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ZITTINGSVERSLAG 

Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn 

dinsdag 26 februari 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 23u30 
Verontschuldigingen: schepen D. Dawyndt 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring deelname raamcontract stad Brugge: informatica - vernieuwing ICT - 2018-2024 
 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

2. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Colruyt Koksijde ikv ophaling voedseloverschotten 

Gehoord schepen Vancayseele in zijn toelichting omtrent de opzet van dit initiatief 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

3. Beheersovereenkomst tot integratie van gemeente en OCMW 
 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

4. Jaarverslag en basisregistratie erkende instelling voor schuldbemiddeling: kennisname 
 kennisname 

 

(5) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Pieters – begeleidingsmaatregelen mindervaliden 

Raadslid Pieters verwijst naar het arbeidsreglement dat voorziet dat er bij het gemeentepersoneel 2% mensen met een 
beperking dienen te worden tewerkgesteld. Hij stelt zich vragen over de begeleiding binnen de gemeente van mensen 
met een beperking en vraagt hoe hierin wordt voorzien, wat de rol is van diverse actoren en of er een mogelijkheid is tot 
deeltijdse tewerkstelling; schepen Anseeuw geeft vervolgens de nodige toelichting over de afspraken binnen onze 
organisatie, maar is toch verwonderd gezien haar geen signalen bekend zijn; raadslid Pieters verduidelijkt vervolgens 
zijn vraag. 

2. vraag van raadslid Pieters - onderwijscheques 

Raadslid Pieters schetst de bedoeling van onderwijscheques maar stelt vast dat er blijkbaar onvoldoende cheques ter 
beschikking kunnen gesteld worden en vraagt om het bedrag van 10.000 naar 15.000 euro op te trekken; schepen Van 
Hove zal nazien of er extra middelen kunnen uitgetrokken worden 

3. vraag van raadslid Loones – socialer maken belastingen 

Raadslid Loones verwijst naar een bericht op Facebook van sp.a. om belastingen socialer te maken en vraagt wat de 
mogelijke plannen binnen de meerderheid hierover zijn 

4. vraag van raadslid Loones - ziekenhuisnetwerken 

Raadslid Loones verwijst naar een stemming in de Kamer over de ziekenhuisnetwerken, en vraagt of de meerderheid 

achter het standpunt staat om aan te sluiten bij Brugge en Oostende; de burgemeester stelt dat dit reeds in de vorige 
meerderheid zo was beslist en het standpunt niet werd gewijzigd. Schepen Decorte meldt dat de burgemeester hier 
vorige legislatuur zelf het initiatief heeft toe genomen en er al nodige garanties zijn gemaakt sinds twee jaar. 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u47 
volgende raadszitting : dinsdag 26 maart 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594321/%2026-02-
2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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