakelijke vervanging van de zoutstrooier

Actie: ACT-238: Gevelwerken aan de toren van de bibliotheek

Actie: ACT-239: Waterdicht maken van de Campmanszaal in abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-240: Renovatie afdak bij de turnzaal in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-241: Restauratie dak en plaatsen van voorzetramen in de Sint-Pieterskerk

Actie: ACT-242: Aanbrengen van muurkappen op de kopse gevels in abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-243: Vernieuwen van de stookplaats in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-244: Herstel gerestaureerde schilderwerken in de Sint-Pieterskerk

Actie: ACT-245: Aanleg van een speelkoer bij de gemeenteschool in Oostduinkerke

Actie: ACT-247: Uitbreiding speelplein bij kinderopvang de Speelplekke

Actie: ACT-248: Restauratie van het vliegeniersmonument

Actie: ACT-253: Vervanging van een dienstwagen voor de groendienst

Actie: ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren

Actie: ACT-255: Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang

Actie: ACT-256: Plaatsen van een fietsoverkapping voor de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke
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Actie: ACT-257: Schilderen binnenmuren van De Speelplekke

Actie: ACT-258: Herstel sanitair in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-259: Voorzien in nieuwe plooitafels voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-260: Aanpassen turnzaalinrichting in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-261: Aankoop nieuw speeltoestel voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-262: Vervangen van de vaatwasmachine in de keuken van de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-263: Aankoop nieuw meubilair voor de leraarskamer in de gemeenteschool van Koksijde

Actie: ACT-264: Vervanging elektriciteit in de refter van de Noordduinen

Actie: ACT-265: Herstelling van de verduisteringsgordijnen in het CC CASINO

Actie: ACT-266: Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in CC CASINO

Actie: ACT-267: Vernieuwen moving heads naar ledverlichting in CC CASINO

Actie: ACT-268: Aankoop waterverzachter voor in de keuken van het CC CASINO

Actie: ACT-269: Aankoop nieuwe espressomachine voor in de foyer in het CC CASINO

Actie: ACT-270: Landschapsbeheersplan Domein Ten Duinen

Actie: ACT-271: Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-272: Vervanging van de enveloppeermachine op de financiële dienst

Actie: ACT-273: Vervanging vloerbekleding in het hoofdgebouw van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-274: Aankoop meubilair voor de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-275: Herinrichten van de toiletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-280: Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte

Actie: ACT-281: Vervangen van de geluidsinstallatie in JOC de PIT

Actie: ACT-282: Vervanging meubilair JOC de PIT

Actie: ACT-283: Aanpassen van de elektriciteit scouts Casa
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Actie: ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg

Actie: ACT-285: Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Duinenhuis

Actie: ACT-286: Plaatsen van een fietsenstalling voor het team containerpark

Actie: ACT-287: inzichting bergruimte buiten voor het team containerpark

Actie: ACT-288: Plaatsen van een onthaalbord met grondplan op het containerpark

Actie: ACT-289: Leveren van verkeersbakens in het kader van de diftarisering van het containerpark

Actie: ACT-290: Herstellen en herwerken van de doestations in het Duinenhuis

Actie: ACT-291: Aankoop van een beursstand voor beide musea

Actie: ACT-292: GRUP's

Actie: ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone

Actie: ACT-294: Planologische documenten

Actie: ACT-295: Vervanging poorten reddingsposten

Actie: ACT-296: Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke

Actie: ACT-297: Vervanging carwash werf Oostduinkerke

Actie: ACT-298: Herstel dak van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis

Actie: ACT-300: Herstel dak van de Kerkepannezaal

Actie: ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1)

Actie: ACT-302: Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-303: Aankoop van een vrachtwagenladder voor de dienst technieken

Actie: ACT-304: Inrichting bestelwagen dienst technieken aanpassen

Actie: ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal

Actie: ACT-310: Vervanging van afvalkarren

Actie: ACT-311: Vervanging van de vaatwasmachine in de gemeenteschool Oostduinkerke
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Actie: ACT-312: Aankoop van een drukluchtreiniger voor de dienst logistiek om oude wegenverf te kunnen verwijderen

Actie: ACT-313: Opmaak van een horecabeleidsplan

Actie: ACT-314: Akoestische maatregelen treffen tussen back-office en front-office op de dienst toerisme (gemeentehuis)

Actie: ACT-315: Aankoop van een nieuw graveertoestel

Actie: ACT-316: Vervangen van een vuilniswagen

Actie: ACT-317: Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek nr. 35)

Actie: ACT-318: Aankoop van een hoogwerker

Actie: ACT-319: Aanpassen permanente drainage aan het abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-320: Verbouwen lokaal KVVC ten behoeve van de VOC

Actie: ACT-321: Nazicht en herstel plat dak in roofing en zadeldak in dakpannen van zaal de Keunekapel

Actie: ACT-322: Nazicht en herstel van de zonnewering in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-323: Hervoegen van spiderglas bezoekerscentrum en abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-324: Akoestische maatregelen in vergaderzalen en landschapsburelen in het gemeentehuis

Actie: ACT-325: Vernieuwen van de vloer in zaal 't Oud Schooltje

Actie: ACT-326: Nieuwe airco voor serverlokaal in gemeentehuis

Actie: ACT-327: Plaatsen verlichting aan de toegangstrappen van de OLV Ten Duinenkerk

Actie: ACT-328: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-329:  Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Koksijde

Actie: ACT-330: Voorzien in een centraal beheer sturing CV-installatie op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-331: Vervangen brandcentrale in het CC CASINO

Actie: ACT-332: Schilderen calvarie (st. Willibrorduskerk)

Actie: ACT-333: Herleggen arduinen trappen en koer van de Sint-Niklaaskerk

Actie: ACT-335: Renovatieproject van de Noordduinen

Actie: ACT-336: Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde
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Actie: ACT-337: Verharding tussen G.Scottlaan en hoogwaterlijn ten behoeve van paardenvissers, strandvissers ea

Actie: ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes

Actie: ACT-339: Inrichting fietsverhuurpunt/herstelpunt in station Koksijde

Actie: ACT-348: Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan

Actie: ACT-356: Ontsluiting van het gemeentelijk sportpark Hazebeek

Actie: ACT-357: Herinrichting groene ruimte tussen tennishal en zwembad (sportpark Koksijde)

Actie: ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten

Actie: ACT-359: Aanleg werkvloer depot Koksijde

Actie: ACT-360: Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Oostduinkerke

Actie: ACT-361: Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor opstelling in het handelscentrum (Zeelaan)

Actie: ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding

Actie: ACT-366: Aanpassen lijkhuisje in Koksijde-Dorp

Actie: ACT-367: Herstel defecte regelaar CV-installatie in gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-370: Aanpassingswerken bureau groendienst

Actie: ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines

Actie: ACT-372: Vervanging van hakselaar/houtversnipperaars

Actie: ACT-373: een nieuwe oplaadcontainer voor de Man-vrachtwagen (groendienst)

Actie: ACT-374: Aanhangwagens met opbouwkooi te voorzien voor nieuw aan te kopen bestelwagens

Actie: ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst

Actie: ACT-376: Aankoop van een werktuigdrager met borstel voor de groendienst

Actie: ACT-377: Aankoop van een video-mengtafel voor het CC CASINO

Actie: ACT-378: Uitbreiden van de geluidsinstallatie in zaal Witte Burg

Actie: ACT-387: Voorzien in 3 nieuwe bureaustoelen voor het CC CASINO

Actie: ACT-392: Leveren van een zonnekijker
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Actie: ACT-393: Het leveren van expositievitrines met onderkast voor het Duinenhuis

Actie: ACT-395: Spiegel in kunststof voor de zaal vloersporten

Actie: ACT-396: Herziening GRS

Actie: ACT-397: Masterplan Oostduinkerke

Actie: ACT-398: Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke

Actie: ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachines

Actie: ACT-401: Aankoop bromfiets voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-402: Aankoop nieuwe personenwagens voor diverse diensten

Actie: ACT-403: Aanbrengen lambrisering in het Duinenhuis en houten bekleding op dakterras

Actie: ACT-404: Visualisatie diverse gemeentelijke instellingen

Actie: ACT-406: Vervangen CV-ketel in de zaal vloersporten

Actie: ACT-408: Vervanging van de nodige stellingsonderdelen voor een veiliger werken

Actie: ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming

Actie: ACT-424: Aanbrengen waterkering aan de deuren van het stranddienstencentrum

Actie: ACT-425: Herstellen Beiaard in oud gemeentehuis te Oostduinkerke

Actie: ACT-426: Isoleren hemelwaterafvoeren in cafetaria van de tennishal

Actie: ACT-430: stabilisering mestelwerkblok in de Duinenabdij

Actie: ACT-432: Inrichting gebouw brandweerzone

Actie: ACT-433: inrichting Duinenabdij

Actie: ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40

Actie: ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje

Actie: ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden

Actie: ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis
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Actie: ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum

Actie: ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO

Actie: ACT-444: Elektrische fietsen

Actie: ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63)

Actie: ACT-447: Vervangen koepel gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-448: Schilderen kapelletjes

Actie: ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo

Actie: ACT-453: Aankoop van een golfkarretje voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-454: Herinrichting van de bibliotheek

Actie: ACT-456: innamemuur installeren in de bibliotheek

Actie: ACT-457: Nieuw speelmateriaal en plantenbakken lager gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst

Actie: ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst

Actie: ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek

Actie: ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk

Actie: ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk

Actie: ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek

Actie: ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek

Actie: ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek

Actie: ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld

Actie: ACT-470: Bodemsanering depot Koksijde
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Actie: ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde

Actie: ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst

Actie: ACT-474: Vernieuwen dakbedekking  feestzaal Witte Burg

Actie: ACT-475: Vernieuwen dakbedekking  Keunekapel

Actie: ACT-476: Warmtecamera voor de dienst technieken

Actie: ACT-477: container voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-479: Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers)

Actie: ACT-480: aanpassingswerken kapel Rozenkrans

Actie: ACT-497: Automatische schuifdeur inkom brandweerkazerne Koksijde

Actie: ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen

Actie: ACT-505: Aankopen van een grondboor voor de groendienst

Actie: ACT-528: Herstel regelaar op diverse locaties (Sportpark Oostduinkerke, Noordduinen)

Actie: ACT-529: Aanpassen liften op diverse locaties

Actie: ACT-530: Aanpassen berging groendienst parkbeheersgebouw

Actie: ACT-531: Aankoop van een tent voor preventiestanden (veiligheid en preventie)

Actie: ACT-534: Vervanging wagen nr. 1 (vuilnis)

Actie: ACT-535: Vervanging wagen nr. 42 voor de dienst technieken

Actie: ACT-536: Verganging wagen nr. 45 voor de dienst technieken

Actie: ACT-537: Vervanging wagen nr. 47 voor de dienst technieken

Actie: ACT-538: Vervanging wagen nr. 70 voor de logistiek

Actie: ACT-539: Vervanging wagen nr. 80 voor de logistiek

Actie: ACT-542: Herstel plat dak sportzaal Oostduinkerke

Actie: ACT-544: Aanpassen veld aan de nieuwe normen KVVC
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Actie: ACT-545: Plaatsen van een balustrade KVVC

Actie: ACT-546: Herstellen van het dak sporttribune KVVO

Actie: ACT-547: Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW en containerpark)

Actie: ACT-548: bekabelingswerken in het erfgoedhuis

Actie: ACT-549: Aanbreng duivenwering toren kapel Ster der Zee

Actie: ACT-550: Aankopen van een golfwagen voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-551: Wagen nr. 74 voorzien van een bladzuigslang

Actie: ACT-552: Waterdichte deur voor het stranddienstencentrum St-Idesbald

Actie: ACT-553: Camera's plaatsen op de gemeentelijke werk en depot ter beveiliging

Actie: ACT-554: Bekabelingswerken in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-555: Aanpassen sloten CC Casino

Actie: ACT-559: Vervangen buitendeuren surfclubs (Sycod en KYC)

Actie: ACT-562: Vervangen wagen nr. 58 voor openbare werken

Actie: ACT-563: Vervangen wagen nr. 75 voor openbare netheid

Actie: ACT-564: Vervangen wagen nr. 78 voor openbare netheid

Actie: ACT-565: Vervangen HAKO machine ( wagen nr. 76 en 79) door 1 grote

Actie: ACT-568: Plaatsen zonwering op de Werf Oostduinkerke

Actie: ACT-569: Omheinen van het containerpark

Actie: ACT-570: Plaatsen betonwand Witte Burg om duinen op te vangen

Actie: ACT-574: Casino 2020

Actie: ACT-575: Inrichten varkensstallen Ten Bogaerde tot brouwerij

Actie: ACT-590: Omschakelingskast gemeentehuis in functie van noodgroep

Actie: ACT-591: Masterplan Koksijde

Actie: ACT-595: Tapijten op rol ten behoeve van eenmalige activiteiten om de vloer in de sporthal te beschermen
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Actie: ACT-598: Vervangen wagen nr. 28 - groendienst dienstwagen rattenvanger

Actie: ACT-600: Diverse herstellingen daken

Actie: ACT-601: Vervanging technisch materiaal in het CC casino

Actie: ACT-608: Plaatsen van een carport op de Werf Oostduinkerke

Actie: ACT-623: aanpassen deur station Koksijde sanitair andersvaliden

Actie: ACT-624: Afbraak Speeldune (CCTW)

Actie: ACT-626: gaskachels in tafeltennisclub Oostduinkerke

Actie: ACT-629: Parlofoon en poortbeveiliging in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-639: Vervanging wagen nr. 92 ten behoeve van de postbedeling

Actie: ACT-640: minigraafmachine voor de dienst openbare werken

Actie: ACT-641: Aankoop nieuwe wagen dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-644: Herstellingen Willibrorduskapel

Actie: ACT-646: Basis Koksijde

Actie: ACT-660: Gebouw Windekind

Actie: ACT-661: Dakwerken NAVIGO

Actie: ACT-671: Vervangen garagepoort Ten Bogaerde

Actie: ACT-674: Airco burelen sportdienst

Actie: ACT-675: Renovatie Vanneuvillehuis

Actie: ACT-676: Voorzien in een nieuwe heftruck voor de Werf

Actie: ACT-677: Nieuwe vulinstallatie

Actie: ACT-678: nieuwe boxen theaterzaal CC Casino

Actie: ACT-684: Telefoontoestellen werf ODK

Actie: ACT-686: Plaatsen containers West Aviation Club en aankoop fuelinstallatie

Actie: ACT-687: Nieuwe stoelen voor de bibliotheek
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Actie: ACT-689: Vervangen zonweringsdoeken GBS KOKS

Actie: ACT-714: Plaatsen zelfreinigend toilet Nieuwstraat - Hazebeekstraat

Actie: ACT-715: Afbraak en nieuwbouw pastorie Navigo

Actie: ACT-716: Erelonen diverse dossiers gebouwen

Actie: ACT-717: Nieuwbouw Kerkepannezaal

Actie: ACT-723: Restyling Windekind

Actie: ACT-725: Kleine transporter voor team deco en transport op het strand

Actie: ACT-727: Vernieuwen koer depot na sanering

Actie: ACT-731: Podium theaterzaal CC Casino leggen en schilderen

Actieplan: AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs
De gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente infrastructuurwerken in de twee gebouwen
bestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit onderwijs verder aantrekkelijk houden. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd
in extra, niet gesubsidieerd personeel. Om het gemeentelijke onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, mag de financiële
drempel niet te hoog liggen en dus betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus toegezien op de prijzenpolitiek van ons gemeentelijk
onderwijs. Daarnaast is er ook samenwerking met de financiële dienst en het sociaal huis bij problematische schoolrekeningen.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 3.025.163,83 3.200.690,14 175.526,31

Investeringen 173.994,75 0,00 -173.994,75

2015 Exploitatie 3.182.425,90 3.361.243,29 178.817,39

Investeringen 118.675,26 0,00 -118.675,26

2016 Exploitatie 3.431.453,99 3.615.447,52 183.993,53

Investeringen 435.231,79 0,00 -435.231,79

2017 Exploitatie 3.514.558,10 3.625.921,00 111.362,90

Investeringen 138.268,21 0,00 -138.268,21

2018 Exploitatie 3.614.305,82 3.714.730,00 100.424,18

Investeringen 5.000,00 0,00 -5.000,00

2019 Exploitatie 3.701.670,74 3.806.203,00 104.532,26

2020 Exploitatie 3.799.425,93 3.900.420,19 100.994,26

Totalen 25.140.174,32 25.224.655,14 84.480,82

Actie: ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-136: Aankoop gronden Polderstraat ten behoeve van uitbreiding speelplaats GBS Odk

Actie: ACT-137: Sanering gangen en klassen GBS Koksijde

Actie: ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren

Actie: ACT-437: Home Mathilde Schroyens
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Actie: ACT-630: Stoelen en banken voor de gemeenteschool van Oostduinkerke

Actie: ACT-632: Een overdekte fietsenbergplaats in de gemeenteschool van Oostduinkerke

Actieplan: AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs
De Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende met de wijzigende regelgeving zal
het nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een Kunstacademie, waar alle kunstdisciplines samen worden aangeboden:
beeld, muziek, dans, woord en media. In de toekomst zal een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap zijn.
Bij de geplande renovatiewerken in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening gehouden met de toekomstige
kunstacademie: een centraal secretariaat, de herinrichting van de zolderruimte tot multimediale ruimte, een polyvalente zaal en
een auditorium. Voor het beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor een andere locatie in de gemeente, waardoor
hout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de renovatie van de derde verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimte
beschikbaar komen voor de podiumkunsten. De kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externe
partners uit de regio: regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 795.194,87 717.282,57 -77.912,30

2015 Exploitatie 837.208,85 753.722,92 -83.485,93

Investeringen 244.401,98 190.303,89 -54.098,09

2016 Exploitatie 877.893,42 804.809,77 -73.083,65

Investeringen 1.348.025,82 380.607,80 -967.418,02

2017 Exploitatie 928.228,98 811.970,00 -116.258,98

Investeringen 490.151,40 205.255,59 -284.895,81

2018 Exploitatie 945.723,78 831.311,00 -114.412,78

2019 Exploitatie 968.086,98 854.234,00 -113.852,98

2020 Exploitatie 989.850,11 874.397,13 -115.452,98

Totalen 8.424.766,19 6.423.894,67 -2.000.871,52

Actie: ACT-104: Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs

Actie: ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening

Actie: ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening

Actie: ACT-440: Bestendigen van het legaat Louwaege

Actieplan: AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening
Koksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren voor een snelle en gepaste
brandbestrijding en technische hulpverlening volgens een beschikbaarheidssysteem van personeel en materieel dat werkt in een
netwerk van posten.
De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het adviseren en opvolgen van de binnen
het wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de verdere uitbouw van het door het nationaal brandpreventieplan
voorziene maatschappelijk project brandveilig wonen.
De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het grondgebied van de gemeente Koksijde
en ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de oproepen van het hulpcentrum 100/112.
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 167.885,85 168.546,97 661,12

Investeringen 3.460,60 3.460,55 -0,05

2015 Exploitatie 62.619,45 24.605,23 -38.014,22

Investeringen 152.781,83 0,00 -152.781,83

2016 Exploitatie 89.863,77 4.221,26 -85.642,51

2017 Exploitatie 14.291,58 5.000,00 -9.291,58

2018 Exploitatie 12.548,00 5.000,00 -7.548,00

2019 Exploitatie 12.666,00 3.000,00 -9.666,00

2020 Exploitatie 12.786,00 3.000,00 -9.786,00

Totalen 528.903,08 216.834,01 -312.069,07

Actie: ACT-105: Materiaal en kledij brandweer (staatssteun en OPZ middelen)

Actie: ACT-106: Aankoop nieuwe ambulance

Actie: ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van
gemeente en OCMW
Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het OCMW verder kunnen
samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naar
doelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide
besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer,
overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan een werkgroep worden opgestart, die wordt belast met
het onderzoeken van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten.
De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden.

Actieplan: AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden
De gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw zijnde) gerenoveerd
openluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt voor  recreatie- als sportmogelijkheden voor zowel
eigen inwoners, bezoekers en tweede verblijvers.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 10.527,48 0,00 -10.527,48

2015 Exploitatie 44.704,11 81.422,60 36.718,49

2016 Exploitatie 45.017,37 92.248,16 47.230,79

Investeringen 5.596,25 0,00 -5.596,25

2017 Exploitatie 56.536,00 70.000,00 13.464,00

2018 Exploitatie 58.607,00 70.000,00 11.393,00

2019 Exploitatie 59.194,00 70.000,00 10.806,00

2020 Exploitatie 59.679,00 70.000,00 10.321,00

Totalen 339.861,21 453.670,76 113.809,55

Actie: ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-520: Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke

Actieplan: AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief
De gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk kader verder verzamelen,
beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het gemeentearchief als de verzameling van de heemkundige kring
Bachten de Kupe.
In ons aanbod van ‘producten’ en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als externe klanten voorop staan.
We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van zowel onze analoge documenten als digitale dragers. Om
tegemoet te komen aan de huidige normen van archiveren blijven we verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren en
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digitaal ontsluiten van onze documentaire collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het Erfgoedhuis Bachten de Kupe.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 9.131,79 0,00 -9.131,79

2015 Exploitatie 10.101,36 0,00 -10.101,36

2016 Exploitatie 16.155,09 0,00 -16.155,09

2017 Exploitatie 11.802,00 0,00 -11.802,00

2018 Exploitatie 21.838,00 0,00 -21.838,00

2019 Exploitatie 11.958,00 0,00 -11.958,00

2020 Exploitatie 12.078,30 0,00 -12.078,30

Totalen 93.064,54 0,00 -93.064,54

Actie: ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
De diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het gemeentelijk
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de ontwikkelingssamenwerking. De
gemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich inzetten voor projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking.
De gemeente Koksijde zet de werking van de adviesraad ontwikkelingssamenwerking verder.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 42.357,38 86.730,92 44.373,54

2015 Exploitatie 55.957,75 37.182,04 -18.775,71

2016 Exploitatie 59.379,80 6.819,54 -52.560,26

2017 Exploitatie 63.377,12 62,13 -63.314,99

2018 Exploitatie 63.933,89 63,22 -63.870,67

2019 Exploitatie 64.270,38 63,22 -64.207,16

2020 Exploitatie 64.604,38 63,22 -64.541,16

Totalen 413.880,70 130.984,29 -282.896,41

Actie: ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde

Actie: ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

Actie: ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Actie: ACT-200: Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Actieplan: AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district
Marowijne en de gemeente
De gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname verder te
zetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte projecten af te werken of de nog te ontplooien projecten te lanceren.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 15.247,99 6,54 -15.241,45

2015 Exploitatie 22.705,61 52,32 -22.653,29

2016 Exploitatie 24.655,79 54,50 -24.601,29

2017 Exploitatie 29.547,04 62,13 -29.484,91

2018 Exploitatie 30.118,16 62,13 -30.056,03

2019 Exploitatie 30.474,00 62,13 -30.411,87

2020 Exploitatie 30.835,00 62,13 -30.772,87

Totalen 183.583,59 361,88 -183.221,71

Actie: ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname
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Actieplan: AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers
De gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 22.584,14 0,00 -22.584,14

2015 Exploitatie 21.337,23 0,00 -21.337,23

2016 Exploitatie 23.205,07 0,00 -23.205,07

Investeringen 16.270,87 0,00 -16.270,87

2017 Exploitatie 30.340,84 0,00 -30.340,84

Investeringen 4.997,25 0,00 -4.997,25

2018 Exploitatie 28.374,44 0,00 -28.374,44

Investeringen 5.000,00 0,00 -5.000,00

2019 Exploitatie 28.656,84 0,00 -28.656,84

Investeringen 5.000,00 0,00 -5.000,00

2020 Exploitatie 29.022,84 0,00 -29.022,84

Totalen 214.789,52 0,00 -214.789,52

Actie: ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-524: Elektrische strandrolstoel om de toegang tot het strand te vergemakkelijken

Actie: ACT-663: Aanpassen passerellen reddingsdienst aan zee

Actieplan: AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie
De dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het afleveren van uittreksels; het
bijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne technieken zoals GIS (Geografisch Informatiesysteem); het
samenstellen en overmaken van de vreemdelingendossiers; het aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratie
aanvragen en uitreiking internationale biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels onderdanen niet-EU
onderdanen; registratie aanvragen en uitreiking elektronische identiteitskaarten voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar en
elektronische KIDS-ID Belgische kinderen < 12 jaar en identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie aanvragen en uitreiking
rijbewijsdocumenten; beheer van het gemeentelijk strafregister; begraafplaatsenbeheer, samenstelling dossiers en formuleren van
adviezen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand/de burger toe inzake dossiers huwelijken, nationaliteit, registratie geboorten,
overlijden, registratie erkenningen, adopties, wettelijke samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie en het
organiseren van de verkiezingen.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 261.819,51 131.202,50 -130.617,01

2015 Exploitatie 294.927,81 206.011,52 -88.916,29

2016 Exploitatie 285.311,56 188.422,50 -96.889,06

2017 Exploitatie 360.306,00 262.617,00 -97.689,00

2018 Exploitatie 393.778,00 262.617,00 -131.161,00

2019 Exploitatie 394.760,00 262.617,00 -132.143,00

2020 Exploitatie 363.250,00 262.617,00 -100.633,00

Totalen 2.354.152,88 1.576.104,52 -778.048,36

Actie: ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen
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Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 5.956.215,29 51.482.498,61 45.526.283,32

Investeringen 13.998.878,83 699.370,17 -13.299.508,66

Andere 110.000,00 45.108,12 -64.891,88

2015 Exploitatie 6.911.318,74 60.685.512,40 53.774.193,66

Investeringen 1.799.183,85 8.550.348,28 6.751.164,43

Andere 147.233,25 0,00 -147.233,25

2016 Exploitatie 7.024.054,04 52.117.017,27 45.092.963,23

Investeringen 7.526.971,19 200.000,00 -7.326.971,19

Andere 36.000,00 0,00 -36.000,00

2017 Exploitatie 7.582.144,97 52.738.691,12 45.156.546,15

Investeringen 4.060.946,81 16.500,00 -4.044.446,81

Andere 120.000,00 0,00 -120.000,00

2018 Exploitatie 7.632.221,22 53.371.341,45 45.739.120,23

Investeringen 1.216.756,00 200.000,00 -1.016.756,00

Andere 20.000,00 0,00 -20.000,00

2019 Exploitatie 8.133.407,04 53.946.823,42 45.813.416,38

Investeringen 141.755,00 0,00 -141.755,00

Andere 30.000,00 0,00 -30.000,00

2020 Exploitatie 8.185.347,25 54.541.914,42 46.356.567,17

Investeringen 134.849,00 0,00 -134.849,00

Totalen 80.767.282,48 388.595.125,26 307.827.842,78

Actie: ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen

Actieplan: AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid
Met dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend onderwijsbeleid. We willen met het
voeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral streven naar gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijk
dat er acties ondernomen worden om de betrokkenheid en participatie van de verschillende actoren te versterken.

Uitgave Ontvangst Saldo

2014 Exploitatie 2.952,33 0,00 -2.952,33

2015 Exploitatie 2.950,25 0,00 -2.950,25

2016 Exploitatie 2.708,32 0,00 -2.708,32

2017 Exploitatie 3.075,76 0,00 -3.075,76

2018 Exploitatie 3.083,20 0,00 -3.083,20

2019 Exploitatie 3.088,32 0,00 -3.088,32

2020 Exploitatie 3.094,32 0,00 -3.094,32

Totalen 20.952,50 0,00 -20.952,50

Actie: ACT-168: Armoede in de klas: aanbieden van opleiding of toolkit waarmee elke leerkracht aan de slag kan

Actie: ACT-171: Project luizen op school

Actie: ACT-172: Verhogen van de vrijetijdsparticipatie voor scholieren

Actie: ACT-190: Inzetten op huiswerkbegeleiding bij kwetsbare jongeren

Actieplan: AP-1234: Wintegratie
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Uitgave Ontvangst Saldo

2016 Exploitatie 35.525,97 243.630,70 208.104,73

2017 Exploitatie 232.936,57 118.919,02 -114.017,55

2018 Exploitatie 307.445,24 149.774,32 -157.670,92

2019 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

2020 Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Totalen 575.907,78 512.324,04 -63.583,74

Actie: ACT-525: Wintegratie

Actie: ACT-526: Vluchtelingeninstroom

Deelrapportcode: (VLU01) Vluchtelingeninstroom - Beleidsprioriteit 1°

Deelrapportcode: (VLU02) Vluchtelingeninstroom - Beleidsprioriteit 2°

Actie: ACT-681: Inrichting kinderopvang 't Wiske

Actie: ACT-682: Project "elke dag Nederlands"

Actieplan: AP-1235: Beheren van informatieveiligheid

Uitgave Ontvangst Saldo

2016 Exploitatie 13,95 0,00 -13,95

Totalen 13,95 0,00 -13,95

Actie: ACT-527: beheren van informatieveiligheid
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Inhoudstafel
Prioritair Beleid 1

BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid 1

AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid 1

AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie 1

ACT-188: Schulden 2

ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld 2

AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 2

ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening 2

ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding 2

Overig Beleid 2

GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS 2

BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen 3

AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod 3

ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking 3

ACT-26: Organiseren van een tienerwerking 3

ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage 3

ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen 4

ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt 4

ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad 4

ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek 4

ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten 4

ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd 4

ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën 4

ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen 4

ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod 4

ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio 4

ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen 4

ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur 4

ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen 4

ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten 4

ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement 4

ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek 4

ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening 4

ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019 4

ACT-412: Ontvangen van subsidies voor de bibliotheek 4

ACT-673: Blijvend aandacht besteden aan de K-ambassadeurs 4

AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk 4

ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer 5

ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen 5

ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren 5

ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen 5

ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen 5

ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging 5
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ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen 5

AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering culturele competentie 5

ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT 5

ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid 5

ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen 5

ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen 5

ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior 5

ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering 5

ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media 6

ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen 6

AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als ontmoetingsplaats 6

ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen 6

ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties 6

ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen 6

ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw 6

ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking 6

ACT-65: Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke 6

ACT-67: Aankoop Nonnehof in functie van de Golf Hof ter Hille 6

ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat  en nieuwstraat in functie van de toegankelijkheid golf 6

ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke 6

ACT-194: Uitbreiding sportpark Oostduinkerke 6

ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving) 6

ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen 6

ACT-207: Aankoop villa Castel Fiertel 6

ACT-481: Aankoop bronzen beeld Boekenzot 7

ACT-483: Aanleg padelterrein aan de huidige tennisterreinen Koksijde-Dorp 7

ACT-484: Heraanleg atletiekpiste en voetbalveld in Oostduinkerke (inclusief armaturen) 7

ACT-507: Adventureparcours Duinenabdij 7

ACT-556: Kusntwerk ten behoeve van omgeving NAVIGO Arnold door Pieter Vanden Daele 7

ACT-566: Voorzien van extra totemschermen en de Duinenabdij en het NAVIGO 7

ACT-599: Tentoonstellingsvisie 7

ACT-611: Het plaatsen van klimtorens op het strand 7

ACT-612: inrichten skateplaza Hazebeek 7

ACT-613: Vervangen ondergrond Voorduinen 7

ACT-614: Aanleggen van een amfitheater op heuvel voor de speelpleinwerking in de Noordduinen 7

ACT-637: Inrichting abtskapel 7

ACT-648: Verharding rond voetbalplein 2 Oostduinkerke 7

ACT-672: Plaatsen van camerabewaking speelpleinwerking (Noordduinen) 7

AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente 7

ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde 7

ACT-71: Plaatsen kunstwerk Grard op rondpunt Wulpen 7

ACT-138: Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed 7

ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten 8
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AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening 8

ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening 8

ACT-414: Ontvangen van subsidies voor het cultuurbeleid 8

ACT-628: aankopen kunstwerken 8

AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 8

ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening 8

ACT-411: Ontvangen van subsidies voor sport 8

AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 8

ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening 9

ACT-410: Ontvangen van subsidies voor jeugd 9

AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 9

ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening 9

ACT-413: Ontvangen van subsidies voor het cultureel centrum 9

AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee musea-entiteiten 9

ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo 9

ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen 9

ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea 9

ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn 10

ACT-596: Realisatie van virtual experience in het abdijmuseum Ten Duinen 10

ACT-631: Aankoop foto's Van Fleteren 10

ACT-649: Vervanging van de houten afsluiting naar de Zuidabdijmolen vanaf de Van Buggenhoutlaan 10

ACT-653: Touchscreen bij maquettes scheepsmodellen NAVIGO 10

AP-1236: Koksijde voert als onroerenderfgoedgemeente een beleid complementair aan het Vlaams beleid 10

ACT-602: De gemeente dient een aanvraag in tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente. 10

ACT-603: Er is een onroerenderfgoedsbeleidsplan die het actief behoud van het onroerend erfgoed voorop stelt. 10

ACT-604: De gemeente ondersteunt de lokale vrijwilligerswerking die zich inzet voor het onroerend erfgoed. 10

ACT-605: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam behoud & beheer van onroerend erfgoed. 10

ACT-606: De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit. 10

ACT-607: De gemeente houdt een digitaal register bij van de afgeleverde toelatingen, meldingen en adviezen. 10

ACT-642: Opmaak beheersplan Ten Bogaerde (bescherm bouwkundig erfgoed) 10

BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de
diverse doelgroepen

10

AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen 11

AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod 11

ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat 11

ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen 11

ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde 12

AP-1196: Reconversie van de militaire basis 12

AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) 12

ACT-72: Inrichten van volkstuinen 12

ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 12

AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen 12

ACT-73: Herinrichting Strandlaan tussen Van Looylaan 12
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ACT-74: uitvoeren van diverse kleine wegenwerken 12

ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3 12

ACT-76: Herinrichting Zeelaan (Koksijde-Dorp) Kerkstraat, Noordstraat en Louise Hegerplein 12

ACT-77: Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan 13

ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396 13

ACT-79: Herinrichting Europaplein 13

AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte 13

ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet 13

ACT-81: Afwerken reeds opgestarte werken (meerwerken diverse) 13

ACT-83: Wegwerken wateroverlast Guldenzandstraat - Venusschelpweg 13

ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting 13

ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten 13

ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds) 13

ACT-246: Aanleg urnenveld, kinderbegraafplaats en foetusweide met beplantingswerken 13

ACT-249: Vernieuwen verlichtingsinstallatie Tunnel Ster der Zee 13

ACT-250: Verwijderen van graffiti in Tunnel Ster der Zee 13

ACT-251: Fontein De Poort verbouwen na groot waterverlies en aanbrengen reflecterende strips 13

ACT-252: schuilhuisjes openbaar vervoer 13

ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen 13

ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen 13

ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen 13

ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal 13

ACT-334: Voorzien in een nieuwe toplaag parking in asfalt van de Sint-Niklaaskerk 13

ACT-340: Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat 14

ACT-341: Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings 14

ACT-342: Bekabeling multifunctionele paal Strandlaan en vernieuwen openbare verlichting 14

ACT-343: Aanleg RWA riolering ter hoogte van de kerk in Wulpen 14

ACT-344: Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst te nemen (inclusief verplaatsing) 14

ACT-349: Aanleg bushaltes in de Ter Duinenlaan 14

ACT-350: Vervanging riolering Leopold II-laan door gestort beton (& plaatselijk aanpassen) 14

ACT-351: Herstel rioolbreuken 14

ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten 14

ACT-353: Rooien van bomen in de Veurnelaan en de Berglaan 14

ACT-354: Rooien van bomen in de Wallecanlaan 14

ACT-355: Rooien van kaprijke bomen ingevolge onvoldoende brede wegbermen voor heraanplanting 14

ACT-363: Structureel onderhoud en herstel landbouwwegen 14

ACT-364: Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Jordaensstraat en Albertplein) 14

ACT-365: Bijkomende verharding op het containerpark 14

ACT-368: Herschilderen dakkapellen in de gemeenteschool Oostduinkerke 14

ACT-369: Aankoop van perkplanten 14

ACT-391: Leveren van recipiënten voor het deponeren van hondenpoepzakjes (hondenpoepbuizen) 14

ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen 14

ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke 14
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ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderen 14

ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat 14

ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes 14

ACT-420: Heraanleg van de Buggenhoutlaan 14

ACT-421: Uitbreiding RWA in de J Ensorlaan en Steile weg 14

ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein 15

ACT-428: Vervangen riool Veurnelaan 15

ACT-439: Aanleg parking dierenasiel Ganzeweide 15

ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis 15

ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg 15

ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein 15

ACT-452: Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen 15

ACT-455: Digitale borden langs de wegen 15

ACT-478: zitbanken Zeedijk 15

ACT-482: Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat) en ondergrondse garages 15

ACT-487: Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg 15

ACT-488: Heraanleg Torrelestraat 15

ACT-490: Aanleg parkeerplaatsen, bushalte en RWA in Middenlaan 15

ACT-492: Aanleg ontsluitingsweg op munitiedepot 15

ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot 15

ACT-495: Aanpassingen Berthastraat 15

ACT-500: Heraanleg Strandlaan tussen rotonde Zeepanne en Hermesstraat/Dageraadstraat 15

ACT-501: Wegwerken wateroverlast witte burg (plaatselijk thv voetpad Leopold II-laan 135) 15

ACT-502: Voetgangersdoorstreek verkavelingen Matexi 15

ACT-504: Aandeel gemeente n.a.v. toegang RWZI Wulpen 15

ACT-506: Aanleg voetpad Hazebeekstraat 15

ACT-510: Openbare verlichting Koninklijke baan 15

ACT-511: Openbare verlichting Willem Elsschotlaan 15

ACT-512: openbare verlichting Ijslandplein 15

ACT-513: Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat 16

ACT-514: Openbare verlichting Tennislaan  - Brialmontlaan 16

ACT-515: Openbare verlichting Nieuwstraat 16

ACT-516: Aanstralen kunstwerk De Wanderer 16

ACT-517: Openbare verlichting Zouavenplein 16

ACT-519: Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke 16

ACT-521: Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen 16

ACT-522: slopen gebouwen dorpsstraat 15 en 17 16

ACT-533: Voetgangersbewegwijzering 16

ACT-540: Restauratie van de fontein op het Konzplein 16

ACT-543: Afbraak boot Moed & Vertrouwen 16

ACT-567: Openbare verlichting Koninklijke baan 16

ACT-571: opmaak voorontwerp aanleg wandelpad Duinen G. Scottlaan tot Koksijde-bad & tussen Nieuwpoort-Bad en de G. Scottlaan 16

ACT-572: Wachthuisjes en aankondigingsborden 16
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ACT-573: Onkruidborstelmachine technisch onderhoud 16

ACT-576: Openbare verlichting Oostendelaan 16

ACT-577: openbare verlichting Koninginnelaan 16

ACT-578: openbare verlichting Biedenkopflaan 16

ACT-579: openbare verlichting Gezelleplein 16

ACT-580: openbare verlichting rondpunt Zeelaan 16

ACT-581: openbare verlichting Hegerplein en Zeelaan in Koksijde-Dorp 16

ACT-582: Openbare verlichting Albertplein en zijstraten 16

ACT-583: Heraanleg Resedaslaan en Duinbergenstraat 16

ACT-584: Heraanleg Hortensiastraat en Dumareystraat 17

ACT-585: Aanleg Tamarixstraat 17

ACT-586: Heraanleg Biedenkopflaan 17

ACT-587: Aanleg voetpad Zandzeggelaan 17

ACT-588: Nieuwe zitbanken over de ganse Zeedijk 17

ACT-589: openbare verlichting: aanstralen Ten Bogaerde 17

ACT-592: Aanpassen Koninginnelaan (verhoogde bushalte) 17

ACT-593: Plaatsen van een slagboom met bijhorende bekabeling op het europaplein 17

ACT-594: aanpassingswerken in de polderstraat 17

ACT-609: Plaatsen van fitnesstoestellen op de Zeedijk 17

ACT-610: Bouwen van een uitkijktoren 17

ACT-615: Minigraver voor de begraafplaatsen 17

ACT-616: Armklepelmaaier opbouwonderdeel van tractor 26 17

ACT-617: Vervanging tractor 26 groendienst 17

ACT-618: Machines voor de uitvoering van het alternatief onkruidbeheer 17

ACT-619: Overtopfrees op motoculteur 17

ACT-620: Aankoop aanhangwagen voor transportzitmaaiers 17

ACT-621: Aankoop afzetcontainer 17

ACT-625: Openbare verlichting nieuwstraat 17

ACT-633: Dunning abdij ten Duinen 17

ACT-636: inrichten parking aan tennishal (achter woningen) 17

ACT-638: Herinrichting Leopold-II laan 17

ACT-645: Bouw nieuwe fontein rotonde Zeelaan 17

ACT-647: Toegangsweg Kerk Wulpen 17

ACT-650: Herinrichting omgevingsgroen kapelletje Sint-Idesbald (Baaldjes Kruis) 17

ACT-652: Plaatsen opvangkorf pompstation theaterplein 18

ACT-664: Openbare verlichting Pylyserlaan (parking tennis) 18

ACT-665: Openbare verlichting Hogeweg 18

ACT-666: Openbare verlichting Oudstrijderslaan 18

ACT-667: Openbare verlichting Hortensialaan 18

ACT-668: Openbare verlichting Tamarixstraat 18

ACT-669: Openbare verlichting Dumontlaan 18

ACT-670: Openbare verlichting Zouavenlaan en omliggende straten 18

ACT-679: Aanpassen huisvuilwagens met weeg- en registratieapparatuur 18
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ACT-680: Nieuwe toplaag Doornpannestraat ter hoogte van bezoekerscentrum IWVA 18

ACT-690: Openbare verlichting Hogeweg 18

ACT-691: Openbare verlichting Zandzeggelaan 18

ACT-692: Openbare verlichting Fezantestraat 18

ACT-693: Openbare verlichting rond gemeentehuis 18

ACT-694: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Karthuizerstraat 18

ACT-695: Openbare verlichting en ondergronds brengen net Nieuwpoortsesteenweg 18

ACT-696: Openbare verlichting aanstralen kunstwerk Beaufort 18

ACT-697: Openbare verlichting De Poort rotonde (inclusief vernieuwen palen) 18

ACT-698: Openbare verlichting slopen net N35 en plaatsen punctuele verlichting oversteek 18

ACT-699: Openbare verlichting Hagedoornstraat, Bichottestraat inclusief slopen net 18

ACT-700: Verplaatsen nutsleidingen riolering Ten Bogaerde 18

ACT-701: Openbare verlichting aanstralen uitkijktoren 18

ACT-702: Heraanleg Zeedijk groenendijk en Debognieplein 18

ACT-703: Herinrichten Kinderlaan tussen Zeedijk en Albert I-laan 18

ACT-704: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Spreeuwenberg 19

ACT-705: Herinrichting Kinderlaan tussen Albert I-laan en Nieuwpoortsesteenweg inclusief kruispunt 19

ACT-707: Heraanleg Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat 19

ACT-710: Heraanleg Schoonzichtstraat 19

ACT-711: Heraanleg Leopoldine Lejeunestraat tussen Fafchampstraat en Koninklijke baan 19

ACT-712: Heraanleg voetpad Mariastraat 19

ACT-720: Heraanleg professor Blanchardlaan 19

ACT-721: Heraanleg Brialmontlaan en Tennislaan 19

ACT-722: Heraanleg kerkstraat en riolering 19

ACT-724: afbraak oud gemeentehuis (Zeelaan - politie) 19

ACT-726: Heraanleg Teniersparking 19

AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar vervoersaanbod 19

ACT-84: De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem 19

ACT-685: Organisatie fietspunt 19

AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken 19

ACT-85: fietspaden N35 Veurne-De Panne 20

ACT-345: Fietspaden nieuwpoorstesteenweg N396 20

ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke 20

ACT-347: Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 20

ACT-486: Fietspaden Nieuwpoortsesteenweg 20

ACT-494: Fietspad door de duinen Oostduinkerke 20

AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval 20

ACT-145: Beperken van afval 20

ACT-205: Reorganisatie van het containerpark 20

ACT-518: Optimaliseren selectieve inzameling afval door ondergrondse containers in concept afvalstraat 20

AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad te verhogen 20

ACT-86: Afwerken reeds opgestarte werken (meerwerken diverse) 21

ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat 21
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ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen 21

ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein 21

ACT-485: Rioleringswerken Nieuwpoortsesteenweg/Karthuizerstraat 21

ACT-489: Rioleringswerken Hogeweg 21

ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde 21

ACT-498: Riolering Steile weg en J.ensorlaan 21

ACT-627: vervangen van pompen en sturingskasten 21

ACT-634: software riooldatabank 21

ACT-635: Wulpen Dijk dwarsing RWA naar Veurnevaart 21

ACT-651: Vernieuwen persleiding Witte burg 21

ACT-688: Studie consequenties ontbinding intercommunale IWVA 21

ACT-708: Rioleringswerken Parnassiusstraat en verharden deel lusthuisjesstraat 21

ACT-709: Rioleringswerken Abdijstraat en oudstrijderstraat 21

ACT-713: Waterleiding station Toreele - Golf 21

AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid 21

ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan 22

ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd 22

AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken 22

ACT-148: Werking Duinenhuis 22

AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid 22

ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid 22

ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening 22

AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid 22

ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde) 23

ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde) 23

ACT-91: Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis (aandeel Koksijde) 23

ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening 23

ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie 23

ACT-683: uitbreiden van het aantal AED toestellen 23

AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening 23

ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening 24

BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 24

AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand 24

ACT-153: Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand 25

AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere stakeholders 25

ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden 25

AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie 25

ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie 25

ACT-558: POM innovatieve businessmodellen 25

AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid 25

ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid 25

ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde 25

AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden 26
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ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening 26

AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte marketing- en promotiestrategie 26

ACT-93: K-pas 26

AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid 26

ACT-193: Organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018 26

ACT-195: Beaufort 26

ACT-409: Organisatie van diverse evenementen 27

BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 27

AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid 28

ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening 28

ACT-523: Mobiel podium 28

AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie 28

ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening 29

ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem 29

ACT-211: Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten 29

ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen 29

ACT-214: Grondige studie van de website door een studiebureau en redesign 29

ACT-217: Vernieuwing en uitbreiding WIFI 29

ACT-277: Uitbouw van het nieuwe intranet 29

ACT-278: Upgrade van de infozuilen 29

ACT-279: De opslagcapaciteit data vergroten (extra san) 29

ACT-379: vernieuwing PC's met internetaansluiting op de avm afdeling van de bibliotheek 29

ACT-380: Vernieuwing van beamers op de site gemeentehuis 29

ACT-381: Aankoop van een derde biokit om de dienstverlening burgerzaken te optimaliseren 29

ACT-382: Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling AVM in de bibliotheek 29

ACT-383: Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse vrijetijdsdiensten 29

ACT-384: Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen 29

ACT-385: Aankoop PC-systeem lighthouse voor de kleuters 29

ACT-386: Aankoop van plasmaschermen/flat screens voor diverse vrijetijdsdiensten 29

ACT-388: Voorzien in aankoop van nieuw ICT-materieel voor de gemeenteschool in Oostduinkerke 29

ACT-389: Aankoop van 5 dubbele schermen voor de financiële dienst om de werking te optimaliseren 30

ACT-390: leveren van diverse ergonomische muizen voor werknemers met lichamelijke klachten 30

ACT-394: Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Ijslandvaart 30

ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak 30

ACT-496: Aankoop software facility management informatiesysteem ( FMIS ) 30

ACT-499: Installatie adlib module in het NAVIGO 30

ACT-509: Ontwerpen geoloket en het online raadpleegbaar maken 30

ACT-532: Aanpassen servers aan de huidige noden 30

ACT-541: Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden 30

ACT-557: Software inname openbaar domein (SAAS) 30

ACT-560: Vervangen van de smartphones 30

ACT-561: Plaatsen van een zender op het erfgoedhuis 30

ACT-597: Raadpleeg PC Digitale bouwaanvraag balie en aanpassen kasten 30
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ACT-622: Ticketsysteem voor het cultureel centrum Casino 30

ACT-643: softwae voor het beheer van de diverse pomstations 30

ACT-654: Projectiemogelijkheid in de kleuterafdeling: automatisch scherm en beamer 30

ACT-656: Vervangen serverhardware en/of verhuis naar de cloud 30

ACT-657: Vervangen van de core switch 30

ACT-658: Vervangen serverhardware 30

ACT-659: Notubiz 30

ACT-706: Voorzien van tablets voor de buitendiensten in functie van topdesk 30

ACT-718: Plaatsen extra scherm Kokpit 30

ACT-719: Plaatsen scherm vergaderzaaltje technisch bureau 30

ACT-728: Digitale rolkrant voor diverse diensten (Werf, depot en groendienst) 30

ACT-729: Bijkomend scherm zebrix WAK 31

ACT-730: Nieuwe ICT-projecten (nieuwe firewall, DMS) 31

AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management 31

ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening 31

ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten 31

ACT-206: Teambuilding 31

AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie 31

ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening 31

ACT-662: Beheren van de gemeentelijke administratieve sancties 31

AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk 31

ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening 32

ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij 32

ACT-655: kantooruitrusting voor de administratieve diensten (bureaustoelen) 32

AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen 32

ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening 32

ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening 32

ACT-427: Huizen van het kind 32

AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium 32

ACT-96: Vervanging rollend materieel 33

ACT-97: Vervanging roerende goederen 33

ACT-98: Onderhoud onroerende goederen 33

ACT-99: Studies en plannen 33

ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein 33

ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark 33

ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening 33

ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang 33

ACT-215: Restauratie van de Zuidabdijmolen 33

ACT-216: Inrichten opslagplaats natuursteen 33

ACT-218: Vervangen elektriciteit in de lokalen van de KAJ 33

ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen 33

ACT-220: Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO 33

ACT-221: Aanpassen onthaalruimte in het NAVIGO met inbegrip van het akoestisch comfort 33
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ACT-222: Vernieuwen van de waterleidingen in het sportpark Oostduinkerke 33

ACT-223: Aanpassingswerken "De Peerdevisscher" 33

ACT-224: Herstelling van de loods Ten Bogaerde 33

ACT-225: Ventilatiesysteem voor smidse op de werf in Oostduinkerke 33

ACT-226: Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Oostduinkerke 34

ACT-227: Aanpassingswerken airco in bureau en vergaderruimte op de werf in Oostduinkerke 34

ACT-229: Vervanging verwarming in huis Leys 34

ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken 34

ACT-233: Aankoop nieuwe wagen en pimpen in K-stijl 34

ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie 34

ACT-235: Vervanging van bestelwagenkippers 34

ACT-236: Aankoop nieuwe wagen voor de dienst technieken 34

ACT-237: Noodzakelijke vervanging van de zoutstrooier 34

ACT-238: Gevelwerken aan de toren van de bibliotheek 34

ACT-239: Waterdicht maken van de Campmanszaal in abdijmuseum Ten Duinen 34

ACT-240: Renovatie afdak bij de turnzaal in de gemeenteschool Koksijde 34

ACT-241: Restauratie dak en plaatsen van voorzetramen in de Sint-Pieterskerk 34

ACT-242: Aanbrengen van muurkappen op de kopse gevels in abdijmuseum Ten Duinen 34

ACT-243: Vernieuwen van de stookplaats in de gemeenteschool Oostduinkerke 34

ACT-244: Herstel gerestaureerde schilderwerken in de Sint-Pieterskerk 34

ACT-245: Aanleg van een speelkoer bij de gemeenteschool in Oostduinkerke 34

ACT-247: Uitbreiding speelplein bij kinderopvang de Speelplekke 34

ACT-248: Restauratie van het vliegeniersmonument 34

ACT-253: Vervanging van een dienstwagen voor de groendienst 34

ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren 34

ACT-255: Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang 34

ACT-256: Plaatsen van een fietsoverkapping voor de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke 34

ACT-257: Schilderen binnenmuren van De Speelplekke 34

ACT-258: Herstel sanitair in de gemeenteschool Koksijde 35

ACT-259: Voorzien in nieuwe plooitafels voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde 35

ACT-260: Aanpassen turnzaalinrichting in de gemeenteschool Koksijde 35

ACT-261: Aankoop nieuw speeltoestel voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde 35

ACT-262: Vervangen van de vaatwasmachine in de keuken van de gemeenteschool Koksijde 35

ACT-263: Aankoop nieuw meubilair voor de leraarskamer in de gemeenteschool van Koksijde 35

ACT-264: Vervanging elektriciteit in de refter van de Noordduinen 35

ACT-265: Herstelling van de verduisteringsgordijnen in het CC CASINO 35

ACT-266: Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in CC CASINO 35

ACT-267: Vernieuwen moving heads naar ledverlichting in CC CASINO 35

ACT-268: Aankoop waterverzachter voor in de keuken van het CC CASINO 35

ACT-269: Aankoop nieuwe espressomachine voor in de foyer in het CC CASINO 35

ACT-270: Landschapsbeheersplan Domein Ten Duinen 35

ACT-271: Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot abdijmuseum Ten Duinen 35

ACT-272: Vervanging van de enveloppeermachine op de financiële dienst 35
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ACT-273: Vervanging vloerbekleding in het hoofdgebouw van de gemeenteschool Oostduinkerke 35

ACT-274: Aankoop meubilair voor de gemeenteschool Oostduinkerke 35

ACT-275: Herinrichten van de toiletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke 35

ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke 35

ACT-280: Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte 35

ACT-281: Vervangen van de geluidsinstallatie in JOC de PIT 35

ACT-282: Vervanging meubilair JOC de PIT 35

ACT-283: Aanpassen van de elektriciteit scouts Casa 35

ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg 35

ACT-285: Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Duinenhuis 36

ACT-286: Plaatsen van een fietsenstalling voor het team containerpark 36

ACT-287: inzichting bergruimte buiten voor het team containerpark 36

ACT-288: Plaatsen van een onthaalbord met grondplan op het containerpark 36

ACT-289: Leveren van verkeersbakens in het kader van de diftarisering van het containerpark 36

ACT-290: Herstellen en herwerken van de doestations in het Duinenhuis 36

ACT-291: Aankoop van een beursstand voor beide musea 36

ACT-292: GRUP's 36

ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone 36

ACT-294: Planologische documenten 36

ACT-295: Vervanging poorten reddingsposten 36

ACT-296: Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke 36

ACT-297: Vervanging carwash werf Oostduinkerke 36

ACT-298: Herstel dak van de gemeenteschool Oostduinkerke 36

ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis 36

ACT-300: Herstel dak van de Kerkepannezaal 36

ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1) 36

ACT-302: Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke 36

ACT-303: Aankoop van een vrachtwagenladder voor de dienst technieken 36

ACT-304: Inrichting bestelwagen dienst technieken aanpassen 36

ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal 36

ACT-310: Vervanging van afvalkarren 36

ACT-311: Vervanging van de vaatwasmachine in de gemeenteschool Oostduinkerke 36

ACT-312: Aankoop van een drukluchtreiniger voor de dienst logistiek om oude wegenverf te kunnen verwijderen 36

ACT-313: Opmaak van een horecabeleidsplan 37

ACT-314: Akoestische maatregelen treffen tussen back-office en front-office op de dienst toerisme (gemeentehuis) 37

ACT-315: Aankoop van een nieuw graveertoestel 37

ACT-316: Vervangen van een vuilniswagen 37

ACT-317: Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek nr. 35) 37

ACT-318: Aankoop van een hoogwerker 37

ACT-319: Aanpassen permanente drainage aan het abdijmuseum Ten Duinen 37

ACT-320: Verbouwen lokaal KVVC ten behoeve van de VOC 37

ACT-321: Nazicht en herstel plat dak in roofing en zadeldak in dakpannen van zaal de Keunekapel 37

ACT-322: Nazicht en herstel van de zonnewering in de gemeenteschool Oostduinkerke 37
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ACT-323: Hervoegen van spiderglas bezoekerscentrum en abdijmuseum Ten Duinen 37

ACT-324: Akoestische maatregelen in vergaderzalen en landschapsburelen in het gemeentehuis 37

ACT-325: Vernieuwen van de vloer in zaal 't Oud Schooltje 37

ACT-326: Nieuwe airco voor serverlokaal in gemeentehuis 37

ACT-327: Plaatsen verlichting aan de toegangstrappen van de OLV Ten Duinenkerk 37

ACT-328: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Oostduinkerke 37

ACT-329:  Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Koksijde 37

ACT-330: Voorzien in een centraal beheer sturing CV-installatie op de werf in Oostduinkerke 37

ACT-331: Vervangen brandcentrale in het CC CASINO 37

ACT-332: Schilderen calvarie (st. Willibrorduskerk) 37

ACT-333: Herleggen arduinen trappen en koer van de Sint-Niklaaskerk 37

ACT-335: Renovatieproject van de Noordduinen 37

ACT-336: Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde 37

ACT-337: Verharding tussen G.Scottlaan en hoogwaterlijn ten behoeve van paardenvissers, strandvissers ea 37

ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes 38

ACT-339: Inrichting fietsverhuurpunt/herstelpunt in station Koksijde 38

ACT-348: Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan 38

ACT-356: Ontsluiting van het gemeentelijk sportpark Hazebeek 38

ACT-357: Herinrichting groene ruimte tussen tennishal en zwembad (sportpark Koksijde) 38

ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten 38

ACT-359: Aanleg werkvloer depot Koksijde 38

ACT-360: Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Oostduinkerke 38

ACT-361: Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor opstelling in het handelscentrum (Zeelaan) 38

ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding 38

ACT-366: Aanpassen lijkhuisje in Koksijde-Dorp 38

ACT-367: Herstel defecte regelaar CV-installatie in gemeenteschool Koksijde 38

ACT-370: Aanpassingswerken bureau groendienst 38

ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines 38

ACT-372: Vervanging van hakselaar/houtversnipperaars 38

ACT-373: een nieuwe oplaadcontainer voor de Man-vrachtwagen (groendienst) 38

ACT-374: Aanhangwagens met opbouwkooi te voorzien voor nieuw aan te kopen bestelwagens 38

ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst 38

ACT-376: Aankoop van een werktuigdrager met borstel voor de groendienst 38

ACT-377: Aankoop van een video-mengtafel voor het CC CASINO 38

ACT-378: Uitbreiden van de geluidsinstallatie in zaal Witte Burg 38

ACT-387: Voorzien in 3 nieuwe bureaustoelen voor het CC CASINO 38

ACT-392: Leveren van een zonnekijker 38

ACT-393: Het leveren van expositievitrines met onderkast voor het Duinenhuis 38

ACT-395: Spiegel in kunststof voor de zaal vloersporten 39

ACT-396: Herziening GRS 39

ACT-397: Masterplan Oostduinkerke 39

ACT-398: Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke 39

ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud 39
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ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachines 39

ACT-401: Aankoop bromfiets voor de dienst technisch onderhoud 39

ACT-402: Aankoop nieuwe personenwagens voor diverse diensten 39

ACT-403: Aanbrengen lambrisering in het Duinenhuis en houten bekleding op dakterras 39

ACT-404: Visualisatie diverse gemeentelijke instellingen 39

ACT-406: Vervangen CV-ketel in de zaal vloersporten 39

ACT-408: Vervanging van de nodige stellingsonderdelen voor een veiliger werken 39

ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming 39

ACT-424: Aanbrengen waterkering aan de deuren van het stranddienstencentrum 39

ACT-425: Herstellen Beiaard in oud gemeentehuis te Oostduinkerke 39

ACT-426: Isoleren hemelwaterafvoeren in cafetaria van de tennishal 39

ACT-430: stabilisering mestelwerkblok in de Duinenabdij 39

ACT-432: Inrichting gebouw brandweerzone 39

ACT-433: inrichting Duinenabdij 39

ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40 39

ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje 39

ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden 39

ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis 39

ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum 39

ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO 40

ACT-444: Elektrische fietsen 40

ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63) 40

ACT-447: Vervangen koepel gemeenteschool Oostduinkerke 40

ACT-448: Schilderen kapelletjes 40

ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo 40

ACT-453: Aankoop van een golfkarretje voor de dienst technisch onderhoud 40

ACT-454: Herinrichting van de bibliotheek 40

ACT-456: innamemuur installeren in de bibliotheek 40

ACT-457: Nieuw speelmateriaal en plantenbakken lager gemeenteschool Koksijde 40

ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke 40

ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke 40

ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke 40

ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst 40

ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst 40

ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek 40

ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk 40

ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk 40

ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek 40

ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek 40

ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek 40

ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld 40

ACT-470: Bodemsanering depot Koksijde 40

ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde 40

68



Inhoudstafel
ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde 41

ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst 41

ACT-474: Vernieuwen dakbedekking  feestzaal Witte Burg 41

ACT-475: Vernieuwen dakbedekking  Keunekapel 41

ACT-476: Warmtecamera voor de dienst technieken 41

ACT-477: container voor de dienst technisch onderhoud 41

ACT-479: Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers) 41

ACT-480: aanpassingswerken kapel Rozenkrans 41

ACT-497: Automatische schuifdeur inkom brandweerkazerne Koksijde 41

ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen 41

ACT-505: Aankopen van een grondboor voor de groendienst 41

ACT-528: Herstel regelaar op diverse locaties (Sportpark Oostduinkerke, Noordduinen) 41

ACT-529: Aanpassen liften op diverse locaties 41

ACT-530: Aanpassen berging groendienst parkbeheersgebouw 41

ACT-531: Aankoop van een tent voor preventiestanden (veiligheid en preventie) 41

ACT-534: Vervanging wagen nr. 1 (vuilnis) 41

ACT-535: Vervanging wagen nr. 42 voor de dienst technieken 41

ACT-536: Verganging wagen nr. 45 voor de dienst technieken 41

ACT-537: Vervanging wagen nr. 47 voor de dienst technieken 41

ACT-538: Vervanging wagen nr. 70 voor de logistiek 41

ACT-539: Vervanging wagen nr. 80 voor de logistiek 41

ACT-542: Herstel plat dak sportzaal Oostduinkerke 41

ACT-544: Aanpassen veld aan de nieuwe normen KVVC 41

ACT-545: Plaatsen van een balustrade KVVC 41

ACT-546: Herstellen van het dak sporttribune KVVO 42

ACT-547: Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW en containerpark) 42

ACT-548: bekabelingswerken in het erfgoedhuis 42

ACT-549: Aanbreng duivenwering toren kapel Ster der Zee 42

ACT-550: Aankopen van een golfwagen voor de dienst technisch onderhoud 42

ACT-551: Wagen nr. 74 voorzien van een bladzuigslang 42

ACT-552: Waterdichte deur voor het stranddienstencentrum St-Idesbald 42

ACT-553: Camera's plaatsen op de gemeentelijke werk en depot ter beveiliging 42

ACT-554: Bekabelingswerken in de gemeenteschool Oostduinkerke 42

ACT-555: Aanpassen sloten CC Casino 42

ACT-559: Vervangen buitendeuren surfclubs (Sycod en KYC) 42

ACT-562: Vervangen wagen nr. 58 voor openbare werken 42

ACT-563: Vervangen wagen nr. 75 voor openbare netheid 42

ACT-564: Vervangen wagen nr. 78 voor openbare netheid 42

ACT-565: Vervangen HAKO machine ( wagen nr. 76 en 79) door 1 grote 42

ACT-568: Plaatsen zonwering op de Werf Oostduinkerke 42

ACT-569: Omheinen van het containerpark 42

ACT-570: Plaatsen betonwand Witte Burg om duinen op te vangen 42

ACT-574: Casino 2020 42
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ACT-575: Inrichten varkensstallen Ten Bogaerde tot brouwerij 42

ACT-590: Omschakelingskast gemeentehuis in functie van noodgroep 42

ACT-591: Masterplan Koksijde 42

ACT-595: Tapijten op rol ten behoeve van eenmalige activiteiten om de vloer in de sporthal te beschermen 42

ACT-598: Vervangen wagen nr. 28 - groendienst dienstwagen rattenvanger 42

ACT-600: Diverse herstellingen daken 43

ACT-601: Vervanging technisch materiaal in het CC casino 43

ACT-608: Plaatsen van een carport op de Werf Oostduinkerke 43

ACT-623: aanpassen deur station Koksijde sanitair andersvaliden 43

ACT-624: Afbraak Speeldune (CCTW) 43

ACT-626: gaskachels in tafeltennisclub Oostduinkerke 43

ACT-629: Parlofoon en poortbeveiliging in de gemeenteschool Oostduinkerke 43

ACT-639: Vervanging wagen nr. 92 ten behoeve van de postbedeling 43

ACT-640: minigraafmachine voor de dienst openbare werken 43

ACT-641: Aankoop nieuwe wagen dienst technisch onderhoud 43

ACT-644: Herstellingen Willibrorduskapel 43

ACT-646: Basis Koksijde 43

ACT-660: Gebouw Windekind 43

ACT-661: Dakwerken NAVIGO 43

ACT-671: Vervangen garagepoort Ten Bogaerde 43

ACT-674: Airco burelen sportdienst 43

ACT-675: Renovatie Vanneuvillehuis 43

ACT-676: Voorzien in een nieuwe heftruck voor de Werf 43

ACT-677: Nieuwe vulinstallatie 43

ACT-678: nieuwe boxen theaterzaal CC Casino 43

ACT-684: Telefoontoestellen werf ODK 43

ACT-686: Plaatsen containers West Aviation Club en aankoop fuelinstallatie 43

ACT-687: Nieuwe stoelen voor de bibliotheek 43

ACT-689: Vervangen zonweringsdoeken GBS KOKS 43

ACT-714: Plaatsen zelfreinigend toilet Nieuwstraat - Hazebeekstraat 44

ACT-715: Afbraak en nieuwbouw pastorie Navigo 44

ACT-716: Erelonen diverse dossiers gebouwen 44

ACT-717: Nieuwbouw Kerkepannezaal 44

ACT-723: Restyling Windekind 44

ACT-725: Kleine transporter voor team deco en transport op het strand 44

ACT-727: Vernieuwen koer depot na sanering 44

ACT-731: Podium theaterzaal CC Casino leggen en schilderen 44

AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs 44

ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening 44

ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 44

ACT-136: Aankoop gronden Polderstraat ten behoeve van uitbreiding speelplaats GBS Odk 44

ACT-137: Sanering gangen en klassen GBS Koksijde 44

ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren 44
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ACT-437: Home Mathilde Schroyens 44

ACT-630: Stoelen en banken voor de gemeenteschool van Oostduinkerke 44

ACT-632: Een overdekte fietsenbergplaats in de gemeenteschool van Oostduinkerke 45

AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs 45

ACT-104: Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs 45

ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening 45

ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening 45

ACT-440: Bestendigen van het legaat Louwaege 45

AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening 45

ACT-105: Materiaal en kledij brandweer (staatssteun en OPZ middelen) 46

ACT-106: Aankoop nieuwe ambulance 46

ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening 46

AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 46

AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden 46

ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening 46

ACT-520: Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke 46

AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief 46

ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening 47

AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 47

ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde 47

ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking 47

ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 47

ACT-200: Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 47

AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district Marowijne en de gemeente 47

ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname 47

AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers 48

ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening 48

ACT-524: Elektrische strandrolstoel om de toegang tot het strand te vergemakkelijken 48

ACT-663: Aanpassen passerellen reddingsdienst aan zee 48

AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie 48

ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening 48

AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen 48

ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen 49

AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid 49

ACT-168: Armoede in de klas: aanbieden van opleiding of toolkit waarmee elke leerkracht aan de slag kan 49

ACT-171: Project luizen op school 49

ACT-172: Verhogen van de vrijetijdsparticipatie voor scholieren 49

ACT-190: Inzetten op huiswerkbegeleiding bij kwetsbare jongeren 49

AP-1234: Wintegratie 49

ACT-525: Wintegratie 50

ACT-526: Vluchtelingeninstroom 50

ACT-681: Inrichting kinderopvang 't Wiske 50

ACT-682: Project "elke dag Nederlands" 50
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AP-1235: Beheren van informatieveiligheid 50

ACT-527: beheren van informatieveiligheid 50
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Financieel doelstellingenplan (M1)
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020(BP2014_2020-7) Periode: 2014 -  2020
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 80477   Investering: 7889   Andere: 259

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

2014 2015 2016

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 17.707.293,12 60.277.451,79 42.570.158,67 16.116.059,60 51.796.067,77 35.680.008,17 17.388.245,99 58.236.184,03 40.847.938,04

Prioritaire beleidsdoelstellingen 15.642.883,21 9.837.791,58 -5.805.091,63 15.793.965,53 265.626,20 -15.528.339,33 15.297.350,42 5.559.682,43 -9.737.667,99
Exploitatie 4.189.091,02 0,00 -4.189.091,02 4.035.018,19 37.936,60 -3.997.081,59 3.659.377,38 33.777,40 -3.625.599,98
Andere 11.453.792,19 9.837.791,58 -1.616.000,61 11.758.947,34 227.689,60 -11.531.257,74 11.637.973,04 5.525.905,03 -6.112.068,01

Overig beleid 2.064.409,91 50.439.660,21 48.375.250,30 322.094,07 51.530.441,57 51.208.347,50 2.090.895,57 52.676.501,60 50.585.606,03
Exploitatie 313.975,91 49.811.893,69 49.497.917,78 141.154,07 50.545.441,57 50.404.287,50 97.835,57 52.476.501,60 52.378.666,03
Investeringen 1.750.434,00 627.766,52 -1.122.667,48 180.940,00 985.000,00 804.060,00 1.993.060,00 200.000,00 -1.793.060,00
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01: Bestuur en organisatie 18.074.897,30 845.015,97 -17.229.881,33 18.485.538,25 730.630,08 -17.754.908,17 19.232.123,41 602.941,19 -18.629.182,22
Prioritaire beleidsdoelstellingen 366.980,14 401.526,64 34.546,50 114.185,81 9.170,38 -105.015,43 130.437,25 10.981,19 -119.456,06

Exploitatie 143.795,43 66.133,51 -77.661,92 114.185,81 9.170,38 -105.015,43 130.437,25 10.981,19 -119.456,06
Andere 223.184,71 335.393,13 112.208,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 17.707.917,16 443.489,33 -17.264.427,83 18.371.352,44 721.459,70 -17.649.892,74 19.101.686,16 591.960,00 -18.509.726,16
Exploitatie 16.424.485,72 443.489,33 -15.980.996,39 17.027.868,65 412.295,61 -16.615.573,04 17.329.263,24 523.874,24 -16.805.389,00
Investeringen 1.173.431,44 0,00 -1.173.431,44 1.343.483,79 309.164,09 -1.034.319,70 1.736.422,92 68.085,76 -1.668.337,16
Andere 110.000,00 0,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 -36.000,00

02: Leef-, woon- en werkomgeving 27.796.962,49 10.438.066,10 -17.358.896,39 20.764.393,01 27.958.015,68 7.193.622,67 28.182.501,80 12.100.741,28 -16.081.760,52
Overig beleid 27.796.962,49 10.438.066,10 -17.358.896,39 20.764.393,01 27.958.015,68 7.193.622,67 28.182.501,80 12.100.741,28 -16.081.760,52

Exploitatie 16.565.065,88 10.363.001,90 -6.202.063,98 16.577.393,84 19.489.200,60 2.911.806,76 17.464.963,77 10.152.985,25 -7.311.978,52
Investeringen 11.231.896,61 75.064,20 -11.156.832,41 4.039.765,92 8.468.815,08 4.429.049,16 10.717.538,03 1.947.756,03 -8.769.782,00
Andere 0,00 0,00 0,00 147.233,25 0,00 -147.233,25 0,00 0,00 0,00

03: Vrije Tijd 16.034.402,12 2.660.616,82 -13.373.785,30 14.043.094,90 3.239.851,51 -10.803.243,39 12.865.939,81 1.446.495,73 -11.419.444,08
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Overig beleid 16.034.402,12 2.460.616,82 -13.573.785,30 14.043.094,90 3.039.851,51 -11.003.243,39 12.865.939,81 1.446.495,73 -11.419.444,08

Exploitatie 9.881.470,44 2.061.258,65 -7.820.211,79 10.348.146,40 1.848.933,94 -8.499.212,46 10.713.730,78 1.402.963,14 -9.310.767,64
Investeringen 6.152.931,68 354.250,05 -5.798.681,63 3.694.948,50 1.190.917,57 -2.504.030,93 2.152.209,03 43.532,59 -2.108.676,44
Andere 0,00 45.108,12 45.108,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen 79.613.555,03 74.221.150,68 -5.392.404,35 69.409.085,76 83.724.565,04 14.315.479,28 77.668.811,01 72.386.362,23 -5.282.448,78
Exploitatie 47.517.884,40 62.745.777,08 15.227.892,68 48.243.766,96 72.342.978,70 24.099.211,74 49.395.607,99 64.601.082,82 15.205.474,83
Investeringen 20.308.693,73 1.057.080,77 -19.251.612,96 9.259.138,21 10.953.896,74 1.694.758,53 16.599.229,98 2.259.374,38 -14.339.855,60
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2014 2015 2016

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Andere 11.786.976,90 10.418.292,83 -1.368.684,07 11.906.180,59 427.689,60 -11.478.490,99 11.673.973,04 5.525.905,03 -6.148.068,01

2017 2018 2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 16.631.134,29 67.758.503,40 51.127.369,11 19.669.301,43 75.114.260,60 55.444.959,17 14.918.594,76 63.939.890,78 49.021.296,02

Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.829.496,29 14.490.126,75 -339.369,54 18.472.243,43 21.010.956,62 2.538.713,19 14.796.049,76 9.427.813,83 -5.368.235,93
Exploitatie 3.352.622,58 32.316,26 -3.320.306,32 3.127.021,13 28.532,95 -3.098.488,18 3.030.753,12 25.264,94 -3.005.488,18
Andere 11.476.873,71 14.457.810,49 2.980.936,78 15.345.222,30 20.982.423,67 5.637.201,37 11.765.296,64 9.402.548,89 -2.362.747,75

Overig beleid 1.801.638,00 53.268.376,65 51.466.738,65 1.197.058,00 54.103.303,98 52.906.245,98 122.545,00 54.512.076,95 54.389.531,95
Exploitatie 132.638,00 53.251.876,65 53.119.238,65 122.058,00 53.903.303,98 53.781.245,98 122.545,00 54.512.076,95 54.389.531,95
Investeringen 1.569.000,00 16.500,00 -1.552.500,00 1.075.000,00 200.000,00 -875.000,00 0,00 0,00 0,00
Andere 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01: Bestuur en organisatie 27.145.015,55 470.689,37 -26.674.326,18 28.014.778,34 974.442,53 -27.040.335,81 21.505.626,21 440.047,92 -21.065.578,29
Prioritaire beleidsdoelstellingen 108.453,00 7.500,00 -100.953,00 109.605,00 7.500,00 -102.105,00 110.617,00 7.500,00 -103.117,00

Exploitatie 108.453,00 7.500,00 -100.953,00 109.605,00 7.500,00 -102.105,00 110.617,00 7.500,00 -103.117,00
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 27.036.562,55 463.189,37 -26.573.373,18 27.905.173,34 966.942,53 -26.938.230,81 21.395.009,21 432.547,92 -20.962.461,29
Exploitatie 18.351.904,41 463.189,37 -17.888.715,04 19.385.281,88 465.057,92 -18.920.223,96 20.123.009,21 430.547,92 -19.692.461,29
Investeringen 8.664.658,14 0,00 -8.664.658,14 8.499.891,46 501.884,61 -7.998.006,85 1.242.000,00 2.000,00 -1.240.000,00
Andere 20.000,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

02: Leef-, woon- en werkomgeving 30.112.257,70 11.399.999,35 -18.712.258,35 31.726.115,83 13.062.558,61 -18.663.557,22 27.419.039,29 11.078.836,71 -16.340.202,58
Overig beleid 30.112.257,70 11.399.999,35 -18.712.258,35 31.726.115,83 13.062.558,61 -18.663.557,22 27.419.039,29 11.078.836,71 -16.340.202,58

Exploitatie 19.040.353,53 10.217.488,21 -8.822.865,32 19.705.515,49 10.602.069,61 -9.103.445,88 19.704.894,29 10.728.836,71 -8.976.057,58
Investeringen 11.071.904,17 1.182.511,14 -9.889.393,03 12.020.600,34 2.460.489,00 -9.560.111,34 7.714.145,00 350.000,00 -7.364.145,00
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03: Vrije Tijd 13.936.198,65 1.727.400,76 -12.208.797,89 15.555.707,18 1.537.162,35 -14.018.544,83 12.621.902,44 1.150.315,35 -11.471.587,09
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overig beleid 13.936.198,65 1.727.400,76 -12.208.797,89 15.555.707,18 1.537.162,35 -14.018.544,83 12.621.902,44 1.150.315,35 -11.471.587,09

Exploitatie 12.361.686,33 1.525.922,36 -10.835.763,97 12.815.707,18 1.521.162,35 -11.294.544,83 12.286.902,44 1.150.315,35 -11.136.587,09
Investeringen 1.574.512,32 201.478,40 -1.373.033,92 2.740.000,00 16.000,00 -2.724.000,00 335.000,00 0,00 -335.000,00
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen 87.824.606,19 81.356.592,88 -6.468.013,31 94.965.902,78 90.688.424,09 -4.277.478,69 76.465.162,70 76.609.090,76 143.928,06
Exploitatie 53.347.657,85 65.498.292,85 12.150.635,00 55.265.188,68 66.527.626,81 11.262.438,13 55.378.721,06 66.854.541,87 11.475.820,81
Investeringen 22.880.074,63 1.400.489,54 -21.479.585,09 24.335.491,80 3.178.373,61 -21.157.118,19 9.291.145,00 352.000,00 -8.939.145,00
Andere 11.596.873,71 14.457.810,49 2.860.936,78 15.365.222,30 20.982.423,67 5.617.201,37 11.795.296,64 9.402.548,89 -2.392.747,75
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2020

Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 15.053.658,25 63.682.673,13 48.629.014,88

Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.930.622,25 8.576.078,18 -6.354.544,07
Exploitatie 2.920.296,12 22.732,18 -2.897.563,94
Andere 12.010.326,13 8.553.346,00 -3.456.980,13

Overig beleid 123.036,00 55.106.594,95 54.983.558,95
Exploitatie 123.036,00 55.106.594,95 54.983.558,95
Investeringen 0,00 0,00 0,00
Andere 0,00 0,00 0,00

01: Bestuur en organisatie 24.685.093,11 438.047,92 -24.247.045,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen 111.639,00 7.500,00 -104.139,00

Exploitatie 111.639,00 7.500,00 -104.139,00
Andere 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 24.573.454,11 430.547,92 -24.142.906,19
Exploitatie 19.972.454,11 430.547,92 -19.541.906,19
Investeringen 4.601.000,00 0,00 -4.601.000,00
Andere 0,00 0,00 0,00

02: Leef-, woon- en werkomgeving 23.877.278,82 10.740.346,53 -13.136.932,29
Overig beleid 23.877.278,82 10.740.346,53 -13.136.932,29

Exploitatie 19.977.429,82 10.740.346,53 -9.237.083,29
Investeringen 3.899.849,00 0,00 -3.899.849,00
Andere 0,00 0,00 0,00

03: Vrije Tijd 12.497.541,92 1.170.484,35 -11.327.057,57
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00
Overig beleid 12.497.541,92 1.170.484,35 -11.327.057,57

Exploitatie 12.472.541,92 1.170.484,35 -11.302.057,57
Investeringen 25.000,00 0,00 -25.000,00
Andere 0,00 0,00 0,00

Totalen 76.113.572,10 76.031.551,93 -82.020,17
Exploitatie 55.577.396,97 67.478.205,93 11.900.808,96
Investeringen 8.525.849,00 0,00 -8.525.849,00
Andere 12.010.326,13 8.553.346,00 -3.456.980,13
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De staat van het financieel evenwicht (M2)
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020(BP2014_2020-7) Periode: 2014 -  2020
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 80477   Investering: 7889   Andere: 259

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 15.227.892,68 24.099.211,74 15.205.474,83 12.150.635,00 11.262.438,13 11.475.820,81

A. Uitgaven 47.517.884,40 48.243.766,96 49.395.607,99 53.347.657,85 55.265.188,68 55.378.721,06
B. Ontvangsten 62.745.777,08 72.342.978,70 64.601.082,82 65.498.292,85 66.527.626,81 66.854.541,87

1a. Belastingen en boetes 44.097.301,27 43.637.386,30 44.685.438,19 45.516.813,70 46.051.966,03 46.525.689,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Overige 18.648.475,81 28.705.592,40 19.915.644,63 19.981.479,15 20.475.660,78 20.328.852,87
II. Investeringsbudget (B-A) -19.251.612,96 1.694.758,53 -14.339.855,60 -21.479.585,09 -21.157.118,19 -8.939.145,00

A. Uitgaven 20.308.693,73 9.259.138,21 16.599.229,98 22.880.074,63 24.335.491,80 9.291.145,00
B. Ontvangsten 1.057.080,77 10.953.896,74 2.259.374,38 1.400.489,54 3.178.373,61 352.000,00

III. Andere (B-A) -1.368.684,07 -11.478.490,99 -6.148.068,01 2.860.936,78 5.617.201,37 -2.392.747,75
A. Uitgaven 11.786.976,90 11.906.180,59 11.673.973,04 11.596.873,71 15.365.222,30 11.795.296,64

1. Aflossing financiële schulden 11.626.976,90 11.758.947,34 11.637.973,04 11.476.873,71 15.345.222,30 11.765.296,64
a. Periodieke aflossingen 11.626.976,90 11.758.947,34 11.637.973,04 11.476.873,71 11.345.222,30 11.765.296,64
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

2. Toegestane leningen 160.000,00 147.233,25 36.000,00 120.000,00 20.000,00 30.000,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 10.418.292,83 427.689,60 5.525.905,03 14.457.810,49 20.982.423,67 9.402.548,89
1. Op te nemen leningen en leasings 10.000.000,00 0,00 5.050.000,00 14.020.000,00 20.520.000,00 9.030.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 418.292,83 427.689,60 475.905,03 437.810,49 462.423,67 372.548,89

a. Periodieke terugvorderingen 418.292,83 427.689,60 475.905,03 437.810,49 462.423,67 372.548,89
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.392.404,35 14.315.479,28 -5.282.448,78 -6.468.013,31 -4.277.478,69 143.928,06
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.292.834,47 1.946.758,91 16.262.238,19 10.979.789,41 4.511.776,10 234.297,41
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.900.430,12 16.262.238,19 10.979.789,41 4.511.776,10 234.297,41 378.225,47
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.953.671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1.953.671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.946.758,91 16.262.238,19 10.979.789,41 4.511.776,10 234.297,41 378.225,47
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Resultaat op kasbasis 2020
I. Exploitatiebudget (B-A) 11.900.808,96

A. Uitgaven 55.577.396,97
B. Ontvangsten 67.478.205,93

1a. Belastingen en boetes 47.024.131,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 20.454.074,93
II. Investeringsbudget (B-A) -8.525.849,00

A. Uitgaven 8.525.849,00
B. Ontvangsten 0,00

III. Andere (B-A) -3.456.980,13
A. Uitgaven 12.010.326,13

1. Aflossing financiële schulden 12.010.326,13
a. Periodieke aflossingen 12.010.326,13
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00

2. Toegestane leningen 0,00
3. Overige transacties 0,00

B. Ontvangsten 8.553.346,00
1. Op te nemen leningen en leasings 8.230.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 323.346,00

a. Periodieke terugvorderingen 323.346,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -82.020,17
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 378.225,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 296.205,30
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 296.205,30
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Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Financieel draagvlak (A-B) 19.416.499,70 28.095.999,33 18.830.694,42 15.470.639,32 14.360.666,31 14.481.048,99

A. Exploitatieontvangsten 62.745.777,08 72.342.978,70 64.601.082,82 65.498.292,85 66.527.626,81 66.854.541,87
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 43.329.277,38 44.246.979,37 45.770.388,40 50.027.653,53 52.166.960,50 52.373.492,88

1. Exploitatie-uitgaven 47.517.884,40 48.243.766,96 49.395.607,99 53.347.657,85 55.265.188,68 55.378.721,06
2. Nettokosten van schulden 4.188.607,02 3.996.787,59 3.625.219,59 3.320.004,32 3.098.228,18 3.005.228,18

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 15.397.291,09 15.328.045,33 14.787.287,60 14.359.067,54 13.981.026,81 14.397.975,93
A. Netto-aflossingen van schulden 11.208.684,07 11.331.257,74 11.162.068,01 11.039.063,22 10.882.798,63 11.392.747,75
B. Nettokosten van schulden 4.188.607,02 3.996.787,59 3.625.219,59 3.320.004,32 3.098.228,18 3.005.228,18

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.019.208,61 12.767.954,00 4.043.406,82 1.111.571,78 379.639,50 83.073,06

Autofinancieringsmarge 2020
I. Financieel draagvlak (A-B) 14.798.112,90

A. Exploitatieontvangsten 67.478.205,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 52.680.093,03

1. Exploitatie-uitgaven 55.577.396,97
2. Nettokosten van schulden 2.897.303,94

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 14.584.284,07
A. Netto-aflossingen van schulden 11.686.980,13
B. Nettokosten van schulden 2.897.303,94

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 213.828,83
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Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

NIS 38014 

Planningsrapport:  

VERKLARENDE NOTA BIJ MEERJARENPLAN 2014-2020 WIJZIGING NR. 6 
MOTIVERING MEERJARENPLAN 2014-2020 WIJZIGING NR. 6 

Secretaris: Joeri Stekelorum 

Financieel beheerder: Jean-Philippe Vandeputte 

 
Deze meerjarenplanwijziging dient voornamelijk om het meerjarenplan zo veel mogelijk aan te passen aan de 

laatst gekende financiële cijfers. De timing van bepaalde projecten is nu beter in te schatten en aan de hand 

van een vergelijking met vorige jaren proberen we de cijfers in het meerjarenplan steeds meer te doen 

aansluiten bij de jaarrekening. Gezien de decretaal verplichte opname van minimum 3 toekomstige financiële 

boekjaren werd ter voorbereiding van budget 208 ook het jaar 2020 al opgenomen in deze 

meerjarenplanwijziging. Voor dit extra boekjaar werd uitgegaan van het exploitatiebudget van 2019 met een 

indexatie. Wat de investeringen betreft werden realistische budgetten ingeschreven maar nog niet toegewezen 

aan specifieke projecten gezien de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  

 

Volgende elementen hebben een impact op deze meerjarenplanwijziging.  

1. In het exploitatiebudget worden enkele aanpassingen gedaan  

 

a. Voor zaken die specifiek in 2017 werden aangepast verwijzen we naar de motivering van 

de wijzigingen bij de tweede budgetwijziging van 2017.  

 

b. Het personeelsbudget (inclusief gemeentescholen) werd opnieuw berekend voor 2018 op 

basis van de huidige werknemers en fluctuaties van werknemers in het kader van 

bijkomende opdrachten binnen de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij werd ook 

rekening gehouden met vacante plaatsen die ingevuld kunnen worden in de loop van 

2018. 

 

c. Alle belastingen en retributies werden in detail bekeken en er werd een vergelijking 

gemaakt met de ontvangsten van de jaarrekeningen van vorige jaren. Op basis hiervan 

werden nieuwe ontvangstenramingen opgenomen. De inkomsten uit de opcentiemen 

onroerende voorheffing werden gecorrigeerd rekening houdend met de nieuwe 

berekeningswijze.  

 

d. Over het algemeen werden een aantal zaken verplaatst van beleidsitem, algemene 

rekening of actie. Dit omdat uit de reguliere werking blijkt dat dit een getrouwer beeld 

van de realiteit weergeeft. 

 

In het algemeen werd het exploitatiebudget (exclusief personeelsuitgaven en 

belastingen) grondig geëvalueerd en zo goed als mogelijk aangepast aan de op heden 

gekende realiteit. Dit zowel op vlak van uitgaven en ontvangsten. Hiervoor werd een 

vergelijking gemaakt tussen de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016 en het voorziene 

budget in 2017.  

 

2. Binnen het investeringsbudget werden volgende zaken aangepast:  

 

a. Op vraag van diverse diensten werden investeringen verplaatst naar volgende boekjaren 

gezien de transacties niet meer zullen plaats vinden zoals oorspronkelijk vooropgesteld. 

i. Landschapsbeheersplan domein Ten Duinen 

ii. Vervangen vloerbekleding GBS ODK 

iii. Herstel dak Kerkepannezaal 

iv. Vervanging riolering Leopold II laan  

v. Akoestische maatregelen in de vergaderzalen en landschapsburelen in het 

gemeentehuis 

vi. Heraanleg Lalouxlaan 

vii. Aanpassingswerken kapel Rozenkrans 

viii. Riolering Ten Bogaerdelaan en site ten Bogaerde 

ix. Riolering Steile weg 

x. Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen 

84



Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

NIS 38014 

Planningsrapport:  

VERKLARENDE NOTA BIJ MEERJARENPLAN 2014-2020 WIJZIGING NR. 6 
MOTIVERING MEERJARENPLAN 2014-2020 WIJZIGING NR. 6 

Secretaris: Joeri Stekelorum 

Financieel beheerder: Jean-Philippe Vandeputte 

 
xi. Vervanging van een aantal wagens  

xii. Inrichten varkensstallen Ten Bogaerde tot brouwerij  

xiii. Heraanleg Biedenkopflaan 

xiv. Inrichting abtskapel 

xv. Wulpen Dijk dwarsing RWA naar Veurnevaart 

 

b. Er werden nieuwe investeringen voorzien of budgetten verhoogd gezien ze ontoereikend 

zijn op basis van een rondvraag bij de diverse diensten om de geplande investeringen 

onder de loep te nemen en na beslissingen door het beleid. 

i. restyling Witte burg 

ii. Aanpassingswerken kapel Rozenkrans 

iii. Nieuwe ICT-projecten 

iv. Restyling Windekind 

v. Plaatsen zelfreinigend toilet Nieuwstraat-Hazebeekstraat 

vi. Waterleiding station golf  

vii. Rioleringswerken Parnassiusstraat 

viii. Herinrichting Kinderlaan  

ix. Heraanleg Zeedijk Groenendijk 

x. Aankoop kunstwerken 

xi. Plaatsen container WAC  

 

 

3. De financiering van de investeringen door op te nemen leningen werden herbekeken met 

verrekening van de impact ervan op de aflossingen en de te betalen intresten.  

 

4. De omgevingsanalyse ondergaat geen wijzigingen en werd dan ook niet opnieuw opgenomen in 

deze meerjarenplanwijziging.  

 

Na al deze ingrepen blijft het resultaat op kasbasis elk jaar positief evenals de autofinancieringsmarge in 2019 

en 2020. We voldoen dus aan beide vooropgestelde evenwichten.  
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Periode: 2014 - 2020

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid
Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar
inwoners, tweede residenten en toeristen toe.
De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen)
als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.
Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het
uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.
Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit
te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding
maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte
infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.
Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt
van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest
voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering
en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.
Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.
Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk
de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide
dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met
pensioen.
Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst
worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.
De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de
dienstverlening te beperken.
Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.
De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te
veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het
openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het
privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting
op inkomen uit arbeid.
Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies
bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.
Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.
Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue
bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol
vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de
planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De
gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal
haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het
kader opgelegd door de decreten BBC.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid

Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een
performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en
beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden.
Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar
zullen een impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we
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efficiëntiewinsten realiseren.

Actieplan AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief schuld-
en thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam
financieel beheer dat we willen bereiken.

Actieplan AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst,
als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.
De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor
een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te
garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer
regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende facturen
steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar een
goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel
vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en
dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De medewerkers staan in om zowel de
inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de
algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking
hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering
kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod
voor de diverse doelgroepen
De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er
vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en
uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de
gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim
passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,
tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds
bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge
samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd
het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige
aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal
dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd
blijft.
De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden
a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende
ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om
hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op
sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van
inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het
recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de
cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en
cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.
Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de
musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich
op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde
en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van
kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het
noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren
moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en
noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan)
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voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten
elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij
samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een
vrijetijdsaanbod

Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig
vrijetijdsaanbod.
Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en
doelgroepen en hen stimuleren tot participatie.

Actieplan AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en
particulier sectorwerk

Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking van
verenigingen en particulier sectorwerk.
Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, sport- en
cultuurwerk ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren.

Actieplan AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering
culturele competentie

Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en
bevordering van culturele competentie.
Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang
leren, op mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse doelgroepen
en dit in samenwerking met de relevante actoren.

Actieplan AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als
ontmoetingsplaats

Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als laagdrempelige
en hedendaagse ontmoetingsplaatsen.
Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse
doelgroepen tot de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder
onderhouden te worden en nieuwe  infrastructuur dient volgens de behoeften te worden op- of ingericht.

Actieplan AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente

De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het
onroerende erfgoed binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed verder
valoriseren en inschakelen in het cultureel-toeristisch aanbod van de gemeente.

Actieplan AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele
stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van publicaties
die het cultureel aanbod bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst (atelierwandeling),
Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren van diverse culturele projecten, ...

Actieplan AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders
aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
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Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het faciliteren
van diverse sportprojecten, ...

Actieplan AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, elkaar te
ontmoeten en hun vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten of te
ondersteunen, doelgerichte informatie te geven, het aanbieden van vorming, logistieke ondersteuning,
inspraakacties te organiseren, enzovoort.

Actieplan AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder
de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van
bezoekende theatergezelschappen, onthaal van de klant...

Actieplan AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee
musea-entiteiten

Het bewaren, verzamelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee unieke
en complementaire musea-entiteiten.

Actieplan AP-1236: Koksijde voert als onroerenderfgoedgemeente een beleid complementair aan het
Vlaams beleid

Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de
aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen
Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- leef en
werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zee
en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de
omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer
duur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze
bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het
streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actief
grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologie
van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee,
sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal een actief woonbeleid gevoerd worden.

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame badplaatsen van Europa.
Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de
kustgemeente. Mensen worden meer en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke
initiatieven zijn daarom van cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moeten
beschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het intact houden van haar
omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan ook om de
leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met
aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzet
op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken.
De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de aantrekkelijkheid
van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is een
strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke
ruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal
daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid.

Een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een
geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en
beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar
moet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het
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lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de
politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal
belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen

Doel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk hierdoor de
kernen te versterken. Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het Markplein van Koksijde,
komt de site van het voormalige gemeentehuis en politiekantoor in Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een
masterplan kan opgesteld worden om deze site opnieuw in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en
met het achterliggend sportpark.
In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van het
sportpark (oksel Toekomstlaan – Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele panden verworven.
Het ligt in de bedoeling om hier een strategisch project uit te werken, waarin o.a. een (sport)hotel met een
rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kan betekenen voor de gemeente Koksijde, o.a. door de
nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en golf).

Actieplan AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod

Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze uit te
voeren tijdens deze planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een aantal
opportuniteiten bieden inzake betaalbaar wonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor deze zone is
in opmaak (zie actieplan Ap-1196).

Actieplan AP-1196: Reconversie van de militaire basis

De Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van de
gronden die vrij komen op de militaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe bestemming uit te
werken als een strategisch project, en dit in nauw overleg met de gemeente. Momenteel worden aan de hand
van SWOT-analyse mogelijke bouwstenen en scenario’s uitgewerkt
Doel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de visie voor
de verdere toekomst van deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële haalbaarheid en fasering
gekoppeld. Afhankelijk van de inhoud van dit plan, zullen ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
moeten opgesteld worden (cfr. subsidiariteitsprincipe). Binnen dit projectgebied zal ook gezocht worden naar
bijkomende ruimte voor o.a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- en
ontspanningsaccomodatie.

Actieplan AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden)

De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die de
aantrekkelijkheid van de gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen we
deze verder kwalitatief aanleggen en onderhouden.

Actieplan AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen

De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een
praatje te maken met de buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de leefkwaliteit van
hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak van toeristische aantrekkelijkheid is een kwalitatief openbaar
domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verder investeren in het kwalitatief herinrichten
van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers.

Actieplan AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte

Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers van
het openbaar domein.
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Actieplan AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar
vervoersaanbod

Het gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van een
duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is daarbij ook
een evenwichtig en toegankelijk openbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd op de noden van
inwoners en bezoekers.

Actieplan AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken

Als fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor fietsers
nog aangenamer en veiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel functionele als
recreatieve verplaatsingen. Naast infrastructurele maatregelen zoals aanleg/vernieuwing van fietspaden
(N34, N396), plaatsen van fietsenstallingen, wordt ook gedacht aan de uitbouw van fietsverhuurpunten op
strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde,…

Actieplan AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval

Koksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een nette
gemeente. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het voorkomen van
restafval met een doorgedreven sensibilisatie, een optimaal afgestemd aanbod om afval (selectief) in te
zamelen en een gedifferentieerde tarifering.

Actieplan AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad
te verhogen

Koksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om centraal
gebied (overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied hetzij te voorzien
van (druk)riolering of IBA’s.

Actieplan AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid

De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht is
volkomen terecht. Studie na studie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de aarde in hun
omvang en reikwijdte steeds dramatischere gevolgen hebben. Koksijde wil onder de noemer ‘EnergieK2020’
vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak en implementatie van een weldoordacht masterplan
om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een planmatige aanpak toe en biedt tevens een
antwoord aan de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minder
energieverbruik. Hierbij zal een masterplan Energiek2020 worden opgemaakt en ingezet worden op groene
stroom.

Actieplan AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken

Educatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes worden
immers mee bepaald door de kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het ecologisch bewustzijn
herstellen is misschien wel dé factor in elke fundamentele transitie naar een duurzamer wereld.

Actieplan AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid

Actieplan AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.
Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes,
geluidsoverlast, … Het is een grote bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in
de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen van overlast aanpakken door het voeren van een
geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid.
Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren uit de
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verschillende sectoren en beleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het sociaal huis, de
brandweer… kunnen onveiligheid efficiënter aanpakken als ze de handen in elkaar slaan en hun beleid op
elkaar af te stemmen.
Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening gehouden
wordt met de prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan. Het
preventieluik wordt verder uitgewerkt in het gemeentelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.
De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime,
vernieuwende kijk. We willen niet enkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de
onveiligheidsgevoelens van de inwoners, tweede verblijvers en toeristen van de gemeente reduceren tot een
minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en preventieve maatregelen en het
sanctionerend luik.

Actieplan AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening

De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van bewuste keuzes
met een positieve invloed op ons leefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de gebruikelijke milieuthema’s uit
maar moet ook het thema duurzame ontwikkeling op de lokale beleidsagenda verankeren, mensen
vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en helpen bij de opbouw van technische knowhow.
Een duurzame gemeente streeft immers naar een economische en bestuurlijke ontwikkeling waarbij - naast
ecologische kwaliteit - ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Rationeel energieverbruik,
natuurbeleving en – educatie en het voorkomen van afval staan centraal. Maar ook het voorkomen en
beperken van milieuhinder (omgevingsvergunning, toezicht, …), interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade,
… zijn thema’s die behoren tot de uitgebreide waaier van diensten.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het
verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid
Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de toeristische en
commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van toerisme voor de economie en de
tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat het dagtoerisme een belangrijke economische
impact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping
en terras, tearoom, café en snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro.
Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal groeien. Het is met andere
woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale economie.
Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige jaren duidelijk is
toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Meer dan 11% van de
handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere
leegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. De
looproutes van winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en dit
negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en faciliteren
van handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheid
van de gemeente verhogen.
Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan intensifiëren. We willen de
troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming en
overleg met alle actoren op het vlak van lokale economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke
diensten (stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de handelaars
wordt als uitgangspunt van het beleid gezien.
Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, garnaalvissers te paard). Toch
dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is
een belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel
inwoner als toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. De verdere
kwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als op het vlak van
evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar het toerisme de
voornaamste economische activiteit is.
Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om de concurrentiepositie
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van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’ optimaal op de kaart te zetten, dient de USP (Unique Selling
Proposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te
worden. Een gerichte promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan Koksijde
een sterk merk blijven.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand

Leegstand kende de laatste jaren in Koksijde een forse opmars en is één van de meest hinderlijke elementen
voor een levendige handelskern en een aantrekkelijk shoppinggebeuren. Acties om de leegstand te beperken
of leegstaande panden een nieuwe invulling te geven dragen bij tot de versterking van het commercieel
apparaat in de handelskernen. Op die manier kan ook de concurrentiepositie van Koksijde als kustgemeente
waar het toerisme de belangrijkste motor is van de lokale economie, verstevigd worden.

Actieplan AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere
stakeholders

Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking met de lokale handelaars
(verenigingen). Door op regelmatige basis met de sector samen te komen en een tweerichtingscommunicatie
op te bouwen kunnen de krachten gebundeld worden. Ook communicatie met andere overheidsdiensten is
belangrijk om zo te kunnen inspelen op de mogelijkheden om het gemeentelijk beleid als stimulator voor
economische groei aan te wenden.

Actieplan AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak
van lokale economie

Door de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden
ondernemers en andere actoren aangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen bieden. Het
opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking met de plaatselijke handelaars creëren een win-win
situatie voor alle partijen.

Actieplan AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid

Koksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen van dit
aanbod wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze gemeente.
Daarnaast dient de toeristische productontwikkeling afgestemd te zijn op de verschillende potentiële
doelgroepen van onze badplaats.

Actieplan AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden

De bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht voor
toeristische informatie. De digitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een professionele
en kwalitatieve dienstverlening.

Actieplan AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte
marketing- en promotiestrategie

Volgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het
commercieel logies en tweede verblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te behouden
door het verder uitbouwen van een gerichte marketing- en promotiestrategie, afgestemd op de diverse
doelgroepen binnen het toeristisch beleid.
Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social mediabeleid in de
gemeente wordt ingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt het bereik vergroot en
wordt de positionering van Koksijde als dynamische en fascinerende kustgemeente versterkt.

Actieplan AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid
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Binnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die bijdragen tot het
stimuleren van het dag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente.

Beleidsdoelstelling: BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en
effectieve dienstverlening
Dienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers kiezen een woonplaats in
functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit metingen blijkt dat de dienstverlening niet steeds
gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op de
dagdagelijkse werking. Met deze beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele
dienstverlening met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente.

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne communicatie die er op dit
moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallel
en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen.
Niet alleen de communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaal
en effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie en dragen er actief
toe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere organisatie. Dit betekent
dat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van de
organisatie.
Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het om een belangrijk
veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. De personeelsleden staan immers in voor
een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers
motiveren en gemotiveerd houden. Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien in
een veilige, lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden
van onze medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifieke
vormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten op
verschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder uitwerken, het ontwikkelen van
een middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….
Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling m.b.t. het houden van
evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de ontwikkeling van competenties bij medewerkers
en als het instrument voor het waarderen van onze medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking
van een HRM beleid wordt als één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine te
maken, waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen en anderzijds de
baten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het welzijn van de personeelsleden, door
het voeren van een integraal preventiebeleid.
Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te optimaliseren. De lijn
blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een mix van verschillende communicatiekanalen.
Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal volop ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voeren
van doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichte
communicatie slechts mogelijk is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externe
communicatiedoorstroming. Door middel van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven
van wat leeft bij onze klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale
klachtenbehandeling, zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van de
dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking van het interne
beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger garanties heeft over de rechtmatigheid van
de verkregen informatie.
Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds kunstonderwijs, verschillende
opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals
zwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze
beleidsdoelstelling willen we alle gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide
dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk
patrimonium.
ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel evolueert. De laatste jaren heeft
er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor de
toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze
dienstverlening kwalitatief hoog te houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers
dat digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als bestuur laten
verblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan onze
visie.
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De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede komt en die ervoor zorgt
dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. Binnen deze beleidsdoelstelling willen we als
gemeente als regisseur optreden en onze samenwerkingsverbanden verder professionaliseren.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid

Communicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven van een
"communicatieve" overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles ondergaat) naar
een "converserende" overheid. Door de nieuwe communicatietools (vnl. sociale media) bepaalt de burger
mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers en toeristen zijn ook mediakanalen geworden en
horen graag nieuws en opinies van andere mensen. Daarom moet ons gemeentebestuur zich aanpassen aan
de veranderende buitenwereld. De dienst communicatie, onthaal en protocol (ComOP) zal zich de komende
jaren op vlak van externe communicatie vooral inzetten op klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan
naar professioneel onthaal en naar het laagdrempelig en consequent communiceren en dichtbij de burger
staan. Er zal aandacht gaan naar de inhoud, omdat dit de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content
stimuleert bovendien de conversatie en dit is iets wat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl. ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen "doorvertellen". Hiervoor zal het nodig zijn te weten wie
onze klanten zijn, als we weten tot wie we spreken. Met moeten oog hebben voor de juiste
communicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet worden op de mogelijkheden van digitale communicatie
(facebook, twitter, foursquare, pinterest, ...), maar ook de traditionele kanalen moeten blijvend gebruikt
worden. Daarbij is het belevingsaspect in al onze communicatie belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl
verder als leidraad zal gebruikt worden. Het zal ook belangrijk zijn om de campagnes te evalueren: meten is
weten.
Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal daarbij, als
stafdienst, een blijvende adviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is immers van iedereen. Alle
medewerkers van de organisatie dienen ondersteund en "getraind" te worden. Alle personeelsleden worden
op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur. Daarom zal veel aandacht gaan naar interne
communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd worden en digitaal ondersteund door middel van een
uit te bouwen, efficiënt intranet.

Actieplan AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie

De afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de hardware inzake
ICT (serverpark, glasvezelnetwerk, ...), teneinde in de toekomst over een performant netwerk te kunnen
beschikken. Dit netwerk dient nu verder ingezet te worden om een doorgedreven gebruik van ICT-
toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht op efficiëntere werkprocessen. Prioritair
zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college, gemeenteraad) en personeelsbeheer en de uitwerking
van een mid-office (van waaruit andere toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-government.

Actieplan AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management

In de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid. Van een
personeelsbeheer zijn we stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human resources. Een recent
uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk de prioriteiten op dat vlak nog duidelijker te formuleren. Hier zal in
de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet. Bovendien zal een integratie van diverse
instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een doelgericht personeelsbeleid...

Actieplan AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie

De secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de gemeentelijke
organisatie verder uitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat de
werking van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces kan, mits
inzet van de juist informaticools, verder geoptimaliseerd worden. Ook postregistratie en documentenbeheer
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kan verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden.

Actieplan AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk

De gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en Bescherming
op het Werk, die het beleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en die alle werknemers
ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven uitoefenen, teneinde te zorgen voor het terugdringen van het
aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Actieplan AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen

De gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en
ondersteuningsinitiatieven voor kinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend door Kind &
Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Voor werkende ouders is het immers belangrijk
om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen.

Actieplan AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium

De gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium waarbij
duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is (zowel naar ontwerp,  energieverbruik, materiaalgebruik en
onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit van gebruik).
Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en komt de hele
gemeente ten goede.

Actieplan AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs

De gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente infrastructuurwerken in
de twee gebouwen bestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit onderwijs verder aantrekkelijk houden.
Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in extra, niet gesubsidieerd personeel. Om het gemeentelijke
onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, mag de financiële drempel niet te hoog liggen en dus
betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus toegezien op de prijzenpolitiek van ons gemeentelijk onderwijs.
Daarnaast is er ook samenwerking met de financiële dienst en het sociaal huis bij problematische
schoolrekeningen.

Actieplan AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs

De Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende met de
wijzigende regelgeving zal het nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een Kunstacademie, waar
alle kunstdisciplines samen worden aangeboden: beeld, muziek, dans, woord en media. In de toekomst zal
een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap zijn. Bij de geplande renovatiewerken
in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening gehouden met de toekomstige kunstacademie: een
centraal secretariaat, de herinrichting van de zolderruimte tot multimediale ruimte, een polyvalente zaal en
een auditorium. Voor het beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor een andere locatie in de
gemeente, waardoor hout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de renovatie van de derde
verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimte beschikbaar komen voor de podiumkunsten. De
kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externe partners uit de regio:
regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur.

Actieplan AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening

Koksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren voor een
snelle en gepaste brandbestrijding en technische hulpverlening volgens een beschikbaarheidssysteem van
personeel en materieel dat werkt in een netwerk van posten.
De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het adviseren en
opvolgen van de binnen het wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de verdere uitbouw van het
door het nationaal brandpreventieplan voorziene maatschappelijk project brandveilig wonen.
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De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het grondgebied van
de gemeente Koksijde en ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de oproepen van het
hulpcentrum 100/112.

Actieplan AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente
en OCMW

Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het
OCMW verder kunnen samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten.
Hoewel de dienstverlening zowel naar doelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een
aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer
en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten enz. Er zal in het
eerste jaar van het meerjarenplan een werkgroep worden opgestart, die wordt belast met het onderzoeken
van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op
efficiëntiewinsten. De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden.

Actieplan AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden

De gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw zijnde)
gerenoveerd openluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt voor  recreatie-
als sportmogelijkheden voor zowel eigen inwoners, bezoekers en tweede verblijvers.

Actieplan AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief

De gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk kader
verder verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het gemeentearchief als
de verzameling van de heemkundige kring Bachten de Kupe.
In ons aanbod van ‘producten’ en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als externe
klanten voorop staan.  We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van zowel onze analoge
documenten als digitale dragers. Om tegemoet te komen aan de huidige normen van archiveren blijven we
verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren en digitaal ontsluiten van onze documentaire
collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het Erfgoedhuis Bachten de Kupe.

Actieplan AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het gemeentelijk
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de
ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich inzetten voor
projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde zet de werking van de adviesraad
ontwikkelingssamenwerking verder.

Actieplan AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district
Marowijne en de gemeente

De gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district Marowijne in
Suriname verder te zetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte projecten af te werken of de
nog te ontplooien projecten te lanceren.

Actieplan AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers

De gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten.

Actieplan AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie

De dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het afleveren
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van uittreksels; het bijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne technieken zoals GIS
(Geografisch Informatiesysteem); het samenstellen en overmaken van de vreemdelingendossiers; het
aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratie aanvragen en uitreiking internationale
biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels onderdanen niet-EU onderdanen; registratie
aanvragen en uitreiking elektronische identiteitskaarten voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar en
elektronische KIDS-ID Belgische kinderen < 12 jaar en identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie
aanvragen en uitreiking rijbewijsdocumenten; beheer van het gemeentelijk strafregister;
begraafplaatsenbeheer, samenstelling dossiers en formuleren van adviezen naar de ambtenaar van de
burgerlijke stand/de burger toe inzake dossiers huwelijken, nationaliteit, registratie geboorten, overlijden,
registratie erkenningen, adopties, wettelijke samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie
en het organiseren van de verkiezingen.

Actieplan AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen

Actieplan AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Met dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend onderwijsbeleid.
We willen met het voeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral streven naar gelijke
onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er acties ondernomen worden om de betrokkenheid en
participatie van de verschillende actoren te versterken.

Actieplan AP-1234: Wintegratie

Actieplan AP-1235: Beheren van informatieveiligheid
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            Meerjarenplan 2014-2020 wijziging nr. 6 – Toelichting - 
Interne organisatie – organogram – overzicht 
personeelsbestand 

 
 

 

 

Periode: 2014 - 2020  

 
Gemeente Koksijde (NIS 38014)  
Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde  
Secr.: Stekelorum Joeri  
Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 

 

ORGANOGRAM GEMEENTE KOKSIJDE 
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OVERZICHT PERSONEELSBESTAND 
Schema TM1: Personeel 
 

Aantal voltijds equivalenten (VTE) (exclusief onderwijs, seizoenspersoneel en jobstudenten) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vastbenoemd 111,8 110,5 100,02 101,02 101,02 101,02 101,02 

Niveau A 18 18 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

Niveau B 18,4 18 16,1 16,3 16,3 16,3 16,3 

Niveau C 39 39 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 

Niveau D 36,4 35,5 29 30 30 30 30 

Niveau E 0 0 0 0 0 0 0 

Contractueel 81,4 78 260,88 268,38 268,38 268,38 268,38 

Niveau A 10 10 10,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Niveau B 14 14 22,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

Niveau C 30,7 29 65,67 69,67 69,67 69,67 69,67 

Niveau D 12,1 11 109,75 110,75 110,75 110,75 110,75 

Niveau E 14,6 14 52,56 53,06 53,06 53,06 53,06 

Gesco 191,3 191,3 0 0 0 0 0 

Niveau A 2 1          

Niveau B 2 3          

Niveau C 34,4 34,4          

Niveau D 104,6 104,6          

Niveau E 48,3 48,3          

TOTAAL 384,4 379,8 360,7 369,4 369,4 369,4 369,4 

Niveau A 30 29 29,1 30,1 30,1 30,1 30,1 

Niveau B 34,4 35 38,4 39,6 39,6 39,6 39,6 

Niveau C 104 102,4 101,89 105,89 105,89 105,89 105,89 

Niveau D 153 151,1 138,75 140,75 140,75 140,75 140,75 

Niveau E 62,9 62,3 52,56 53,06 53,06 53,06 53,06 
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Overzicht budgethouders
Periode: 2014-2020
Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Code Omschrijving Code Omschrijving bovenliggende budgethouder

CBS College van burgemeester en schepenen GR Gemeenteraad

FB Financieel beheerder CBS College van burgemeester en schepenen

GR Gemeenteraad

SEC Secretaris CBS College van burgemeester en schepenen

104



 

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

rapporteringsperiode 2014-2020 

 

 

 

 

Meerjarenplan 2014-2020 

wijziging 6 

 

C.3.C Toelichting 

Interne organisatie – 

Beleidsvelden per 

beleidsdomein 

 

 

  

105



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2014 - 2019

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur en organisatie
Beleidsveld: 0100 Politieke organen
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113 Archief
Beleidsveld: 0115 Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400 Politiediensten
Beleidsveld: 0790 Erediensten
Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand

Beleidsdomein: 02 Leef-, woon- en werkomgeving
Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0200 Wegen
Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220 Parkeren
Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0410 Brandweer

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 2014 - 2019

Gemeente Koksijde 04/10/2017 16:46 1 / 3

106



Beleidsveld: 0420 Dienst 100
Beleidsveld: 0440 Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0620 Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630 Watervoorziening
Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670 Straatverlichting
Beleidsveld: 0680 Groene ruimte
Beleidsveld: 0690 Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870 Ochtend- en avondtoezicht
Beleidsveld: 0871 Middagtoezicht
Beleidsveld: 0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
Beleidsveld: 0874 Leerlingenvervoer
Beleidsveld: 0879 Andere voordelen
Beleidsveld: 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0945 Kinderopvang
Beleidsveld: 0949 Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0700 Musea
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
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Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711 Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0740 Sport
Beleidsveld: 0750 Jeugd
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            Meerjarenplan 2014-2020 wijziging nr. 6 – toelichting – 
entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 

 
 

 

 

Periode: 2014 - 2020   

 
Gemeente Koksijde (NIS 38014)  
Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde  
Secr.: Stekelorum Joeri  
Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 

 

 
1 

Reglementaire basis: artikel 9, 5° MB tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 01 oktober 2010 gewijzigd op 26.11.2012 

FARYS aandelen type A (4 st) (aanvullende diensten TMVW) 

FARYS aandelen type F (4 st) (aanvullende diensten TMVW) 

AGB Koksijde: kapitaalaandelen 

Gaselwest-overname 107.284 aandelen Elektriciteit van Electrabel (2014) 

Gaselwest-overname 57.137 aandelen GAS van Electrabel (2014) 

I.K.W.V. C.V. 

I.V.V.O.- Aandelen 

De Lijn 

CEVI vzw kapitaalsonderschrijving 

FIGGA kapitaal (88 Fd en 1 Fe en 1 Fg aande(e)l(en) ) 

FIGGA ICS kapitaal (1 Ft aandeel) 

WVI westvlaamse intercommunale 

Woonmaatsch.Yzer en Zee 

IWVA aandelen (+ kapitaalverhoging AV 27/05/2016) 

FIGGA strategische participaties aandelen Fa (28.653) 

FIGGA kapitaalverhoging (GR 16.03.2015) (13.213 aandelen a 25 euro) 

FIGGA kapitaalverhoging (GR 18.05.2015) (Publi-T 22.164 aandelen a 25 euro) 

I.V.V.O. kapitaalverhoging (+9.048 aandelen a 25 euro - 2015) 

Gaselwest ELEK (584.764 aandelen AV30/09/2015) 

Gaselwest GAS (316.576 aandelen AV30/09/2015) 
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            De Fiscaliteit 

 
 

 

 

Periode: 2014 - 2020  _ WIJZIGING NR 6 

 
Gemeente Koksijde (NIS 38014)  
Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde  
Secr.: Stekelorum Joeri  
Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 

 

Reglementaire basis: artikel 9, 6° MB tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 01 oktober 2010 gewijzigd op 26.11.2012 

a. per jaar van het meerjarenplan: de aanslagvoet van de APB en de aanslagvoet van de OOV 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aanvullende personenbelasting  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Opcentiemen onroerende voorheffing 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 

 

b. verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen: op de website 

http://www.koksijde.be/product-type/belastingen  

c. overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van 

het meerjarenplan: 

Volgende belastingen worden jaarlijks welvaartsvast gemaakt: 

Belasting tweede verblijf: 

Jaar : zone I studio I zone II studio II stacaravans 

2014 913 842 836 734 357 

2015 931 858 853 749 364 

 

Jaar : Studio (< of = 40 m²) Andere dan studio (> 40 m²) 

2016 750 950 

2017 760 960 

2018 770 970 

2019 780 980 

 

Milieubelasting: 

Jaar  A: per 
woongelegenheid  

B per woongelegenheid 
waarvan gebruiker recht heeft 
op verhoogde tegemoetkoming 
sociale zekerheid 

C industriële of 
handelsexploitaties of 
vrije beroepen 

D kampeerterreinen, 
hotels, … (per 30) 

2014 173 77 230 230 

2015 177 78 234 234 

2016 177 78 234 234 

2017 180 80 239 239 

2018 184 81 244 244 

2019 188 83 248 248 

 
Belasting op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie: 

 
 Aanslagjaar  Tarief per mobiele verblijfplaats  Tarief per niet-mobiele verblijfplaats  

Aanslagjaar 2015  364 749 

Aanslagjaar 2016  371 764 

Aanslagjaar 2017  379 779 

Aanslagjaar 2018  386 795 

Aanslagjaar 2019  394 811 

 
 
Belasting kampeerterreinen: 

aanslagjaar niet-toeristische plaats per vierkante meter 

2014 357,00 0,25 

112

http://www.koksijde.be/product-type/belastingen


2015 364,00 0,25 

2016 371,00 0,25 

2017 379,00 0,25 

2018 386,00 0,25 

2019 394,00 0,25 

 

Voertuigen bestemd voor exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: jaarlijkse 

indexering opgenomen in het decreet.  

Additionele bouwbelasting op het scheppen van parkeerplaatsen: tarief per ontbrekende parkeerplaats van 

toepassing op stedenbouwkundige aanvragen ingediend: 

- van 01.01.2014 tem 31.12.2015:  3.500 euro per ontbrekende parkeerplaats 

- van 01.01.2016 tem 31.12.2017:  4.000 euro per ontbrekende parkeerplaats 

- van 01.01.2018 tem 31.12.2018:  4.500 euro per ontbrekende parkeerplaats 

Leveren en plaatsen van een grafkelder, urnenkelder of columbariumnis: tarief van toepassing voor het jaar waarin 

de aanvraag gebeurt: 

 Voor de aanvraag in jaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grafkelder 1 persoon 450 460 470 480 490 500 

Grafkelder 2 personen 500 510 520 530 540 550 

Urnenkelder urnenveld 1 persoon 450 460 470 480 490 500 

Urnenkelder urnenveld 2 personen 500 510 520 530 540 550 

Columbariumnis 1 persoon 350 360 370 380 390 400 

Columbariumnis 2 personen 400 410 420 430 440 450 

 

Belasting op begravingen en op de ontgravingen: 

- inwoner of met inwoner gelijkgestelde persoon die begraven wordt: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zonder concessie in volle grond – 10 jaar 0 0 0 0 0 0 

Met concessie in volle grond – 50 jaar 600 600 625 625 650 650 

Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 1 persoon – 50 jaar 

600 600 625 625 650 650 

Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 2 personen – 50 jaar 

800 800 830 830 870 870 

Bijplaatsen kleine kist of boventallige urne in 
grafkelder, urnenkoffer of columbariumnis 

100 100 100 100 100 100 

- niet-inwoner die begraven wordt: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zonder concessie in volle grond – 10 jaar 1.100 1.100 1.150 1.150 1.200 1.200 

Met concessie in volle grond – 50 jaar 1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 

Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 1 persoon – 50 jaar 

1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 

Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 2 personen – 50 jaar 

2.000 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 

Bijplaatsen kleine kist of boventallige urne in 

grafkelder, urnenkoffer of columbariumnis 

250 250 250 250 250 250 

- ontgravingen: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ontgraving 500 500 550 550 600 600 
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d. overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het gemeentebestuur geheven belastingsoort: 

Code Omschrijving rek.2014 rek.2015 rek.2016 
budgetraming 
2017 

budgetraming 
2018 

budgetraming 
2019 

budgetraming 
2020 

ACT-149/0020-
01/7332401 

Gebruik groencontainers  € 19,50      

ACT-185/0020-

01/7300000 

Opcentiemen op de 

onroerende voorheffing 
€ 22.575.221,57 € 22.425.348,26 € 23.270.020,84 € 23.346.866,70 € 23.623.804,03 € 23.792.173,00 € 24.011.134,00 

ACT-185/0020-
01/7302000 

Motorrijtuigen € 372.071,17 € 376.098,53 € 380.051,71 € 379.933,00 € 391.538,00 € 397.412,00 € 403.373,00 

ACT-185/0020-
01/7315000 

Afgifte stedenbouwkundige 
inlichtingen en andere 

€ 121.328,60 € 112.624,46 € 124.053,70 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 

ACT-185/0020-
01/7315010 

Belasting afgifte E-Id 
(elektronische 
identiteitskaarten) 

€ 12.540,00 € 29.044,60 € 26.840,80 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

ACT-185/0020-
01/7315020 

Belasting op afgifte van 
rijbewijzen 

€ 6.780,00 € 8.995,00 € 7.830,00 € 7.875,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

ACT-185/0020-
01/7315030 

Belasting afgifte reispassen € 15.165,00 € 16.320,00 € 14.640,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 

ACT-185/0020-
01/7317000 

Aanvragen/meldingen 
hinderlijke inrichtingen 

€ 4.278,00 € 3.545,00 € 4.140,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

ACT-185/0020-
01/7318999 

Andere belastingen op de 
afgifte van administratieve 
stukken 

€ 650,00 € 1.025,69 € 1.340,04 € 100,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

ACT-185/0020-
01/7322000 

Verhaalbelasting leggen 
riolen 

€ 342.042,73 € 99.139,03 € 69.323,24 € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 

ACT-185/0020-
01/7322001 

Verhaalbelasting aansluiten 
op riolen 

€ 19.285,40 € 6.240,31 € 7.970,07 € 7.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

ACT-185/0020-
01/7331100 

Begraving / bijzetting / 
verstrooiing 

   € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 

ACT-185/0020-
01/7331400 

Ontgraving    € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 

ACT-185/0020-
01/7332100 

Jaarlijkse milieubelasting € 4.714.761,33 € 4.829.560,63 € 4.852.781,62 € 4.965.000,00 € 5.065.000,00 € 5.165.000,00 € 5.265.000,00 

ACT-185/0020-
01/7332300 

Afgifte zakken, klevers, 
recipiënten 

€ 426.108,46 € 429.254,37 € 397.764,69 € 425.000,00 € 385.000,00 € 385.000,00 € 385.000,00 

ACT-185/0020-

01/7332800 
Sluikstorten    € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

ACT-185/0020-
01/7341300 

Leurhandel € 156.502,70 € 147.978,85 € 149.611,45 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 

ACT-185/0020-
01/7341500 

Diensten verhuur voertuigen 
met bestuurder 

€ 6.226,17 € 983,88 € 665,72 € 1.000,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 

ACT-185/0020-
01/7342100 

Kampeerterreinen / 
kampeerverblijfparken 

€ 264.081,75 € 263.914,75 € 264.269,25 € 260.000,00 € 265.000,00 € 265.000,00 € 265.000,00 

ACT-185/0020-
01/7342500 

Voertuigen met reclame € 625,00 € 1.125,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

ACT-185/0020-
01/7349999 

Andere bedrijfsbelastingen 
(o.a. reclame of sampling op 
de openbare weg) 

   € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
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ACT-185/0020-
01/7360000 

Plaatsrecht markten € -0,80 € 560,00 € 103,00     

ACT-185/0020-
01/7360400 

Belasting op strandcabines € 77.115,00 € 88.570,00 € 91.826,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

ACT-185/0020-
01/7360600 

Automatische verdelers € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 

ACT-185/0020-
01/7360800 

Terrassen, tafels, stoelen € 89.698,75 € 104.910,00 € 92.872,50 € 95.000,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 

ACT-185/0020-
01/7361000 

Andere inname openbaar 
domein (inname voor 
bouwmaterialen) 

€ 18.327,88  € 39.964,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

ACT-185/0020-
01/7369900 

Publiciteit op de openbare 
weg 

€ 10.300,00 € 1.250,00 € 6.815,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

ACT-185/0020-
01/7369999 

Andere belastingen op het 
gebruik van het openbaar 
domein 

€ 3.425,00 € 3.625,00 € 4.670,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

ACT-185/0020-
01/7370000 

Bouwen € 227.679,75 € 253.651,00 € 68.988,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

ACT-185/0020-
01/7371000 

Niet-bebouwde gronden € 369.269,87 € 345.858,43 € 334.567,99 € 340.000,00 € 340.000,00 € 340.000,00 € 340.000,00 

ACT-185/0020-
01/7373000 

Ontbreken van 
parkeerplaatsen 

€ 230.250,00 € 227.250,00 € 88.750,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 

ACT-185/0020-
01/7374000 

Leegstaande woningen en 
gebouwen 

€ 102.489,99 € 72.500,01 € 117.250,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

ACT-185/0020-
01/7376000 

Leegstand / verkrotting 
bedrijfsruimten 

  € 740,00     

ACT-185/0020-

01/7377000 
Tweede verblijven € 13.661.443,70 € 12.649.889,74 € 13.092.999,85 € 13.375.000,00 € 13.500.000,00 € 13.675.000,00 € 13.850.000,00 

ACT-185/0020-
01/7379000 

Toeristische verblijven  € 1.119.482,04 € 1.156.076,02 € 1.178.415,00 € 1.224.000,00 € 1.248.480,00 € 1.273.000,00 

ACT-185/0020-
01/7510003 

Nalatigheidsintresten 
schuldvorderingen 

 € 0,00      

ACT-210/0020-
01/7315000 

Afgifte administratieve 
stukken volgens 
belastingreglement 

€ 61,90 € 61,90  € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 
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bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

rapporteringsperiode 2014-2020 

 

 

 

 

 

Meerjarenplan 2014-2020 

wijziging 6 

 

C.6. Toelichting 

Financiële schulden  
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De financiële schulden (TM2)
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020(BP2014_2020-7) Periode: 2014 -  2020
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 80477   Investering: 7889   Andere: 259

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 119.127.010,04 117.511.009,43 105.934.643,57 99.474.119,83 102.189.948,49 107.542.041,74
B. Nieuwe leningen 9.837.791,58 0,00 5.000.000,00 14.000.000,00 20.500.000,00 9.000.000,00
C. Periodieke aflossingen 11.453.792,19 11.576.365,86 11.460.523,74 11.284.171,34 11.147.906,75 11.657.855,87
D. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 117.511.009,43 105.934.643,57 99.474.119,83 102.189.948,49 107.542.041,74 104.884.185,87
F. Intresten 4.188.607,02 3.996.787,59 3.625.219,59 3.320.004,32 3.098.228,18 3.005.228,18
G. Periodieke leningslasten (C+F) 15.642.399,21 15.573.153,45 15.085.743,33 14.604.175,66 14.246.134,93 14.663.084,05

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2020

A. Financiële schulden op 1 januari 104.884.185,87
B. Nieuwe leningen 8.200.000,00
C. Periodieke aflossingen 11.906.980,13
D. Niet-periodieke aflossingen 0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 101.177.205,74
F. Intresten 2.897.303,94
G. Periodieke leningslasten (C+F) 14.804.284,07

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 1.305.409,07 1.294.432,78 1.111.851,30 984.402,00 811.699,63 634.384,08
B. Nieuwe leningen 162.208,42 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00
C. Periodieke aflossingen 173.184,71 182.581,48 177.449,30 192.702,37 197.315,55 107.440,77

De financiële schulden (TM2) - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 2014 -  2020

Gemeente Koksijde 04/10/2017 16:47 1 / 2

117



Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 1.294.432,78 1.111.851,30 984.402,00 811.699,63 634.384,08 556.943,31
F. Intresten 41.629,72 37.936,60 33.777,40 32.316,26 28.532,95 25.264,94
G. Periodieke leningslasten (C+F) 214.814,43 220.518,08 211.226,70 225.018,63 225.848,50 132.705,71

Financiële schulden ten laste van derden 2020

A. Financiële schulden op 1 januari 556.943,31
B. Nieuwe leningen 30.000,00
C. Periodieke aflossingen 103.346,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 483.597,31
F. Intresten 22.732,18
G. Periodieke leningslasten (C+F) 126.078,18
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