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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 18 januari 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. 

BAKEROOT, I. VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 19u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Loones, Vollon, F. Devos, B. Dalle 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 december 2015 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Hervaststellen rangorde schepenen. 

Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop bronzen beeldhouwwerk 
'Arnold' van Pieter Vanden Daele - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die de aankoop van deze bronzen sculptuur, die momenteel in het NAVIGO staat, toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ten Bogaerde - omgevingswerken 
ter hoogte van de grote schuur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de opening van het centrum in juni 2016 en het feit dat de 
omgevingswerken tegen dan moeten afgewerkt zijn 

Þ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, G. Decorte, P. Casselman, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke) en 4 tegen (I. 
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Raamcontract aanstellen 
ontwerper voor weg- en rioleringswerken tot eind 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een vroegere goedkeuring en het feit dat in het verleden ook op die manier 
is gewerkt 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt om bij de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan ook het probleem van de 
afwatering op het Kerkplein kan meegenomen worden, waarop de burgemeester meldt dat geen kredieten zijn voorzien 
om het volledige plein her in te richten, maar wel de waterafvoer kan worden bekeken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Goedkeuring akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 15 jegens Lidl Belgium GmbH & Co.KG. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 17 jegens M. Vandenbussche Invest. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Definitieve vaststelling rooilijnplan wegenis zijstraat Dorpsstraat. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Voorlopige aanvaarding nieuwe straatnaam "Admiraal Ronarc'h-pad". 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van admiraal Ronarc’h tijdens de eerste wereldoorlog als 
commandant van de fusiliers marins en ook het feit dat hij gehuisvest was in Oostduinkerke-dorp en ook het feit dat hij 
als eerste naar grondwater heeft geboord op het grondgebied van Oostduinkerke en op die manier als grondlegger van 
de IWVA kan worden beschouwd. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring tracé van wegenis verkaveling Danneels aan de Spoorwegstraat voor gedeelte op grondgebied 
Koksijde. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het over een klein deeltje op grondgebied Koksijde van een nieuwe verkaveling 
gaat in Nieuwpoort 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ wordt aangesteld met unanimiteit: Paul Casselman (eff.) en Lander Van Hove (plv) 

 
(12) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck - jodiumpillen 
Raadslid Van Herck verwijst naar eerdere tussenkomsten waarbij hij verwijst naar recente vaststellingen van de 
Wetenschappelijke Raad waaruit blijkt dat België achter loopt met concrete maatregelen, met name verdubbeling van 10 
naar 20 kilometer waardoor Koksijde binnen de perimeter van Gravelines valt; hij vraagt dat Koksijde ook de nodige 
maatregelen zou nemen voor het verdelen van jodiumpillen. 

De burgemeester antwoordt dat Gravelines op 30 km ligt en verwijst ook naar het plan die door de ambtenaar Integrale 
Veiligheid werd opgesteld en zal vragen om dit te actualiseren in functie van de huidige vaststellingen. 

 

Raadslid Castelein doet een oproep om aanwezig te zijn op 26 februari voor een concert van de Gidsen in de OLV Ter Duinenkerk 
 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u28 
volgende raadszitting : maandag 15 februari 2016 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 15 februari 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen G. Delie, raadslid H. Vollon 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 januari 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop nieuw mobiel podium - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van dranken op 
verschillende locaties - onderhoud van tapinstallaties en koelcellen + ter beschikking stellen van goederen en 
materiaal - raamcontract 4 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolering in de Zeedijk 
Koksijde 2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting bij dit en navolgende twee punten 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied 
Koksijde - dienstjaar  2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken 
grondgebied Koksijde - dienstjaar  2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuren overeenkomst tussen de gemeente Koksijde en de stad Veurne voor de heraanleg van de 
Torrelestraat/Torreelhoek. 

Gehoord schepen Serpieters die meldt dat de aanleg in overleg met de stad Veurne gebeurt en dat deze straat reeds 
jaren in zeer slechte staat is 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Houtsaegerlaan. 
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of het klopt dat er slechts één kaart per adres wordt gegeven en vraagt ook nog 
eens aandacht voor het parkeren ter hoogte van de nummers 3 tot 25 waar geregeld wagens geparkeerd staan voor de 
uitritten en vraagt mogelijke maatregelen zoals het aanbrengen van witte strepen, waarop de voorzitter meldt dat het 
afleveren van slechts één kaart conform is met het eerder goedgekeurde raadsbesluit 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren GIS beleidsplan. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren sluiten intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de 
vorm van een interlokale vereniging genaamd "(W)INtegratie. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over de inhoud en het doel van dit intergemeentelijke project 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Interlokale vereniging "(W)INtegratie - aanduiden afgevaardigden beheerscomité. 
Gehoord raadslid Loones die vraagt dat een plaatsvervanger vanuit zijn fractie wordt aangeduid voor het ocmw, gelet dit 
een project is dat door minister Homans werd toegezegd en zijn fractie dit project ook wil mee opvolgen 

Þ Goedgekeurd met 21 ja en 4 tegen : schepen Van Hove (plv. P. Casselman) en Delie (plv. Hilde De 
Grave) 

15. Goedkeuren wijzigen personeelsformatie. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2015. 
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Aktename wijziging huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek. 
Gehoord schepen Gantois die meldt dat de wijziging een gevolg is van het toetreden van drie nieuwe partnergemeenten 

Gehoord raadslid Loones die meldt dat de uitbreiding er gekomen is om te kunnen genieten van subsidies rond 
convenantwerking, maar dit door besparingen binnen Vlaanderen niet langer mogelijk is; hij stelt zich vragen bij een 
wisselende beurtrol van de voorzitter en hij vreest als we de werking te ver zullen leggen, de aandacht voor de kust zal 
verkleinen; hij vraagt daarom om de vergaderingen te blijven houden in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in 
Oostduinkerke, zijnde de maatschappelijke zetel en stelt bijgevolg voor om dit punt uit te stellen en dit eerst bespreken 
in de raad van bestuur in aanwezigheid van de nieuwe schepen van cultuur 

Gehoord raadslid Dewulf die ook vaststelt dat er binnen de projectvereniging weinig gebeurt en akkoord is met de vraag 
om de vergaderingen in Koksijde te laten doorgaan 

Þ Punt uitgesteld met unanimiteit 

17. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren arbeidsreglement gemeenteschool Oostduinkerke. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(19) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck – openbare toiletten 
Raadslid Van Herck vraagt om meer openbare toiletten in Koksijde te voorzien, waarop schepen Anseeuw antwoordt dat 
dit kan meegenomen worden in de renovatie van de Zeedijk, ze beklemtoont ook dat de toiletten proper moeten kunnen 
aangeboden worden. 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - asielopvang 
Raadslid Dewulf meent dat de burgemeester bij zijn communicatie in de media over de opvang van asielzoekers in onze 
gemeente de kans gemist heeft om onze toeristische gemeente positief in de kijker te zetten door zijn herhaalde 
negatieve uitlatingen; hij meent dat de burgemeester door zijn optreden een negatief imago heeft bewerkstelligd en een 
klimaat van onveiligheid en onrust heeft geschapen; hij verwijst daarbij naar de diverse verklaringen in de pers, 
waaronder de stroom vluchtelingen vanuit Calais en Duinkerke die onze gemeente zouden overspoelen en ook naar het 
incident in het zwembad, waar zonder enige onderzoek naar de reële feiten verklaringen werden gedaan en een verbod 
werd afgekondigd; ook de verklaringen dat de asielzoekers moeten verdwijnen tegen de zomer zou volgens raadslid 
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Dewulf voor onrust hebben gezorgd en hij meent dat hierdoor in het krokusverlof minder volk was en er zelfs tweede 
eigenaars overwegen om hun eigendom te verkopen; hij vraagt wat de burgemeester zal doen om Koksijde terug een 
positief imago te bezorgen. 

Schepen Anseeuw betreurt dat hij de vraag stelt in afwezigheid van de burgermeester maar zegt ook dat er een aantal 
zaken die hij vertelt niet kloppen, zo is er bijv. nooit een zwembadverbod geweest; schepen Geersens meldt ook dat er 
een goede krokusvakantie is geweest, ze meent dat de berichtgeving geen impact heeft gehad op onze toeristische 
activiteit; het feit dat er in de week weinig volk was, was aan het weer te wijten en was immers ook zo in Nieuwpoort en 
De Panne; schepen Van Hove vermeldt ook welke inspanningen het gemeentebestuur ondertussen heeft geleverd voor 
de opvang van de asielzoekers, maar dat dit spijtig genoeg niet in de pers komt. Schepen Dawyndt vermeldt ook dat wat 
de burgemeester in het begin steeds heeft gezegd, en later nationaal werd overgenomen, en bevestigt nogmaals dat er 
nooit effectief een zwembadverbod werd ingesteld. Raadslid Dalle besluit ten slotte dat het dankzij de inspanningen van 
de burgemeester is dat er maar 400 in plaats van 1.000 asielzoekers in Koksijde worden opgevangen. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u50 
 
volgende raadszitting : maandag 21 maart 2016 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 21 maart 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u12 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Decorte en Vollon 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 15 februari 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punten bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bereiding en levering van 
maaltijden voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool Koksijde, buitenschoolse kinderopvang 
en de jeugddienst – schooljaar 2016-2017. 

b) goedkeuring akte tot gedeeltelijke overdracht zakelijk recht aan de Huurhouderij de Paardenhoeve bvba. 
Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van deze dagordepunten goed 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt dat de uitnodigingen voor de raadscommissies ook acht dagen op voorhand zouden 
bezorgd worden 

Gehoord raadslid Ghyselen die, in functie van het intranet, vraagt om een tablet ter beschikking te stellen van de 
raadsleden, waarbij hij verwijst naar De Panne en Nieuwpoort 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanduiden vertegenwoordiger. 
Þ Namens de fractie N-VA wordt aangeduid: raadslid Loones 

4. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanwijzen voorzitter. 
Þ Verkozen met unanimiteit: raadslid Loones 

5. Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken - aanduiden vertegenwoordiger. 
Þ Namens de fractie N-VA wordt aangeduid: raadslid Loones 

6. Gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente - 
aanduiden vertegenwoordiger. 

Þ Namens de fractie N-VA wordt aangeduid: raadslid Loones 

7. Goedkeuring wijziging huurovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en NMBS NV voor het station 
Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de sluiting van het loket in het station van Koksijde en dit betreurt 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er dan een nieuw huurkontrakt met de concessionaris wordt opgesteld en vraagt 
of er meer moet betaald worden, waarop de secretaris meldt dat de bestaande concessie wordt aangevuld en de prijs 
gelijk blijft 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Vaststelling belasting op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten - 
aanpassing tarieven markt Koksijde voor periode 1 april 2016 tot 30 juni 2016. 

Gehoord schepen Geersens die meldt dat de Zeelaan tegen 1 april niet klaar zal zijn en de marktkramers dus voorlopig 
op het marktplein zullen moeten blijven staan, om hen in de minderinkomsten wat tegemoet te komen wordt voorgesteld 
om het wintertarief aan te houden 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer ze kunnen terugkeren naar de Zeelaan, waarop wordt geantwoord dat dit is 
voorzien voor begin juli 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overname deel van de parallelweg N34 Albert I laan namens het Vlaams Gewest. 
Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de werken momenteel bezig zijn aan de N34, en dit deel van de oude 
wegbedding niet meer nuttig is als gewestweg, maar als ontsluiting van de gebouwen en als parking dienst doet 

Gehoord raadslid Loones die meent dat er met deze wegbedding veel mogelijkheden zijn, bijv. tot gebruik voor 
kampeerwagens; hij vraagt ook toegankelijkheid van de Zeedijk in Oostduinkerke en het Europaplein te willen bekijken 
in functie van de huidige werken; hij meent dat de oplossing gemakkelijk kan gevonden worden in het tegen richting 
gaan op de Albert I-laan naar het Europaplein toe en dit in de plaats van via de Zeedijk, waarop de burgemeester meldt 
dat deze oplossing door de mobiliteitsambtenaar van de gemeente wordt afgeraden; schepen Geersens meldt dat de 
Zeedijk in de paasvakantie maar toegankelijk zal zijn tussen 7 en 10 uur en aldus wordt tegemoet gekomen aan de 
bezorgdheid van raadslid Loones 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren strandconcessie Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor het jaar 
2016. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren zeedijkconcessie en concessie strand niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2010-2014 - 
verlenging 2016 - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren overeenkomst tussen harmonie Koksijde, harmonie Oostduinkerke, El Fuerte, VVV Koksijde en de 
gemeente Koksijde. 

Gehoord raadslid Castelein die stelt dat het de bedoeling is dat de drie muziekgroepen in 2018 hetzelfde bedrag zouden 
krijgen; in de overeenkomst zijn diverse bepalingen voorzien om bijv. goede afspraken te maken in verband met data 
van optredens en het aantal te leveren prestaties 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuren overeenkomst voor de toelage aan de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum. 
Gehoord schepen Gantois die meldt dat de toelage is voorzien voor het inrichten van de folkloreavonden in de zomer en 
op die manier het personeel van het visserijmuseum wordt ontlast 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt waarom er in 2018 maar een bedrag van 10.000 euro wordt voorzien, waarop 
geantwoord wordt dat dit moet rechtgezet worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing van het bedrag in 2018 in de tekst 

Raadslid Loones verlaat de zitting 
 
14. Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor doelgroep 65-plussers – lokaal 

woonbeleid. 
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar het lokaal woonoverleg en volgende rechtzetting vermeldt: 13 met één 
kamer en 10 met twee kamers in Oostduinkerke en Hovenest wordt geschrapt in het reglement; hij verwijst naar de 
specifieke voorwaarden die in het reglement zijn voorzien 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassingen van het aantal wat betreft Oostduinkerke en 
schrapping van het Hovenest 

Raadslid Loones vervoegt opnieuw de zitting 
 
15. Goedkeuren intergemeentelijke BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die nu reeds meldt dat de samenwerking in de toekomst zal verder gezet 
worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren BNIP black-out. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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17. Goedkeuren ontbinding van de schenkingsovereenkomst m.b.t. overdracht patrimonium Stichting George 
Grard aan de gemeente van 17 mei 2010. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bestaande overeenkomst en het feit dat de omstandigheden zijn 
gewijzigd omwille van besparingen en dat er nu wordt geopteerd om een vaste opstelling van een deel van de collectie te 
voorzien op de eerste verdieping; dat er nu voorgesteld wordt om de schenkingsovereenkomst te ontbinden en nu een 
bruikleenovereenkomst wordt voorgesteld met duidelijke afspraken 

Raadslid Loones voegt hier nog aan toe dat het niet langer realistisch was om een museum George Grard in te richten 
gelet de hoge kosten, maar blij is dat dit dossier deze wending heeft gekregen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren bruikleenovereenkomst tussen de Stichting George Gard en de gemeente Koksijde. 
Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar de bepaling dat de reeds uitbetaalde bewaarkosten van 1500 euro per maand 
niet moeten terug betaald worden en nog moeten betaald worden tot 1 juli; ze rekent uit dat het over een bedrag van 
meer dan 100.000 euro gaat en vraagt of dit inderdaad klopt, wat door de burgemeester wordt beaamd 

Þ Goedgekeurd met 21 (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) voor en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

19. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering en aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger. 
Þ wordt aangesteld met 21 ja en 4 tegen : raadslid Devos en raadslid Castelein als plaatsvervanger 

20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt algemene vergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bereiding en levering van 
maaltijden voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool Koksijde, buitenschoolse kinderopvang 
en de jeugddienst – schooljaar 2016-2017. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. goedkeuring akte tot gedeeltelijke overdracht zakelijk recht aan de Huurhouderij de Paardenhoeve bvba. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(23) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – asielopvang in Koksijde 
Raadslid Dewulf verwijst naar de bespreking en zijn vraag op de gemeenteraad van 15 februari waarop de burgemeester 
niet aanwezig was en nu een aantal nieuwe elementen in de discussie wil brengen. Hij verwijst naar het feit dat 
ondertussen de gemeente Koksijde opnieuw negatief in het nieuws is gekomen door een uitspraak van de burgemeester 
van Brugge. Hij betreurt dit gelet de vele inspanningen die hier worden gedaan door de administratie, het onderwijs en 
de vrijwilligers. Hij verwjst ook naar het feit dat de burgemeester ook in Tij-dingen blijft herhalen dat het asielcentrum 
hier niet op zijn plaat is. Ook de voortdurende verwijzing naar het feit dat Koksijde op de smokkelroute ligt van de 
transmigranten wekt de indruk dat de gemeente wordt overspoeld door transmigranten. 

Hij vraagt de burgemeester te stoppen om te focussen op de negatieve boodschappen en vraagt wat hij zal doen om het 
blazoen van de gemeente op te poetsen. 

De burgemeester verwijst naar de resultaten in het Nieuwsblad over de burgemeesters en de goede score voor Koksijde, 
het is nog altijd geen cadeau voor een toeristische gemeente als Koksijde, ook de inplanting naast een operationele basis 
vindt hij nog altijd niet kunnen, hij verwijst ook naar de inzet van honderden agenten aan de grens om de 
transmigranten uit de noordfranse regio tegen te houden; hij verwijst ook naar de sterke humane ingesteldheid die aan 
de dag wordt gelegd om de asielzoekers op te vangen en verwijst ook naar de goede samenwerking met het centrum; hij 
verwijst naar bijkomende inzet van politiepersoneel en meldt dat dit personeel in het seizoen voor andere taken moet 
kunnen ingezet worden; hij besluit dat onze gemeente er het beste van gemaakt heeft door de inzet van de 
gemeentelijke diensten, de diensten van het ocmw en de politie; hij verwijst ook naar het project in samenwerking met 
de provincie in verband met integratie en de aanwerving van een integratieambtenaar met middelen van het kabinet 
Homans en ook de inspanningen op het vlak van integratie van asielkinderen in het onderwijs. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u02 
volgende raadszitting : maandag 18 april 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 18 april 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon 
raadslid Dalle niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 maart 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punten bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot uitbating van een cocktailbar ter hoogte van het Eugenie 
Terlinckplein te Koksijde-bad – periode 2016-2020 

Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van deze dagordepunten goed 

1. Mededelingen. 
er zijn geen mededelingen 

2. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Anemonenlaan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Guido Gezelleplein. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jacquetlaan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kerkplein. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Massartstraat. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking brandweerarsenaal. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Europaplein. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert Duboisstraat. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuring akte tot verkoop grond Dorpsplaats Wulpen aan Woonmaatschappij Ijzer en Zee. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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12. Goedkeuring overname Gewestweg N8h Jaak Vanbuggenhoutlaan tussen kmp. 0,000 en kmp. 1,127 namens 
het Vlaams Gewest. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat er destijds werd overwogen om deze weg op te breken maar 
deze piste nu wordt verlaten; de straat ligt er erbarmelijk bij, voornamelijk het ontbreken van een fietspad en de slechte 
staat van de voetpaden zijn een probleem; voor het Vlaamse gewest zijn deze werken niet prioritair en is het dus 
aangewezen dat de gemeente deze weg overneemt; hij verwijst ook naar het feit dat een kleine subsidie voor de 
overname wordt bekomen; 

Gehoord raadslid Loones die gelukkig is dat deze weg kan overgenomen worden en zal heringericht zal worden, hij stelt 
dat dit een van de weinige lanen is waar er platanen staan en vraagt om opnieuw meer platanen te willen voorzien; hij 
vraagt te willen onderzoeken om ter hoogte van de vroegere opbraak een versmalling te voorzien als knipoog naar deze 
eerdere plannen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle vervoegt de zitting om 20u15 
 
13. Goedkeuring kosteloze afstand grond voormalige munitiedepot aan de Polder en Noordwatering i.k.v. de 

verbreding van de Parlementsgracht. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze afstand nodig is om een technische operatie te kunnen uitvoeren aan deze 
gracht en om de landbouwers te compenseren voor grond die verloren gaat 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam "Admiraal Ronarc'h-pad". 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar eerdere bespreking en toelichting en ook de wens uitdrukt dat er voor 
generaal Hély d’Oissel ook een straatnaam naar hem zou worden genoemd, met name de Koninklijke Plaats 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring prijsbeleid en openingsuren Kunstencentrum Ten Bogaerde. 
Gehoord schepen Gantois die verwijst naar de nakende opening op 2 en 3 juli en de tijdelijke expo in samenwerking met 
het FRAC; zij stelt de openingsuren voor en stelt ook vast dat er momenteel in het FRAC er geen toegangsgeld wordt 
gevraagd en dan ook voorstelt om in het openingsjaar 2016 ook voor het kunstencentrum de toegang gratis te houden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits schrappen van de prijzen – gratis tot 31/12/2016 

16. Goedkeuren overeenkomst met Koninklijke veloclub Panne Sportief vzw voor de organisatie van de 
driedaagse De Panne-Koksijde periode 2017-2020. 

Gehoord schepen Dawyndt die tevreden is dat een nieuwe overeenkomst kan worden afgesloten voor de komende vier 
jaar onder de condities dat er een aankomst in Koksijde is, de naam De Panne-Koksijde blijft en er een tijdrit op ons 
grondgebied is; hij geeft toelichting bij de vergoeding die moet betaald worden en wijst er ook op dat er een stijging met 
30% mogelijk is wanneer de driedaagse opgenomen wordt in de UCI World Tour; hij wijst op de mooie publiciteit die dit 
voor de gemeente Koksijde en de Westkust met zich meebrengt, o.a. door de mooie luchtbeelden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Gaselwest - Eandis Assets - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Gehoord raadslid Decorte in zijn toelichting over de werking van Gaselwest en Eandis 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat er vanuit Figga geen bijkomende middelen aan de gemeente zal vragen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Gehoord schepen Serpieters die stelt dat aan de statuten een aantal technische aanpassingen dienen te gebeuren 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
Gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. IKWV - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. IWVA – goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 
Gehoord dhr. burgemeester die dit en navolgend punt toelicht, nl. dat er geen winst meer kan uitgekeerd worden en dit 
door een kapitaalsverhoging wordt opgevangen; hij verwijst ook naar beslissingen die zullen moeten genomen worden 
over de toekomst van de IWVA 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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22. IWVA – goedkeuring kapitaalverhoging. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. TMVW IC - Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het directiecomité en algemene 
vergaderingen. 

Gehoord raadslid Devos 

Þ aangesteld met 22 voor en 4 tegen: voor directiecomité raadslid Devos, plaatsvervanger Castelein; 
voor algemene vergadering raadslid Decorte, plv. Ghyselen  

24. Gezamenlijke beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het cultuurcentrum 
CasinoKoksijde, genaamd GBO - vervangen afgevaardigde. 

Þ wordt afgevaardigd namens de NVA-fractie: raadslid Loones 

25. Goedkeuring afspraken functiebeschrijving en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel basisonderwijs. 
Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het voorstel van de scholengemeenschap 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - gemeenteschool Koksijde. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - gemeenteschool Oostduinkerke. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 Westhoekacademie. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer burgemeester verlaat de zitting 
 

29. Goedkeuring van wijziging aan rechtspositieregeling gemeente Koksijde. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de voorgestelde wijzigingen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
30. Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot uitbating van een cocktailbar ter hoogte van het Eugenie 

Terlinckplein te Koksijde-bad – periode 2016-2020 
Gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(31) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – leegstand handelspanden 
Raadslid Dewulf stelt dat de leegstand in de handelscentra een probleem wordt waaraan er tot nu toe weinig gedaan 
wordt; er is een sfeer van verloedering; hij verwijst naar initiatieven in andere gemeenten, bijv. Beveren waar er twee 
ambtenaren instaan voor ondersteuning, andere gemeenten waar er subsidies worden gegeven om leegstand tegen te 
gaan; hij vraagt dat er een fulltime bediende zou worden aangesteld die zich zou bezig houden met lokale economie; hij 
verwijst naar verschillende programma’s en ondersteuning die o.a. via VVSG kan bekomen worden; hij vraagt ook 
samenwerking met Unizo;  

Schepen Geersens stelt dat het leegstandscijfer in Koksijde niet hoger is dan in andere kustgemeenten; zij onderkent 
ook dat er een probleem is, maar dat er wel door het gemeentebestuur wel degelijk iets wordt gedaan tegen de 
leegstand: ze verwijst o.a. naar de renovatie van de Zeelaan, waar er geen structurele leegstand is; ze verwijst ook naar 
de leegstandstaks die in Koksijde niet zo hoog is, waardoor de eigenaar kan investeren of de huur verlagen; er kan ook 
gekeken worden om handelspanden te wijzigen in woongelegenheden; ze geeft toe dat de detailhandel overal wel onder 
druk staat. Er zijn ook concrete projecten tegen leegstand: stickeracties, kunstevenementen, een toeristisch innovatief 
programma, etc. Ze verwijst ook naar initiatieven in andere gemeenten die mislukken, ondanks een ambtenaar lokale 
economie. 

Raadslid Dewulf blijft bij zijn standpunt en verwijst naar bijv. de leegstand langs de Koninklijke Baan. 

Raadslid Loones meent dat de gemeente alert moet blijven voor mogelijke leegstand en beaamt dat er wel degelijk wat 
gedaan wordt; hij stelt ook dat de gemeente is opgenomen in een regionaal programma “Krak West”, waar in 
samenwerking met andere centrumsteden en o.a. Unizo een project wordt opgezet. 

De burgemeester verwijst nog eens naar de inspanningen die gedaan werden en nog worden gedaan; hij stelt ook dat de 
gemeente vijf handelskernen heeft en dit bijzonder moeilijk is om deze in stand te houden, maar dit toch een 
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beleidsoptie blijft; de herinrichting van het openbaar domein blijft een belangrijk facet in de versterking van de 
handelskernen. 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u58 
volgende raadszitting : maandag 23 mei 2016 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 



 beknopt verslag gemeenteraad 23/05/2016  1 

 
gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 23 mei 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u09 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Anseeuw, de raadsleden Decorte, Vollon, Devos, Van Herck 
 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk : 

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – herinrichting Zeedijk fase 4 – 
Wandeldijk –goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van deze dagordepunten goed 

 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 april 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester meldt dat er zich op het strand een zwarte smurrie over een strook van een tiental meter bevindt; het 
gaat om bloei uit de zee, het gaat dus geenszins om een oliespoor 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg van een kunstgrasveld - 

terrein 2 sportpark Odk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat er door het groot aantal jeugdploegen er een probleem is met beschikbare 
velden en een uitbreiding dus nodig is 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen atletiekpiste 
sportpark Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de atletiekpiste in slechte staat is en niet bruikbaar is bij regenweer; de nieuwe 
piste wordt aangelegd met aanhorigheden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 11 
novemberstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Westendestraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Bliecklaan (Albert). 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Boulognestraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zeepannelaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Jorisstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder 
Zorgstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Kursaallaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Lalouxlaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pierre 
Sorellaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststelling retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd – periode 2016-2019. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren – periode 2016-2019. 
Gehoord raadslid Mouton die stelt dat haar fractie voor de shop-en-go-plaatsen is, maar haar fractie zal tegen stemmen 
gelet op de vroegere houdig in dit dossier 

Gehoord dhr. voorzitter die uitleg verschaft over het nieuwe shop-en-go systeem die ervoor moet zorgen dat de omzet in 
de winkels stijgt 

Þ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. 
Van Hove, R. Gantois, J. Loones, P. Casselman, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. 
Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 3 tegen (I. 
Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

17. Kennisname financiële kwartaalrapportage - eerste kwartaal 2016. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren doorgeeflening aan kerkfabriek Sint Niklaas - aankoop tapijten St. Niklaaskerk. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP). 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Voorlopige aanvaarding Generaal Hély d'Oisselplein. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het nieuwe boek over Koksijde en de Zoeaven van Michel Piérart, waarin 
heel wat informatie is opgenomen over generaal Hély d’Oissel; zijn hoofdkwartier was gevestigd in de villa op de huidige 
Koninklijke Plaats 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuren subsidiereglement Internationale Samenwerking. 
Gehoord schepen Gantois die beide vormen van subsidie toelicht: werkingssubsidie en een subsidie “rugzakverhalen”, die 
momenteel in twee reglementen waren vervat en nu worden gecoördineerd 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuring wijziging statuten van de projectvereniging Achthoek. 
Gehoord raadslid Loones die de wijziging toelicht, met name om de onverenigbaarheid van een schepen-parlementair op 
te vangen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Aktename wijzigingen huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek. 
Gehoord raadslid Loones die de twee wijzigingen toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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24. Kennisgeving jaarverslag, jaarrekening en werkingsverslag voor het jaar 2015 van de projectvereniging 
Achthoek. 

Gehoord raadslid Loones die ook de raadsleden uitnodigt op een netwerkmoment in Alveringem op 16 juni 

Gehoord raadslid Dewulf die bedenkingen heeft bij de activiteiten van Achthoek, nl. dat ze kleinschalig zijn en van een 
soms bedenkelijk niveau, hij vraagt dat onze vertegenwoordiger de hoogste waakzaamheid aan de dag zou leggen bij de 
programmatie; raadslid Loones repliceert dat de uitbreiding van de werking er is gekomen omwille van een af te sluiten 
convenant en stelt dat samenwerking toch altijd een meerwaarde betekent 

De burgemeester sluit aan dat we inderdaad beter af waren met 5Art, maar dat de engagementen voor de rest van de 
legislatuur zullen nagekomen worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Aanpassing subsidiereglement voor de inzet van professionele veiligheidsagenten op fuiven. 
Gehoord schepen Van Hove die stelt dat de subsidie wordt opgetrokken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuren overeenkomst met de lokale afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) 'de 
Sterrenjutters Koksijde' voor het gebruik van de gemeentelijke sterrenwacht Sterrenjutter in het Duinenhuis. 

Gehoord schepen Serpieters die vaststelt dat het Duinenhuis ondertussen is uitgegroeid tot een volwaardig 
natuureducatief centrum; ook de vereniging voor Sterrenkunde heeft aldaar zijn stek gevonden heeft en er wordt 
voorgesteld om een overeenkomst af te sluiten 

Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat de vereniging nog beter materiaal zou kunnen gebruiken en hiervoor ook de 
steun vraagt 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. TMVW (IC) - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. FIGGA - akkoord intekenen door FIGGA in Eandis Assets voor rekening van de gemeente Koksijde. 
Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de bespreking in de vorige raad 

Gehoord raadslid Dewulf die wat meer uitleg vraagt over de bestemming van de gelden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuren schoolreglement deeltijds kunstonderwijs WAK. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting die meldt dat het om een actualisatie gaat 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – herinrichting Zeedijk fase 4 – 
Wandeldijk –goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de extra inkomsten vorig jaar vanuit de IWVA en de wens om de Zeedijk 
herin te richten; er zijn vier fases, waarvan vandaag de eerste aan de raad wordt voorgelegd, met name van Ster der 
Zee tot aan het Grardplein; hij verwijst naar de slechte staat van de huidige wandeldijk en de geplande werken, met 
name nieuwe boordsteen en nieuwe betegeling; het is de bedoeling om de werken spoedig aan te vatten, zodat de 
heraanleg tegen het paasverlof zou af zijn 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u48 
volgende raadszitting : maandag 27 juni 2016 om 19 uur 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 27 juni 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 19u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon 
niet aanwezig bij aanvang van de zitting : raadslid Decorte 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 mei 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Hulpverleningszone Westhoek - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring wijziging toelage 2016. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2015. 
Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de dienstjaarrekening 2015 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Gemeenterekening 2015 - goedkeuring. 
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

Gehoord dhr. burgemeester die tevreden is met het positieve resultaat van de rekening en ook het feit dat het bereiken 
van de prioritaire beleidsdoelstelling, nl. afbouwen van de schuld, in het vooruitzicht ligt 

Þ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

5. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 3. 
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

Þ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

6. Goedkeuring van de budgetwijziging 2016 nr.1. 
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

Þ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en onderhouden 
schuilhuisjes in ruil voor publiciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het lopende contract dat zeer positief was voor de gemeente, maar dat 
einde dit jaar eindigt; hij stelt dat het de moeite is om een nieuwe opdracht uit te schrijven 
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Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I 
laan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Astridplein. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring overname gewestweg N330 Leopold II laan tussen kmp. 5,728 - kmp. 7,713 namens het Vlaamse 
Gewest. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat we met de overname de weg beter zullen kunnen inrichten voor voetgangers en 
fietsers, dat de herinrichting voor het Vlaamse gewest geen prioriteit is 

Gehoord raadslid Loones die betreurt dat het Vlaamse gewest een stijgend aantal taken niet meer vervult en dat het idee 
van de kamstructuur hiermee wordt verlaten; de overname zal een stijgende last betekenen voor de diensten naar 
onderhoud toe; hij vraagt dat bij de herinrichting aandacht zou zijn voor de aanwezige bomen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle verlaat de zitting  
 

11. Goedkeuring aankoop onroerend goed Dorpsstraat 9 jegens Supeene-Tyberghien. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de aankoopprijs en grootte van de andere belendende percelen en panden 
die ondertussen reeds door de gemeente zijn aangekocht; hij verklaart het verschil in aankoopprijs, gelet de goede staat 
waarin het pand zich bevindt 

Gehoord raadslid Loones die het college wil feliciteren met de aankoop 

Gehoord raadslid Hillewaere die vraagt wat er met het pand na aankoop zal gebeuren, waarop de burgemeester meldt 
dat de hangar zeker al nuttig zal kunnen gebruikt worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring akte kosteloze afstand grond voormalige munitiedepot aan de Polder en Noordwatering i.k.v. de 
verbreding van de Parlementsgracht. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring kosteloze overdracht van 32,5m² grond op de hoek van de Guldenzandstraat en de Sint 
Andréstraat. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 

14. Definitieve vaststelling GRUP Zeedijk. 
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die o.a. verwijst naar de adviezen van de gecoro 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring tracé van wegenis sociaal woonproject Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen, IJzer en Zee en bijhorende 
verbintenis. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de plannen voor de realisatie van een aantal koopwoningen in Wulpen en 
het feit dat de wegenis nu wordt voorgelegd, met een kostenverdeling tussen gemeente en maatschappij; ook de locatie 
van de ondergrondse afvalcontainers wordt herzien; de werken worden aangevat in de tweede helft van 2017 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Loones verlaat de zitting 
 
16. Goedkeuring erfpachtovereenkomst voor de oprichting van het nieuw politiehuis in de Ter Duinenlaan met PZ 

Westkust. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de toewijzing van de werken reeds is gebeurd en de werken zullen starten in 
september 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging tegen inbraak. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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18. Goedkeuring BNIP basis Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester die de bedoeling van dit BNIP toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Kennisname tentoonstellingsvisie gemeente Koksijde 2017-2019. 
Gehoord schepen Gantois die verwijst naar de bespreking in de raadscommissie en ook de aandacht vestigt op de 
opening van Ten Bogaerde volgend weekend; de aanleiding voor de visie was het coördineren van de diverse initiatieven 
die op vlak van tentoonstellingen gebeuren in de gemeente Koksijde 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting, waarbij hij ook verwijst naar het positieve advies van de schoolraad 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of het reglement voor Koksijde ook niet moet aangepast worden, waarop schepen 
Van Hove meldt dat dit in augustus zal voorkomen 

Raadslid Mouton stelt vast dat het kopiëren van leerlingengegevens buiten de maximumfactuur valt en vraagt wat dit 
betekent. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Loones vervoegt opnieuw de zitting 
 
21. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw die de diverse wijzigingen in de formatie toelicht 

Gehoord raadslid Dewulf die met genoegen vaststelt dat een ambtenaar lokale economie wordt voorzien 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(22) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Verhaeghe – kerkhof Koksijde 
Raadslid Verhaeghe heeft vastgesteld dat er een sterretjesweide is ingericht en is blij dat dit er is, maar ze stelt zich de 
vraag of de inwoners van de gemeente dit weten en daarom ook suggereert om dit in Tij-dingen bekend te maken. 
Schepen Geersens meldt dat dit zal gebeuren, omdat het perkje nu nog maar pas is aangelegd 

 
Raadslid Decorte vervoegt de zitting. 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u49 
volgende raadszitting : maandag 22 augustus om 20u00 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 



 beknopt verslag gemeenteraad 22/08/2016  1 

 
gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 22 augustus 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 19u11 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Anseeuw, de raadsleden Decorte, Vollon, Castelein, Bakeroot en 
Vandekeere 
 
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Dalle en Cavyn 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 27 juni 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
Raadslid Dalle vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 

1. Mededelingen. 
De burgemeester meldt dat de gemeente zich mateloos ergert aan het onderhoud van het groen langs de fietspaden en 
voetpaden langsheen de gewestwegen; het antwoord die de gemeente kreeg op een vraag aan het Vlaamse Gewest tot 
dringend onderhoud kan helemaal niet bevredigen, omdat de veiligheid van de fietsers en de ruiters in het gedrang 
komt; er zou te weinig geld zijn bij de Vlaamse overheid, waardoor men een maaibeurt heeft overgeslagen; bovendien 
worden onze wegen door Wegen en Verkeer nu beheert vanuit Oostende in plaats van Diksmuide; hij wil duidelijk stellen 
dat het niet de gemeente is die terzake in gebreke is gebleven; 

De burgemeester deelt ook nog mee dat wat het dossier over de communicatieantenne op de residentie “21” in 
Oostduinkerke betreft, dit dossier nooit officieel door het schepencollege werd behandeld omdat het ingediende dossier 
werd ingetrokken en dat de beslissingsbevoegdheid bovendien bij de Vlaamse Overheid zal liggen; er bestaat dus 
momenteel geen dossier meer; de burgemeester zegt ook dat wanneer er een minste risico zou zijn voor de 
volksgezondheid, de gemeente een negatief advies zal geven; 

Raadslid Van Herck is blij dat er protest zal worden aangetekend tegen de manier van werken van de Vlaamse Overheid 
wat betreft het onderhoud van de beplanting langs de fietspaden; hij heeft ook vastgesteld dat de werken tot nu 
bijzonder slordig zijn uitgevoerd, waarbij zelfs de belijning en signalisatie werd beschadigd; hij vraagt dat er nog eens 
zou aangedrongen worden dat de Vlaamse Overheid haar verantwoordelijkheid zou nemen; 

Raadslid Loones onderschrijft namens zijn fractie de bezwaren in verband met onderhoud van de fietspaden; hij heeft 
ook vastgesteld dat de hagen in de Leopold III-laan niet naar behoren worden onderhouden; hij heeft de indruk dat de 
wegen die geen gewestelijke functie meer vervullen, meer en meer zullen afgestoten worden naar de gemeenten; wat de 
antenne op de residentie “21” betreft heeft hij heel wat bekommernissen van burgers ontvangen; hij ziet ook diverse 
mogelijke bezwaren: volksgezondheid, visuele hinder; hij stelt ook vast dat de eigenaars voor de helft positief zijn, maar 
de andere helft negatief, nl. zij die geen geld krijgen; hij ziet er ook een mogelijkheid in dat de gemeente een belasting 
zou heffen en vraagt ook dat er een openbaar onderzoek zou worden gehouden ingeval er een officiële aanvraag zou 
komen 

De burgemeester rondt af dat dit dossier ten gronde nooit is behandeld in het schepencollege en stelt dat ook het college 
van plan was een openbaar onderzoek te houden 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie “Estaminet 

Peerdevisscher" - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 
verschillende liften - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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4. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Bosquetiastraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Jacquetlaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Langeleedstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Massartstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke 
Prinslaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke 
baan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring retributiereglement infrastructuur gemeente Koksijde. 
Gehoord dhr. voorzitter die meldt dat het hier niet om een goedkeuring gaat zoals de agenda vermeld, maar om een 
kennisname, gezien de raad eerder de bevoegdheid tot vaststelling van de tarieven voor infrastructuur delegeerde naar 
het schepencollege 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de diverse reglementen door de diensten met dit reglement aldus gebundeld 
worden in één reglement, onder andere als gevolg van de vaststellingen die door de externe audit zijn gedaan 

Þ Kennisname met unanimiteit 

11. Kennisname financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2016. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de 
gemeente Koksijde. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuren rekening 2015 en begroting 2016 van vzw JOC de PIT. 
Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het verslag van de externe bedrijfsrevisor 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2015 van het AGB Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de goedkeuring door de raad van bestuur en het nazicht door de 
bedrijfsrevisor 

Gehoord raadslid Dewulf die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden omwille van het door het gemeentebestuur en AGB 
gevoerde parkeerbeleid dat er enkel op gericht is zoveel mogelijk inkomsten te genereren 

Þ Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. 
Van Hove, R. Gantois, J. Loones, P. Casselman, F. Devos, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. 
Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. 
Dewulf) 

Raadslid Cavyn vervoegt de zitting 
 
15. Goedkeuren ondertekenen charter "Sterk Fietsbeleid" van Fietsberaad Vlaanderen. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het gemeentelijke mobiliteitsbeleid en de gevraagde uitgangspunten en 
engagementen en vermeldt dat de mobiliteitsambtenaar met een doorlichting van het fietsbeleid bezig is 

Gehoord raadslid Van Herck die aandacht vraagt voor het snoeien van de laaghangende takken van de bomen langs de 
Robert Vandammestraat, zeker in het licht van het begin van het schooljaar; hij vraagt meteen ook aandacht voor 
kwalitatieve voetpaden, o.a. in de Van Buggenhoutlaan 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Koksijde en OCMW Koksijde, gemeente en 
OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort m.b.t. de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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17. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam Generaal Hély d'Oisselstraat. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het openbaar onderzoek, de ingediende bezwaren en dan ook voorstelt om 
de naamswijziging te beperkten tot één straatgedeelte 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentelijke Holding NV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering. 

Þ aangeduid met 16 ja, 4 tegen en 1 niet gestemd: schepen Loones (effectief) en P. Hillewaere (plv.) 

19. Gaselwest-Zuid - Goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging, vaststelling mandaat en aanduiding van 
vertegenwoordigers. 

Gehoord dhr. burgemeester 

Þ Goedgekeurd met 18 ja en 3 tegen: Bakeroot (effectief) en Ghyselen (plv) 

20. TMVW - Goedkeuring statutenwijziging. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Gaselwest - Eandis Assets - Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de 
algemene vergadering, 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuren wijziging transportovereenkomst met IWVA in kader van saneringsverplichting water. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Kostenvergoedingspercentage inning gemeentelijke saneringsbijdrage - IWVA - dienstjaar 2015 - 
goedkeuring. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Vacantverklaring statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a. 
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt dit punt uit te stellen 

Þ uitgesteld met unanimiteit 

 
(25) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck - openluchtzwembad 
Raadslid Van Herck vraagt of het klopt of het openluchtzwembad sluit in september en vraagt of dit niet langer kan 
openblijven, en dit op vraag van heel wat inwoners. De burgemeester meldt dat het zwembad open blijft tot 9 september 
en het nadien omwille van te hoge exploitatiekosten gesloten wordt; raadslid Van Herck blijft bij zijn standpunt om 
langer open te houden, al is het maar om de lokale bevolking te laten genieten van de infrastructuur en in het licht van 
de volksgezondheid; schepen Serpieters voegt hier aan toe dat onderzoek heeft uitgewezen dat de grootste kost voor 
verwarming in de maand september ligt 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - KVVC 
Raadslid Dewulf stelt dat de KVVC een club is met een grote aanhang en uitstraling en ook met een goede jeugdwerking; 
de pers heeft vol gestaan met negatieve berichten; de gemeente heeft ook zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur en hij 
stelt dan ook de vraag of de gelden wel goed besteed zijn geweest, heeft de gemeente dit voldoende vooraf bekeken ? 
Hoe is het mogelijk dat zo’n club momenteel virtueel fiat is; moet de gemeente daar nu niet in optreden en zorgen dat de 
infrastructuur opnieuw effectief en efficiënt wordt gebruikt; misschien is het mogelijk om een externe kracht aan te 
trekken om het voetbal terug op de goede sporen te brengen; schepen Dawyndt antwoordt dat de vzw niet de gemeente 
is; er is destijds kunstgras aangelegd omdat een terrein met de bouw van de tennishal is weg gevallen en dat er toen 
continu moest kunnen gespeeld worden op het kunstgrasveld; de jeugdwerking Koksijde-Oostduinkerke blijft verder 
bestaan, gelet ook de subsidie die ze van de gemeente krijgen; het is niet aan de gemeente om de club terug op de rails 
te krijgen of zich met de interne keuken van de club te moeien 

 

3. vraag van raadslid Dewulf – Ten Bogaerde 
Raadslid Dewulf stelt vast het museum Ten Bogaerde formidabel mooi is en een succes kent; hij vraagt wat er met de 
stallingen vooraan zal gebeuren, zijn er daar plannen mee; de burgemeester zegt dat het de bedoeling is om in deze 
gebouwen een mini-brouwerij in te richten in samenwerking met brouwerij Huyghe, met ook een gelagzaal als 
museumcafé. Raadslid Loones is blij positieve signalen te krijgen van raadslid Dewulf over dit project 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u50 
volgende raadszitting : maandag 19 september 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 augustus 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

Schepen Van Hove deelt mee dat er voor de raadsleden een IPad is voorzien en ondertussen geleverd; de raadsleden 
worden verwittigd van de modaliteiten door de dienst ICT 

Raadslid Van Herck betreurt de afgelasting van de gemeenteraad in september en vraagt dat alle opmerkingen die door 
de raadsleden gemaakt worden in de gemeenteraad ook in Tij-dingen worden opgenomen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van het Europaplein 

te Koksijde (Oostduinkerke) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit ontwerp reeds lang werd ingepland, maar wat vertraging opliep door 
discussie met de mede-eigenaars van de parkings; hij licht de raming en de voornaamste inrichtingsprincipes van het 
ontwerp toe, waaronder het doortrekken van het plein tot aan het verlengde van de Zeedijk 

Gehoord schepen Loones die vraagt of de bloembakken met zitbanken als afboording zijn weerhouden en vaststelt dat 
het kunstwerk is weg genomen en vraagt of deze worden terug geplaatst; hij is tevreden met dit ontwerp, ook omdat de 
voetpaden worden herlegd; de burgemeester stelt dat de banken langs de Koninklijke Baan worden herplaatst, evenals 
het kunstwerk. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie platte daken 
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar inhuldiging vandaag van de nieuwe speelweide van de gemeentelijke 
basisschool en het feit dat er subsidies door de provincie werden verleend; hij geeft hiervoor het woord door aan raadslid 
Decorte die wat meer uitleg verschaft over het feit dat de school het derde MOS-label kreeg en hierdoor in aanmerking 
kwam voor subsidies voor dit project 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 
verschillende liften van de gemeente Koksijde - 2de prijsvraag - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord de gemeentesecretaris die toelicht dat het hier, in tegenstelling tot wat in de verklarende nota staat, het hier 
wel om een open aanbesteding gaat 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat door de reglementering aanpassingen moeten gebeuren aan de liften 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Henri 
Christiaenlaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen -  
Maurice Blieckstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen -  
Acht-septemberstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen -  
Jaakpad. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Kursaallaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Oostendelaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Strandlaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen -  
Jacob Jordaensstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen -  
parkings sportstadion. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Schoolomgeving zone 30. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen -  
Leopold II laan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen -  
Albert I laan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen -  
Koninklijke baan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen -  
Ter Duinenlaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling van gft aan huis. 
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar het huidige retributiereglement dat voorziet in een jaarlijks forfait voor 
gebruik van de GFT-container; onderhavig reglement voorziet een overgangsbepaling om later het systeem meer op de 
gebruiker af te stemmen en dit vanaf 1 juli; het zal, wanneer men instapt in de loop van het jaar, een voordeliger 
systeem worden 

Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar het huidige systeem dat bij instap na drie of zes maand er minder moet 
betaald worden, en vraagt of dit nu ook zo zal zijn, waarop schepen Serpieters stelt dat het voordeliger zal zijn omdat 
men nu ook per maand zal kunnen betalen, gezien moet betaald worden volgens aanlevering; waarop raadslid Mouton 
vraagt, als je instapt op 1 april, dan ook maar voor de resterende maanden zal moeten betalen; schepen Serpieters stelt 
ten slotte dat het inderdaad beter expliciet in het reglement wordt voorzien dat slechts de resterende maanden moeten 
betaald worden 

Gehoord dhr. voorzitter stelt voor om een aanpassing te doen dat men volgens het aantal maanden kan betalen die nog 
resten 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits de nodige aanpassing te doen aan het reglement, met name dat 
slechts de resterende maanden bij instap moeten betaald worden 

20. Vaststellen retributiereglement milieupark. 
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat het de bedoeling is om de fractie grofvuil te doen dalen en daarom het park 
wordt uitgerust met een weegbrug en een aparte container voor harde plastics; er wordt ook een automatische 
toegangscontrole ingevoerd; het afleveren van electroafval en KGA werd ondertussen al gewijzigd; hij stelt ook dat de 
meeste fracties gratis zullen blijven; steenpuin zal nu gewogen worden; er is ook een tarifering voorzien voor asbest, 
maar pas vanaf 200 kg; momenteel wordt reeds 80% van het materiaal dat aangeleverd wordt in het containerpark 
gerecycleerd; hij somt de tarieven op van de diverse fracties 
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Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar de verhoging van de milieubelasting in het begin van de legislatuur; ze merkt 
nu op dat het principe van de “vervuiler betaalt” nu wordt ingevoerd, maar de belasting niet omlaag gaat, wat wel 
beloofd was; ze vraagt ook of er geen file zal ontstaan bij de betaalautomaat bij drukke momenten op zaterdag en welke 
de maatregelen zijn die genomen zullen worden om het sluikstorten tegen te gaan; schepen Serpieters verwijst naar de 
GAS-boetes door de milieuagenten bij sluikstorting; betaling zal moeten gebeuren aan de weegbrug; de milieubelasting 
is er niet alleen voor de verwerking van het afval, maar ook voor milieu-educatie, preventieve acties, groenonderhoud, 
…; raadslid Mouton verwijst nogmaals naar de belofte om de milieubelasting aan te passen 

Þ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

21. Goedkeuring budgetwijziging nr.2 2016 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de doelstelling om de schulden van de gemeente Koksijde te doen zakken 
beneden de 100 miljoen euro; hij geeft het woord door aan de financieel beheerder voor een technische toelichting over 
de belangrijkste wijzigingen 

Þ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

22. Kennisname van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Raadslid Hancke vraagt naar de stand van zaken van de herinrichting van de kerk tot gemeenschapszaal; de 
burgemeester verwijst naar een plaatsbezoek in Sint-Pieterskapelle dat als inspiratie zou kunnen dienen voor de 
herinrichting in Wulpen met een beperkt budget; raadslid Hancke vraagt of het bestaande plan dan wordt afgevoerd, 
waarop de burgemeester bevestigend antwoordt;  

Raadslid Loones is blij met deze kleine ingrepen maar vindt dat Koksijde toch beter kan doen dan Sint-Pieterskapelle; hij 
houdt een pleidooi om toch het bestaande plan uit te voeren 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Advies jaarrekening  2015 - Kerkfabriek O.L.V. Ter Duinen. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting van dit en navolgende punten over de jaarrekeningen van de diverse 
kerkfabrieken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Advies jaarrekening  2015 Kerkfabriek - St.-Idesbald. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Advies jaarrekening  2015 - Kerkfabriek St.-Niklaas 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Advies jaarrekening  2015 Kerkfabriek - St.-Pieter. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Advies jaarrekening  2015 Kerkfabriek - St.-Willibrordus. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Kennisname van het budget 2017 van de kerkfabriek O.L.V. ter Duinen. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting van dit en navolgend punt wat de budgetten 2017 betreft 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Kennisname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Kennisname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Kennisname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Kennisname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
Gehoord schepen Serpieters 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuring toevoeging hoeve Geuzenhof aan lijst met gebouwen met vier sterren in de gemeentelijke 
inventaris bouwkundig erfgoed. 

Gehoord schepen Gantois die verwijst naar motivering in de technische nota 
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Gehoord raadslid Ghyselen die vraagt dat de restauratiepremie zou gedifferentieerd worden naar gelang het een groot 
gebouw zoals een hoeve, dan wel een kleine villa betreft 

Raadslid Loones zegt dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen beschermde monumenten en viersterren-
gebouwen; hij vraagt of er beweging is in de inventarisatie van de driesterren-gebouwen; schepen Gantois zegt dat er 
meer budget zal worden voorzien in 2017; er zijn ruim 1.000 woningen die vallen onder de drie sterren, er zal moeten 
voorzien worden in een bijkomende kracht om dit verder uit te werken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Goedkeuring partnerovereenkomst met Els Wuyts naar aanleiding van de najaarstentoonstellingen in het 
kunstencentrum Ten Bogaerde (2016-2018). 

Gehoord schepen Gantois die verwijst naar het succes van de eerste tentoonstelling; er wordt gestreefd naar een verder 
kwalitatief aanbod in het kunstencentrum, waarbij voor drie opeenvolgende winterseizoenen een overeenkomst wordt 
afgesloten met Els Wuyts 

Gehoord raadslid Dewulf die vraagt of boven de tentoonstelling over George Grard blijft, wat wordt bevestigd door 
schepen Gantois 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Trefpunt Koksijde: 2017-2018-2019 
Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het feit dat Trefpunt een vaste waarde is in onze communicatiestrategie en 
er nu een verlenging wordt voorgesteld; de nieuwe uitzendingen worden in reportagestijl gemaakt, zonder presentatrice 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Toekennen titel ereburger aan dhr. Dirk Van Tichelt. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de viering terzake 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Goedkeuring nieuwe overeenkomst voor een toelage aan en samenwerking met de Koninklijke Veloclub de 
Verenigde Vrienden Koksijde voor de organisatie van de Worldcup cyclocross Koksijde en het opheffen van de 
bestaande overeenkomst. 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat de club de voorgaande jaren belangrijke verliezen heeft geleden door een aantal 
tegenslagen en ook verwijst naar de stijgende kosten op allerlei vlak; de organisatie van een wereldbekermanche 
belangrijk is voor de gemeente Koksijde; er wordt ook een eenmalige subsidie voorgesteld om de verliezen te dekken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Goedkeuring oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking (voor aanvullende diensten TMVW). 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Þ Aangesteld met unanimiteit: schepen Van Hove en Anseeuw (plv) 

39. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

40. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Koksijde 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Aanleg wervingsreserve statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

42. Goedkeuring aanpassing formatie. 
Gehoord schepen Anseeuw die de wijzigingen in de formatie en de noodzaak toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(43) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck – openluchtzwembad Oostduinkerke 
Raadslid Van Herck verwijst naar zijn eerdere vraag om het openluchtzwembad in september verder open te houden, hij 
heeft heel veel reactie hierop gekregen en vragen van inwoners om langer open te houden; hij vindt het spijtig dat de 
meerderheid hier niet is willen op ingaan; hij vraagt om in 2017 opnieuw in overweging te nemen om ook in juni en 
september open te blijven; de burgemeester herhaalt dat het aantal bezoekers dermate daalt in september dat het 
economisch niet meer verantwoord is om open te houden; de burgemeester stelt wel voor om de honden op de laatste 
dag te laten zwemmen; schepen Dawyndt meldt hij er zelf weinig over aangesproken werd; raadslid Van Herck blijft bij 
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zijn standpunten en zegt dat de meerkosten niet opwegen tegen de voordelen voor de volksgezondheid; schepen 
Serpieters ten slotte haalt nog enkele bezoekerscijfers en in te zetten personeel aan om te stellen dat het economisch 
niet rendabel is dit in juni en september langer open te houden 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - persknipsels 
Raadslid Dewulf vraagt om deze te beperken tot Koksijde 

 

3. vraag van raadslid Dewulf - asielopvang 
Raadslid Dewulf vraagt zich af wat er gebeurd is, in het begin was er een grote tegenstand tegen de komst en hij stelt nu 
vast dat er een ommezwaai is; de burgemeester is blij dat het centrum wordt gesloten, maar hij altijd heeft gezegd dat 
Koksijde een groot hart heeft en de mensen in de beste omstandigheden zouden worden behandeld worden; hij dankt 
ook al wie hieraan heeft meegewerkt. 

 

4. vraag van raadslid Vollon - ambulancedienst 
Raadslid Vollon stelt vast dat door de schaalvergroting er een aantal negatieve effecten zijn: mensen die wonen in 
Nieuwpoort of De Panne zijn van dienst in diverse ambulancediensten verspreid over de hulpverleningszone; dit leidt er 
toe dat mensen ingezet worden in een regio die ze niet kennen; hij pleit voor een andere aanpak; er zijn ook ervaren 
mensen die weg gaan uit de regio naar andere zones omdat ze daar beter betaald worden; de burgemeester sluit zich 
hierbij aan en heeft dit ondertussen ook mogen ervaren; hij heeft reeds een pleidooi gehouden om dit te herbekijken 
binnen de hulpverleningszone en extra budgetten uit te trekken; hij overweegt ook om te bekijken om Koksijde meer bij 
een kustzone te laten aansluiten 

 

5. vraag van raadslid Vollon – kerkhof Oostduinkerke 
Raadslid Vollon stelt dat een deel van het kerkhof van Oostduinkerke er niet netjes bijligt zoals het in Koksijde hoort, het 
gaat om verwaarloosde graven met nogal wat onkruid en vraagt dat de gemeente maatregelen neemt; schepen 
Geersens meldt dat er rond onkruidbestrijding wel degelijk het mogelijke wordt gedaan; er zijn ook al een aantal kapotte 
kruisen weg genomen; het is niet de opdracht van de gemeenten om de grafmonumenten te onderhouden; extra zorg 
zal worden besteed in aanloop naar Allerzielen  

 

6. vraag van raadslid Verhaeghe – watervoorziening 
Raadslid Verhaeghe vraagt om een drinkwaterfontein te voorzien op het skatepark van Oostduinkerke; schepen Dawyndt 
zal dit laten bekijken in samenwerking met IWVA 

 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u30 
volgende raadszitting : maandag 21 november en maandag 19 december 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u05 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: raadsleden Casselman en Mouton 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 24 oktober 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

schepen Gantois geeft aan de hand van een powerpoint een verslag van de laatste ambtelijke reis naar Galibi in het 
kader van de Stedenband 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Zeedijk fase 4 - 

wandeldijk (inclusief plant- en zitelementen) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over het ontwerp en de raming van dit dossier 

Gehoord raadslid Verhaeghe die vraagt of de gemeente nog niet heeft gedacht om fitness toestellen te plaatsen op de 
Zeedijk waarop de burgemeester meldt dat dit voorzien is 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van het Europaplein 
te Koksijde (Oostduinkerke) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de behandeling van het dossier in de vorige gemeenteraad en de 
wijzigingen toelicht aan het voorliggende dossier 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Vaststellen van politiereglement stilstaan en parkeren (GAS4). 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststellen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 2017-2018-2019. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - derde kwartaal 2016 - kennisname. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle verlaat de zitting tijdens de behandeling van navolgend punt 7 
 
7. Goedkeuring akte aankoop woning en garages Dorpsstraat 9 jegens Supeene - Tyberghien. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over dit en navolgende twee punten, waarbij hij verwijst naar de 
concessieprijs die gelijk is gebleven en de wijzigingen in verband met de exploitatie van de bars en het sluitingsuur dat 
wordt vastgelegd op 24 uur, de overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar 
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Gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat er voor de leden van de clubs een korting moet toegestaan worden, hij heeft 
vastgesteld dat de tarieven in de drie clubs niet gelijk zijn en hij stelt ook voor dat de ristorno voor de leden in de drie 
clubs wordt gelijk gesteld, en dat dit zou besproken worden in het overlegcomité, hij vraagt ook dat de oppositie wordt 
vertegenwoordigd in het overlegcomité, waarop schepen Dawyndt meldt dat dit zal bekeken worden en zegt dat het niet 
de bedoeling is om hierover vandaag te beslissen 

Gehoord de heer burgemeester die voorstelt om aldus in artikel 22 toe te voegen dat een lid van elke fractie van de 
gemeenteraad vertegenwoordigd wordt in het overlegorgaan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits samenstelling van het overlegorgaan in art. 22 te wijzigen in die zin 
dat van elke raadsfractie een vertegenwoordiger kan zetelen 

9. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
Gehoord schepen Dawyndt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits samenstelling van het overlegorgaan in art. 22 te wijzigen in die zin 
dat van elke raadsfractie een vertegenwoordiger kan zetelen 

10. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
Gehoord schepen Dawyndt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits samenstelling van het overlegorgaan in art. 22 te wijzigen in die zin 
dat van elke raadsfractie een vertegenwoordiger kan zetelen 

11. Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot uitbating van een beachbar ter hoogte van het Zouavenplein te 
Koksijde-bad - periode 2017-2020. 

Gehoord schepen Geersens die de voornaamste wijzigingen t.a.v. huidige concessie toelicht, met name openingsuur tot 
zonsondergang met mogelijkheid tot enkele uitzonderingen en de gunningscriteria toelicht 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of dit wordt bekendgemaakt en via welke kanalen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren concessievoorwaarden voor het uitbaten van een kindermolen op het Eugenie Terlinckplein te 
Koksijde-Bad. 

Gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring budgetwijziging 1 van het AGB Koksijde voor het jaar 2016. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die de stemming vraagt over dit punt 

Þ goedgekeurd met 22 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, J.-M. Dewulf) 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst vzw Tandem West. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Gehoord schepen Serpieters die meldt dat een kleine verhoging aan de kustgemeenten zal gevraagd worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. WVI - vaststellen standpunt in te nemen buitengewone algemene vergadering. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat een selectie voor informatieveiligheidsconsulent geen resultaat opleverde en er 
nu wordt voorgesteld om de functie op B-niveau open te verklaren 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 
2013 en 2014. 
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

(21) MONDELINGE VRAGEN 
 

Er zijn geen mondelinge vragen 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u39 
 
volgende raadszitting : maandag 19 december 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 19 december 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepenen Gantois en Delie, de raadsleden Vollon, Van Herck 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 november 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - aanpassen permanente 

drainage aan het Abdijmuseum Ten Duinen + onderhoud 4 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester over de noodzakelijkheid van deze werken 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - aanleg twee dubbele 
padelterreinen te Koksijde-dorp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat met de aanleg van deze terreinen voor deze sport een meerwaarde zijn voor het 
aanbod in de gemeente 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - aanstelling commissaris-
revisor voor het autonoom gemeentebedrijf Koksijde - jaarrekening 2017-2018-2019 - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling van reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Gehoord de secretaris in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Ghyselen die verwijst naar de besprekingen in de landbouwraad waar bevestigd werd dat een 
uitzondering kan gemaakt worden op het geluid dat voortkomt van landbouwmachines in bepaalde 
weersomstandigheden en vraagt of dit ook kan doorgetrokken worden in onderhavig reglement, waarop de burgemeester 
meldt dat in een volgende raadszitting kan voorzien worden in een uitzondering voor landbouwmachines ‘s nachts 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde. 
Gehoord schepen Serpieters die opmerkt dat de gedoogzones voor honden op het strand zoals die in het vigerende 
reglement staan, moeten behouden blijven onder titel 5 “Dieren” 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit, mits toevoegen van de gedoogzones voor honden op het strand 

Raadslid Dalle verlaat de zitting voor navolgend punt 7 
 
7. Goedkeuring van overdracht en akte wegenis Dockaertstraat door nv Westhoek Grondmaatschappij en Groep 

Huysentruyt. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Goedkeuring overname en kosteloze afstand grond ter realisatie Sociaal Huisvestingsproject 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee - Kerkwijk Wulpen. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Subconcessie tot uitbating van twee trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk te Koksijde en te 
Oostduinkerke ter hoogte van respectievelijk Prins Albertplein en Trumelet Faberstraat - periode 2017-2019. 

Gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Gehoord raadslid Dewulf die vraagt of de 30.000 een minimum is, wat wordt bevestigd 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal Witte Burg. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit en de navolgende agendapunten, met name het vaststellen van 
een huishoudelijk reglement van elke zaal en dit in het kader van de door de Vlaamse Overheid uitgevoerde audit 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalente zaal 't Oud Schooltje. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalente zaal Noordduinen. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalente zaal Kerkepanne. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het atrium en raadskelder gemeentehuis. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van kapel Ster der Zee. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het Natuureducatief centrum Duinenhuis. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van sportpark Hazebeek te Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van turnzaal gemeenteschool te Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de sporthal te Koksijde-Dorp. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het atrium gemeenteschool Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de zaal voor vloersporten te Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de turnzaal gemeenteschool te Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het sportcentrum te Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de bolledroom te Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Hervaststelling huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de Keunekapel. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de gasterie. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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29. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de Abtskapel Ten Bogaerde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het kunstencentrum Ten Bogaerde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring statuten gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze aanvraag kadert in de erkenning van de gemeente als onroerend 
erfgoedgemeente 

Gehoord raadslid Loones die tevreden is dat de gemeente als eerste onroerende erfgoedgemeente is erkend; hij vraagt 
aandacht voor de renovatie van het Vanneuvillehuis, waar momenteel geen subsidies voor vrijgemaakt kunnen worden, 
waarop de burgemeester ook betreurt dat er in dit dossier geen voortgang zit en voorstelt dat er bij het kabinet nog eens 
per brief wordt aangedrongen namens de gemeenteraad op behandeling van dit dossier 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuring deelname vervoersregioraad voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat hiermee een aantal vragen vanuit de regio tot in Brussel gehoor kunnen krijgen, 
hij verwijst o.a. naar de slechte treinverbinding naar Brussel  

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 
Gehoord schepen Van Hove die stelt dat dit op vraag is van het OVSG en de engagementen schetst in die 
beginselverklaring 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Verwijl- en moratoire intresten inzake belastingen - 2017-2019 - hervaststelling. 
Gehoord dhr. burgemeester die bij dit punt de bespreking van het budget 2017 aanvangt; hij verwijst naar de voordelen 
van de beleids- en beheerscyclus; de doelstelling van deze legislatuur is om de schuld tegen het einde van de legislatuur 
beneden de 100 miljoen euro te krijgen; de geplande investeringen blijven binnen het bereik, er kan zelfs meer worden 
geïnvesteerd dan gepland; hij somt de voornaamste investeringen voor 2017 op, waaronder tal van wegenwerken, 
aanleg fietspaden, heraanleg Zeedijk, Kerkstraat-Noordstraat-Hegerplein, restyling Witte Burg, energiemaatregelen, enz. 
en hierbij telkens de planning van de werken bij vermeld. 

Hierbij aansluitend wordt door de financiële beheerder vermeld dat een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk 
was; de noodzakelijke evenwichten worden opnieuw bereikt; hij vervolgt met een overzicht van de voornaamste 
opbrengsten en inkomsten o.a. uit belastingen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2017-2019 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Gemeentelijke activeringsheffing - belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels - periode 
2017-2019 - hervaststelling. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Belastingreglement op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - periode 2017-
2019 - hervaststelling. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

39. Belastingreglement op het bouwen en verbouwen - periode 2017-2019 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

40. Belastingreglement op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie - periode 2017-
2019 - hervaststelling. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat in dit reglement wordt voorzien in de afschaffing van de belasting op leegstand 
op handelspanden en dat er meer gefocused moet worden op het aantrekkelijker maken van de panden, om de prijzen te 
verlagen, eventueel een herbestemming; de afschaffing moet er toe leiden dat de eigenaar initiatief tegen de leegstand 
kan nemen; het register zal wel bijgehouden worden, en elk jaar zal een evaluatie gebeuren van het gegeven 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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42. Gemeentebelasting op de leegstand van woningen - 2017-2019. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

43. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 4. 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

44. Goedkeuren van de budgetwijziging 2016 - nr. 3 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

45. Vaststellen beleidsnota en financiële nota - budget 2017. 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

46. Hulpverleningszone Westhoek, financiële verdeelsleutel 2015 - 2023 : bijdrage 2017 / onroerende goederen - 
goedkeuring. 

Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

47. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2017. 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

48. Goedkeuring meerjarenplanwijziging AGB 2015-2019. 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

49. Goedkeuring budgetwijziging AGB 2016. 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

50. Goedkeuring beleidsnota en financiële nota - budget 2017 - AGB. 
Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

51. OCMW - meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 6 - kennisname. 
⇒ kennisname met unanimiteit 

52. OCMW - budget 2017 - kennisname. 
⇒ kennisname met unanimiteit 
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(53) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Ghyselen – 50 jaar Orde Paardevisser 
Raadslid Ghyselen stelt dat in 2017 de Orde van de Paardevisser 50 jaar bestaat; hij vraagt of de Orde ook speciaal zal 
gesteund worden, bijv. financieel; schepen Geersens meldt dat er een bijdrage vanuit de gemeente is voorzien van 5.000 
euro, evenals logistieke en andere ondersteuning; de burgemeester meldt dat de Vierdaagse van de Ijzer ook zal 
vertrekken vanop de Zeedijk waar ook de Orde een speciale rol zal in krijgen, gezien de Orde aan de basis ligt van de 
Vierdaagse 

 

2. vraag van raadslid Dewulf – enquete Nieuwsblad 
Raadslid Dewulf verwijst naar het tevredenheidsonderzoek van het Nieuwsblad en vraagt wat er zal gedaan worden naar 
het personeel van de gemeente om hen te bedanken voor de inspanningen; hij vraagt dat er iets zou gedaan worden; de 
burgemeester stelt dat van de nieuwjaarsreceptie voor het personeel zal gebruik gemaakt worden om dit bekend te 
maken en nodigt raadslid Dewulf hier op uit. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 

54. Aanstellen ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00 
volgende raadszitting : maandag 23 januari 2017 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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