
 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 
GEMEENTE KOKSIJDE 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE 

OP : 19 mei 2014 

Tegenwoordig : L.Deltombe, voorzitter; 
M.Vanden Bussche, burgemeester; 

J.Loones, S.Anseeuw, D.Dawyndt, A.Serpieters, L.Van Hove, 
schepenen; 
G.Decorte, H.Vollon, P.Casselman, R.Gantois, F.Devos, A.Cavyn, 
C.Castelein , C. Bakeroot, I.Vancayseele, B.Dalle, E.Van Herck, 
H.Ghyselen, R.Mouton, I.Vandekeere, P.Hillewaere, A.Hancke, 
G.Vandenbroucke, J.M.Dewulf, raadsleden; 
J.Stekelorum, secretaris 

DE GEMEENTERAAD, 
Bijeengeroepen overeenkomstig en ingevolge art. 19, 20 en 21 van het 
gemeentedecreet 
 

8. OPHEFFEN REGLEMENT TOT TUSSENKOMST BIJ AANKOOP VAN EEN ROOKDETECTOR. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 § 3; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 april 2000 houdende vaststelling van een reglement inzake 
de financiële tussenkomst bij aankoop van een rookdetector ter aanmoediging van het beveiligen van 
woningen; 

Overwegende dat op 1 januari 2013 het decreet houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders in werking trad; 

Overwegende dat op 11 augustus 2013 het integratiedecreet van 29 maart 2013 en het integratiebesluit van 12 
juli 2013 in werking traden; 

Overwegende dat deze wijzigingen in de wetgeving een invoering van de verplichting tot het plaatsen van 
rookmelders in particulieren woningen omvatten; 

Overwegende dat waar rookmelders wettelijk verplicht zijn, niet langer een tussenkomst bij aankoop door de 
gemeente kan voorzien worden. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er nu een wettelijke verplichting bestaat om rookdetectors te 
plaatsen, waardoor subsidies niet langer aangewezen zijn 

BESLUIT:  goedgekeurd met unanimiteit 

Art. 1 :  Het besluit van de gemeenteraad van 11 april 2000 houdende vaststelling van een reglement 
inzake de financiële tussenkomst bij aankoop van een rookdetector ter aanmoediging van het 
beveiligen van woningen wordt opgeheven. 

Art. 2 :  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en aan de technische 
dienst. 

 
Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven. 
Namens de leden van de raad. 
De secretaris, De voorzitter, 
get. J. Stekelorum get. L. Deltombe 

_________________________________ 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De secretaris, De voorzitter, 

Joeri STEKELORUM Luc DELTOMBE 
 


