BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 23 januari 2017

gemeente
Koksijde
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 Vollon en Vandenbroucke

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 december 2016
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
De burgemeester deelt mee dat tijdens de werken aan het nieuwe politiekantoor er een konijnenwarande werd ontdekt
die toebehoorde aan de Duinenabdij en een grafveld met skeletten die er op wijst dat er een nederzetting is geweest uit
de Merovingische periode; dit zal de geschiedenis van onze gemeente hertekenen; er werden reeds diverse voorwerpen
terug gevonden uit deze periode; alle objecten en opgravingen zijn door het Agentschap Onroerend Erfgoed onder leiding
van Marc Dewilde in kaart gebracht en zullen binnen een tweetal jaar uitmonden in een uitgebreid verslag en een
tentoonstelling; de burgemeester drukt zijn waardering en dankbaarheid uit voor het Agentschap; raadslid Van Herck
vraagt of dit vertraging voor de bouw van het politiekantoor zal betekenen; raadslid Loones dankt voor de mededeling en
verwijst naar de reacties of deze site niet op een of andere manier kan bewaard worden, maar beseft dat dit niet kan
maar toch vraagt om dit aan het publiek uit te leggen, hij vraagt om te onderzoeken wat we bijkomend kunnen doen om
dit aan het publiek te tonen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie feestzaal Witte Burg goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze zaal aan opfrissing toe is en kort de geplande ingrepen schetst
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - raamcontract ICT stad Brugge nieuwe 3-jarige overeenkomst microsoft licenties - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Torrelestraat te
Koksijde/Veurne - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken sportpark
Koksijde-dorp - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die stelt dat mogelijks nog een kleine wijziging in het ontwerp zal
aangebracht worden, met name de verbinding tussen de parking aan de tennis en deze aan het zwembad
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van diepe en moeilijke
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast dienstjaar 2017 - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken
grondgebeid Koksijde dienstjaar 2017 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het goede onderhoud van de riolering bijdraagt tot het beperken van de
wateroverlast in de gemeente
⇒

8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren Politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van nachtwinkels.
Gehoord schepen Geersens die stelt dat er in de gemeente geen vergunde nachtwinkels zijn, er wordt gestreefd naar een
uniforme regeling met de stad Nieuwpoort en de gemeente De Panne
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren Politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van dag-winkels (kleinhandelszaken).
Gehoord schepen Geersens die verwijst naar de bespreking bij punt 8 en het navolgende punt die één regeling omvat
omtrent de uitbating van nachtwinkels en het gebruik van alcoholhoudende dranken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. Goedkeuren Politieverordening betreffende de nachtelijke verkoop van alcoholhoudende dranken boven 5,2%.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
11. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen
2011 en 2012.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Dalle verlaat de zitting voor de behandeling van navolgend punt 12
12. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 7 van de heer en mevrouw Morlion-Hagymasi.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de diverse aankopen die reeds zijn gebeurd in het kader van het
masterplan voor Oostduinkerke-dorp
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

13. Goedkeuring concessievoorwaarden inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en
windschermen op het strand en de uitbating van een raamverkooppunt periode 2017-2021.
Gehoord schepen Geersens in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Goedkeuring concessievoorwaarden inzake het recht tot het verkopen van roomijs op het strand periode
2017-2021.
Gehoord schepen Geersens in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

15. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2016.
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring bezoekersreglement NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting over dit en navolgend punt
Gehoord raadslid Loones die opmerkt dat voor het Navigo er enkel sprake is over de lokalen, terwijl voor de Duinenabdij
er sprake is over “het domein” en hij vraagt om voor het Navigo ook eens dit ruimer te bekijken indien nodig
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

17. Goedkeuring bezoekersreglement Abdijmuseum Ten Duinen.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuring overeenkomst Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) en addendum Digitile met Cultuurconnect.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de fietsvergoeding en de maaltijdcheques voor het personeel worden verhoogd
Gehoord raadslid Bakeroot die verwijst naar de commissievergadering en de toelichting die er gebeurde
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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(20) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Dewulf - watersportclubs
Raadslid Dewulf verwijst naar de behandeling van het punt in de gemeenteraad van november, waar er werd beslist om
het overlegcomité uit te breiden en vraagt om dit comité samen te roepen; schepen Dawyndt zal dit samen roepen einde
februari of begin maart

2. vraag van raadslid Vancayseele – kunstwerken Sweetlove
Raadslid Vancayseele verwijst naar de aankoop van de kunstwerken in 2009; 27 konijnen en 10 zeerobben werden
neergepoot aan de Noordduinen en vraagt wat de plannen zijn, zullen ze er een stille dood sterven ? Schepen Gantois
verwijst naar een zoektocht voor een locatie voor de kunstwerken omdat ze samen moeten blijven en stelt dat ze hier
nog even zullen blijven staan.

3. vraag van raadslid Mouton - Canvasfontein
Raadslid Mouton heeft heel wat reacties gekregen op het ontbreken van kerstverlichting op de Canvasfontein en heeft
gelezen dat er brokstukken loskomen en vraagt welke maatregelen er zullen genomen worden; de burgemeester zegt
dat het kunstwerk doorroest is, maar er geen gevaar is, maar wel problemen om dingen er aan vast te maken; een
herstel is niet mogelijk en zal moeten vervangen worden door iets anders; raadslid Mouton dringt aan dat er tegen de
volgende kerstperiode een nieuwe versiering zou aangebracht worden.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u44
volgende raadszitting : maandag 20 februari

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 20 februari 2017

gemeente
Koksijde
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 Vollon en Dewulf

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 januari 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
De secretaris vraagt een rechtzetting in de notulen van 19 december 2016, waar bij punt 4 (overheidsopdracht,
aanstellen commissaris-revisor voor het AGB) in art. 1 een verkeerde passage werd ingelast.
1.

Mededelingen.
De burgemeester feliciteert raadslid Van Herck met de geboorte van zijn dochter Lucet
Hij brengt vervolgens de recent overleden ere-schepen Raymond Van Duüren in herinnering als schepen van begroting
en cultuur, hij haalt zijn toespraken aan die hij steeds met een vleugje humor opvrolijkte; hij was tevens voorzitter van
het Willemsfonds, lid van de liberale partij en notoir vrijzinnige; hij was ook de bezieler van Kunst in Baaltje en de
tentoonstellingen in de Keunekapel, waar hij tal van kunstenaars een podium gaf; raadslid Loones sluit zich aan bij de
woorden van de burgemeester en haalt ook aan dat Van Duüren cultureel ambassadeur was van de gemeente, hij geeft
ook aan dat Raymond zijn nationale ambities spijtig genoeg heeft gemist, hij besluit met een anecdote over de opening
van een tentoonstelling; de raad neemt vervolgens één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de Raymond Van
Duüren

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied
Koksijde - dienstjaar 2017 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - onderhoudswerken Hof ter
Hillestraat en Nieuwstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de Hof ter Hillestraat in slechte staat is en moet hersteld worden o.a. voor het
fietsverkeer en landbouwverkeer rond de site van de Golf; ook de Nieuwstraat dient in goede staat gebracht te worden
met de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad; ze zijn het sluitstuk van de omgevingswerken van de Golf
Gehoord schepen Mouton die vraagt wanneer de werken starten en hoe lang ze zullen duren
⇒

4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bereiding en levering van
maaltijden (inclusief afhaling maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool
Koksijde, buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst - schooljaar 2017-2018 - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassen permanente drainage
aan het Abdijmuseum Ten Duinen + onderhoud 4 jaar (2de prijsvraag) - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van deze werken
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en wegnemen
van vipcatering en vipinfrastructuur op het BK Cyclocross 2018.
Gehoord schepen Dawyndt die deze opdracht kadert in de organisatie door de gemeente van het BK Cyclocross in 2018
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

7.

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Polderstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

8.

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

9.

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Abdijstraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit

10. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Doornpannestraat.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - betalend
parkeren.
Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting
Gehoord raadslid Mouton die de stemming vraagt omdat ze een meer gecoördineerde aanpak
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, 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, E. Van Herck, R. Mouton )

12. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren - 2017-2019.
Gehoord dhr. voorzitter die stelt dat er een wijziging wordt voorgesteld op vlak van het aantal bewonerskaarten dat kan
gekocht worden en dat er nu slechts twee in plaats van drie aanmaningen worden gestuurd bij niet betalen van de
retributie
Gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel 2de en 3de bewonerskaarten er reeds verkocht werden en waarom er een
verschil is in aankoopprijs; is er een vooronderzoek gebeurd om te weten wat het gevolg is van meer bewonerskaarten in
de zones twee en drie omdat er dan weer minder plaats zal zijn voor betalende parkeerplaatsen, waardoor mogelijks de
betalende zone weer zal moeten uitgebreid worden, waarop raadslid Deltombe antwoordt dat het voornamelijk tweede
verblijvers zijn die meerdere kaarten kopen omdat er per appartement meerdere eigenaars zijn; het aantal kaarten is
beperkt tot vier om een handel in kaarten te vermijden; hij meent dat in de paarse zone er nog voldoende plaatsen zijn
om dit op te vangen
⇒

Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, 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, E. Van Herck, R. Mouton )

13. Hervaststelling retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 2017-2019.
Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

14. Verstrekken renteloze lening aan vzw De Verenigde Vrienden.
Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de afgelasting van de laatste cyclocross en de financiële gevolgen voor de
club van dit feit; het is de wens van het gemeentebestuur dat dit evenement in de toekomst blijft plaatsvinden en het
dus nodig is om financieel tussen te komen om de cross in stand te houden
Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar het feit dat dit een uitzonderlijke vraag is en vraagt dat er een jaarlijkse
rapportage van de afrekening aan de gemeenteraad zou gebeuren
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging van een jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad

Raadslid Dalle verlaat de zitting voor de behandeling van navolgend punt 15
15. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 7 jegens Morlion-Hagymasi.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring akte tot aankoop perceel achtergrond Kerkstraat.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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17. Goedkeuring akte tot wijziging van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en het OCMW
Koksijde voor het perceel Ter Duinenlaan (bouw sociaal Huis) en vestiging erfpachtovereenkomst met vzw
Bejaardenzorg KEI voor perceel grond Ter Duinenlaan voor de bouw van assistentiewoningen.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de KEI vragende partij was om 24 assistentiewoningen te bouwen in de
nabijheid van de RVT-instelling en dit project waardevol is voor de gemeente Koksijde
Gehoord raadslid Mouton die stelt dat dit een meerwaarde is, maar spijtig vind dat het beheer niet bij het OCMW ligt
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

18. Goedkeuring Zeedijkconcessies en concessie strand niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2010-2014
- verlenging 2017 - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

19. Goedkeuring overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw Inagro.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de verlenging van de overeenkomst een zekerheid moet opleveren voor Inagro
op vlak van bedrijfsvoering
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

20. Goedkeuring concessieovereenkomst inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en
windschermen op het strand en de uitbating van een raamverkooppunt- periode 2017-2021 - standplaats
Groenendijk.
Gehoord schepen Geersens in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

21. Goedkeuring concessieovereenkomst inzake het recht tot het houden van 9 avondmarkten te Koksijde periode 2017-2019.
Gehoord schepen Geersens die stelt dat avondmarkten nog steeds passen binnen het toeristisch aanbod van de
gemeente
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

22. Vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen.
Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar het opzet van deze verordening, met name het actualiseren en coördineren
van de bestaande regelgeving en ook verwijst naar de toelichting op de gemeenteraadscommissie
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

Schepen Gantois verlaat de zitting voor navolgend punt 23
23. Goedkeuring landschapsbeheerplan Ten Bogaerde.
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de toelichting in de gemeenteraadscommissie en zich bij de toelichting
beperkt tot de essentie en de doelstellingen van het beheersplan beschrijft en ook wijst op de subsidiemogelijkheden die
de voorgestelde maatregelen bieden
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

24. Goedkeuring subsidieaanvraag woonhuis Nieko.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de opdrachten van het Woonhuis Nieko ondertussen reeds goed gekend zijn en
er reeds veel mensen de weg hebben gevonden naar het aanbod van deze dienst; de personeelskosten worden
gesubsidieerd tot nu toe, de Vlaamse regelgeving is ondertussen gewijzigd op het vlak van subsidiëring
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

25. Toekenning titel 'ereburger' aan abt Leo Van Schaverbeeck
Gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van abt Leo Van Schaverbeeck opsomt voor de gemeente Koksijde
Gehoord raadslid Loones die dit initiatief toejuicht en vraagt om op de receptie grote bierglazen te voorzien
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

26. Toekenning titel 'ereburger' aan dhr. Eric Goens.
Gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van Eric Goens voor de gemeente Koksijde toelicht
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

27. Hervaststelling gebruikersreglement Bibliotheek Koksijde.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

28. Hervaststelling retributiereglement Bibliotheek Koksijde.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting
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⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

29. Aktename jaarverslag 2016 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

30. Aanwijzing van diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling Jan Vandromme als gemeentelijk
omgevingsambtenaar.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
⇒

Goedgekeurd na geheime stemming met unanimiteit

31. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar
college van burgemeester en schepenen.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen
⇒

punt uitgesteld

32. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de voorgestelde wijzigingen, waarbij ze voorstelt om bijkomend de
functie van evenementenmanager in de dienst Toerisme in te schalen op niveau B1-B3 in plaats van A1a-A2a
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

33. Kennisgeving besluit van de gouverneur houdende niet goedkeuring van het besluit van de zoneraad van
hulpverleningszone westhoek van 27 oktober 2016 met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2017
van de hulpverleningszone en houdende niet goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit met betrekking tot
de vaststelling van de gemeentelijke dotaties aan de zone voor het jaar 2017.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat twee gemeenten de begroting hebben afgekeurd en er nu
bemiddeling is gestart
⇒

kennisname

(34) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Hancke – werken in Wulpen
Raadslid Hancke vraagt wanneer het stuk Dijk tussen de Wulpenbrug en het kruispunt met de Veurnekeiweg zal
vernieuwd worden; de burgemeester meldt dat dit niet in het meerjarenplan is opgenomen

2. vraag van raadslid Van Herck - mandaten
Raadslid Van Herck verwijst naar de diverse berichten over de betaalde mandaten in de politiek en het feit dat hij dit met
gemengde gevoelens heeft ondergaan; hij wil benadrukken dat de raadsleden niet moeten beschaamd zijn aan politiek te
doen, hij vraagt aan allen hier om te bewijzen aan de inwoners dat we transparant kunnen zijn; hij stelt voor dat alle
mandaten van Koksijde in Tij-dingen worden bekend gemaakt en het bedrag dat hiervoor ontvangen wordt; het zou ook
een perfecte gelegenheid zijn om aan de burgers uit te leggen wat de commissies en intercommunales precies doen; om
op die manier terug credibiliteit en respect te krijgen van de burgers
De burgemeester verwijst dat de mandaten reeds op de website cumeleo staan en er in het schepencollege zal bekeken
worden om de bedragen kenbaar te maken; raadslid Loones heeft hier geen probleem mee namens zijn fractie

3. vraag van raadslid Van Herck - voetpaden
Raadslid Van Herck vraagt opnieuw aandacht voor de voetpaden in de Van Buggenhoutlaan en in de Zeelaan en aan het
Hegerplein en vraagt dat de gemeentediensten dringend onderhoud zouden doen omdat de staat nu bijzonder slecht is
voor de voetgangers; hij vraagt ook dat er een meldpunt zou ingesteld worden om problemen te melden, waarop de
burgemeester zegt dat dit reeds op de website beschikbaar is.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u17
volgende raadszitting : maandag 20 maart 2017

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 20 maart 2017

gemeente
Koksijde
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: schepenen Anseeuw, Delie, Geersens; de raadsleden Vollon, Van Herck, Dewulf

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 februari 2017
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 punt bij hoogdringendheid aan de orde van de
dag toe te voegen namelijk
a)

1.

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten- herinrichting van het
Europaplein te Koksijde (Oostduinkerke) - perceel 2: europaparking -betreft: goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze
⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Mededelingen.
De burgemeester deelt mee dat de subsidiebelofte voor het Vanneuvillehuis door minister Bourgeois aan de gemeente
werd toegekend, de werken worden voor 271.000 euro gesubsidieerd; hij stelt dat er nu, na vele jaren wachten, werk
kan gemaakt worden van de restauratie en de opmaak van een lastenboek kan opgestart worden
Als tweede mededeling zegt de burgemeester dat er een brief is geschreven naar de organisatoren van de Driedaagse De
Panne-Koksijde om de datum zoals die tot nu bestond te behouden; hij gaat over tot het lezen van de brief; schepen
Dawyndt voegt hier nog aan toe dat er inderdaad ernstige aanwijzingen zijn dat de datum zou verplaatst worden, wat
bijzonder nefast zou zijn voor de uitstraling van deze koers.

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Abdijmuseum Ten Duinen –
Project Virtual Reality - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Gantois die stelt dat de gemeente voor dit dossier subsidies krijgt van de provincie en hiervoor de
raadsleden Decorte en Castelein dankt; het aanbod van het gemeentelijke museum wordt door dit project uitgebreid; ze
licht kort het opzet van dit project toe
Gehoord raadslid Mouton die vraagt of met dit project de toegangsprijs zal verhoogd worden, waarop schepen Gantois
meldt dat dit nog moet bekeken worden;
De burgemeester meent dat dit een absolute meerwaarde zal zijn voor het museale aanbod, waardoor er een nieuwe
doelpubliek kan aangetrokken worden; dit project moet tegen het einde van het jaar uitgevoerd zijn
⇒

3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een houten
kunstwerk 'The Unbearable Lightness Of Being' van Fransesco Fransera - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Gantois die de aankoop en de betekenis van dit kunstwerk toelicht, alsook de kunstenaar kort belicht;
het kunstwerk zal geplaatst worden in de kerk van Sint-Idesbald
Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat zijn fractie voor de aankoop is, maar zijn fractie zal zich onthouden omwille
van de locatie van het kunstwerk die niet compatibel zou zijn met de filosofische betekenis van het werk
⇒

goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R.
Gantois, 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 2 onthoudingen
(I. Vancayseele, R. Mouton)
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4.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 'kader samen aankopen' met het gemeentebestuur De Panne,
stadsbestuur Veurne en stadsbestuur Nieuwpoort.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

5.

goedgekeurd met unanimiteit

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - zone
maximum snelheid 30 km/h.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een zone 30 wordt afgebakend in de Zeelaan en de omgeving omwille van het
comfortabeler maken van het fietsen
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

6.

Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Bosquetiastraat.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

7.

Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert
Fastenaekelslaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

8.

Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking
kapel St. Rita (Pylyserlaan).
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

9.

Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Biedenkopflaan.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit

10. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit en tuinafval (gft) en
huishoudelijk restafval in containers.
Gehoord schepen Serpieters die de opzet van het systeem uitgebreid toelicht aan de hand van een powerpoint;
Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat het restafval in de bak duurder zal zijn dan wanneer men een zak gebruikt,
wat schepen Serpieters ontkent, er zit gemiddeld 7 kilogram in een zak, waarop schepen Mouton meldt dat er wel 10
kilogram in kan; ze vraagt ook of er voor de container een waarborg zal moeten betaald worden, waarop schepen
Serpieters meldt dat dit niet het geval is; ten slotte vraagt ze of er door de gebruikers controle kan gebeuren op het
opgehaalde volume; bijv. met behulp van een app; ze stelt ook vragen in verband met het slot dat moet aangekocht
worden aan 35 euro, waarop schepen Serpieters meldt dat dit niet zo frequent gebruikt wordt; raadslid Mouton ten slotte
vraagt ook of de invoering van het nieuwe systeem een invloed zal hebben op de milieubelasting, zoals steeds werd
beloofd, waarop schepen Serpieters meldt dat met deze belasting ook ruimere zaken worden betaald, maar dit in de
toekomst zeker kan meegenomen worden; haar fractie zal tegenstemmen omdat de milieubelasting niet wordt verlaagd
Gehoord raadslid Loones die schrik heeft voor de ophaling van afval bij tweede verblijvers, waar je nu al ziet dat overal
kleine zakjes worden gedumpt; hij meent dat als we niet goed voorbereid zullen zijn, er misbruik zal bestaan door bijv.
afval te dumpen in bakken van andere inwoners; hij vraagt dan ook doorgedreven controle en een goede
informatiecampagne, waarop schepen Serpieters zegt dat hij geen schrik heeft, zoals ook is gebleken bij de diftarisering
van het containerpark; de communicatie zal goed voorbereid worden
⇒

goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R.
Gantois, 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 2 tegen (I.
Vancayseele, R. Mouton)

11. Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van woningen - 2017-2019.
Gehoord de heer burgemeester die stelt dat er een aantal aanpassingen zijn naar aanleiding van opmerkingen door het
toezicht.
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

12. Aanpassing reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het
leegstandsregister.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
13. Goedkeuring overname en akte percelen grond en het vestigen van een erfdienstbaarheid ter hoogte van de
residentie White Princess Koninklijke Baan jegens l'Atelier Contemporain.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

14. Goedkeuren strandconcessies Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor het jaar 2017.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
15. Hervaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
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16. Goedkeuring addendum aan de oprichtingsstatuten van interlokale vereniging (W)Integratie.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
17. Goedkeuring intergemeentelijk BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde.
⇒ goedgekeurd met unanimiteit
18. Goedkeuring deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

18bis. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten- herinrichting van het Europaplein
te Koksijde (Oostduinkerke) - perceel 2: Europaparking -betreft: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Loones die zijn vraag herhaalt om de kunstwerken van Margrit Van Nuffel terug te plaatsen langs de
Albert I-laan waarop de burgemeester antwoordt dat dit na de werken zal bekeken worden.
⇒

goedgekeurd met unanimiteit

(19) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Mouton – AED toestellen
Raadslid Mouton stelt dat deze toestellen levens kunnen redden; ze merkt op dat er geen staat bij de sporthal in
Oostduinkerke, vermits deze niet vermeld staat op onze website; ze vraagt om dit na te zien en eventueel een toestel bij
te plaatsen; ze vraagt ook om de cursus opnieuw te geven.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00
volgende raadszitting : dinsdag 18 april 2017

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

dinsdag 18 april 2017

gemeente
Koksijde
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 20u00
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Serpieters en de raadsleden Vollon, Dalle
raadslid Castelein niet aanwezig bij de aanvang van de zitting.

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 maart 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
Raadslid Mouton vraagt feedback over de vraag die ze stelde in de vorige raad over de AED-toestellen, schepen Dawyndt
belooft een antwoord tegen de volgende raadsziting
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

raadslid Castelein vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt
2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen van ondergrondse
garages tussen J.Jordaensstraat en Prins Albertplein, heraanleg wandeldijk tussen Prins Albertplein en
George Grardplein, vernieuwen leuning op de Zeedijk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die het woord doorgeeft aan het studiebureau Plantec voor een technische toelichting over
de geplande werken, waaronder de bovenbedekking en de ondergrondse garages en ten slotte een overzicht van de
raming en de timing van de werken
Gehoord raadslid Mouton die meer uitleg vraagt over de discrepantie in de cijfers tussen de presentatie en de
verklarende nota
Gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat de kostprijs momenteel niet bekend is; hij stelt ook vast dat voorliggend
ontwerp quasi identiek is aan het andere stuk waar al ondergrondse garages zijn en ziet dus geen nieuwe visie op de
heraanleg, hij vindt het project heel zwak en ziet er enkel een immobiliënproject voor verkoop van garages in; het
studiebureau antwoordt dat nu alles op één niveau komt en er wel degelijk een andere visie is; ze verwijzen ook naar het
feit dat er een raming is gemaakt van de kostprijs en de aanbesteding moet afgewacht worden om de juiste kostprijs te
kennen, zoals in elke aanbesteding;
Gehoord dhr voorzitter Deltombe die uitleg vraagt over de voorziene liftuitgang aan het Albertplein
Gehoord raadslid Vandenbroucke die vraagt wanneer de beloofde doortrekking naar Sint-Idesbald er komt, waarop de
burgemeester meldt dat dit nu een eerste fase is en het studiebureau meldt dat het deel tussen Ster der Zee en
Grardplein momenteel aanbesteed is.
Raadslid Dewulf vraagt ook nog eens aandacht voor kustrijwieltuigen die nu gevaarlijk zijn tussen de voetgangers, het
ontwerp komt hier niet aan tegemoet waarop schepen Dawyndt meldt dat een andere oplossing nog gevaarlijker is
Gehoord de gemeentesecretaris die wijst op de doorgestuurde extra toelichtende nota en het extern juridisch advies over
voorliggend lastenboek toelicht en voorstelt vier verbeteringen aan te brengen aan het lastenboek
⇒

3.

Goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, L.
Van Hove, R. Gantois, 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) en 4
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg publieke ruimte in het
wooninbreidingsproject Wulpen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring gemeentelijk
aandeel.
Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit
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4.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - EnergieK2020 stookplaatsrenovatie sporthal Hazebeek - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting
Gehoord raadslid Verhaeghe die vraagt welke maatregelen de gemeente neemt om zonnepanelen te gebruiken, waarop
de burgemeester meldt dat dit steeds bekeken wordt
⇒

5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanpassen permanente drainage
aan het Abdijmuseum Ten Duinen + onderhoud 4 jaar (2de prijsvraag) – goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting
⇒

6.

Goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen.
Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting
⇒

7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies
en bepalingen van de voorwaarden.
Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat in 2015 zijn fractie dit niet goedkeurde omdat deze machtiging de
bevoegdheid van de gemeenteraad uitholt, wat in tegenstrijd is met de bedoelingen van het gemeentedecreet, en dit nu
dus ook niet zal goedkeuren
⇒

8.

Goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, L.
Van Hove, R. Gantois, 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) en 4
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Hervaststelling reglement leerlingenvervoer.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
Gehoord raadslid Mouton die vraagt om in het reglement het woord “tijdig” te definiëren zodat er geen discussie kan over
bestaan
⇒

9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Aanpassing retributiereglement leerlingenvervoer.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

10. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
11. WVI - aanduiden lid met raadgevende stem in de raad van bestuur.
⇒ wordt namens de oppositie aangesteld: raadslid Dewulf
12. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering.
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit
13. TMVW - goedkeuring statutenwijziging.
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting
⇒

Goedgekeurd met unanimiteit

(14) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Verhaeghe – schoolomgeving gemeentelijke basisschool Koksijde
Raadslid Verhaeghe vraagt aandacht voor de schoolomgeving in de Abdijstraat en de Helvetiastraat omdat de straat in
bijzonder slechte staat is door de vele putten en dit gevaarlijk is voor de schoolgaande jeugd; de burgemeester meldt
dat de gemeente wacht op subsidies maar er zal bekeken worden of er niet eerder zonder subsidies een heraanleg kan
gedaan worden en ook zegt dat er rond de gemeentelijke basisschool zelf al wat inspanningen zijn gedaan; raadslid
Verhaeghe wijst er op dat het vooral het laatste stuk naar de Zeelaan is dat in zeer slechte staat is.

2. vraag van raadslid Mouton – Moed en Vertrouwen
Raadslid Mouton stelt dat de boot is opgenomen op de inventaris van het varende erfgoed en ze stelt dat de toestand
momenteel lamentabel is, vol graffiti en kapot, ze vraagt wat er mee zal gebeuren; de burgemeester meldt dat het schip
onmogelijk nog te restaureren is; schepen Loones meldt dat de restauratiekosten dermate zijn dat het onmogelijk is het
nog te redden en dat een dergelijk schip op het droge zeer moeilijk te onderhouden is; hij vraagt om alternatieven in de
toekomst te voorzien. Raadslid Mouton haalt nog eens na dat er graffiti is gespoten en dat dit geen publiciteit voor onze
gemeente is bij het binnenkomen van onze gemeente en dan ook vraagt dat er minstens hieraan iets wordt gedaan.
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3. vraag van raadslid Mouton - Triatlon
Raadslid Mouton stelt vast dat de Triatlon veel volk trekt naar Wulpen, maar ze heeft nu vernomen dat dit niet meer zou
doorgaan en vraagt om te onderzoeken dit toch nog te kunnen laten doorgaan en eventueel de sportdienst te laten
nazien of er alternatieven kunnen gevonden worden; schepen Dawyndt heeft dit ook vernomen en betreurt deze
beslissing van de private organisator en zegt hierover de organisator nog over te zullen spreken, maar er voor dit jaar de
zaken nog moeilijk te organiseren zijn.

4. vraag van raadslid Dewulf – Cinema-Kafee
Raadslid Dewulf stelt vast dat in 2012 Cinema Koksijde een bouwaanvraag indiende om zalen te transformeren in horeca
en dit werd verleend onder zware voorwaarden door de bestendige deputatie, waaronder een voorwaarde in verband met
een terras; hij vraagt dat het college dit dossier nog eens zou bekijken; schepen Dawyndt antwoordt hierover geen
klachten te hebben gekregen maar wel te zullen nazien of alles conform is.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u57
volgende raadszitting : maandag 22 mei

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 22 mei 2017

gemeente
Koksijde
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, Vancayseele, Dalle, Van Herck, Verhaeghe

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 april 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
Raadslid Mouton bedankt het bestuur voor het verwijderen van de grafitti op de boot Moed en Vertrouwen en vraagt
wanneer de schilderwerken zullen gedaan worden
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Torrelestraat te
Koksijde/Veurne - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen huisvuilwagen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van twee woningen en
aanhorigheden in de Dorpsstraat 15 en 17 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aktename.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de noodzaak, gelet de zeer slechte staat van de gebouwen, om tot afbraak over
te gaan van deze gebouwen
Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer de afbraak is gepland waarop de burgemeester zegt dat dit mogelijks nog
voor het zomerseizoen zal kunnen gebeuren


5.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte
Burg - dakwerken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de vroegere behandeling van dit punt waar na aanbesteding een te hoge
prijs is gebleken en nu wordt beslist om de werken in vier loten op te splitsen in de hoop een gunstiger prijs te kunnen
bekomen


Goedgekeurd met unanimiteit

6.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte
Burg - elektriciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Goedgekeurd met unanimiteit

7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte
Burg - interieur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Goedgekeurd met unanimiteit

beknopt verslag gemeenteraad 22/05/2017

1

8.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte
Burg - ruwbouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Goedgekeurd met unanimiteit

9.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse riolerings- en
wegeniswerken: herinrichting van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de voorliggende opdracht kort toelicht en de noodzaak om de werken uit te voeren,
waaronder het de bedoeling is om de Polderstraat een lagere verkeersfunctie te geven en het comfortabeler maken van
de fietspaden aldaar; hij haalt ook aan dat er een oplossing is gevonden om een doorsteek te maken via de Monobloc
doorheen de Oostvoorduinen tot aan de Nieuwpoortsteenweg in overleg met Afdeling Natuur en Bos, zodat via deze weg
de bushalte te voet en per fiets zal kunnen bereikt worden; hij geeft het woord vervolgens door aan afdelingshoofd ir.
Stockelynck, die een technische toelichting geeft over de volgende projecten: Zandzeggelaan, Polderstraat; vervolgens
bespreekt de burgemeester de aanpassing van het kruispunt Langgeleedstraat met munitiedepot in functie van de
toegankelijkheid van het waterzuiveringscentrum, het plaatselijk herstel van de bovenbouw van het Zouavenpad,
uitbreiding voetpad in de Hazebeekstraat voor de schoolgaande jeugd naar de sporthal van Oostduinkerke, aanleg van
een fiets- en wandeldoorsteek in de verkaveling Matexi in Oostduinkerke van de Fezantestraat naar de Leopold II-laan


Goedgekeurd met unanimiteit

10. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme dienstverlening
en Kust, afdeling Kust, voor de vernieuwing van de zeedijk tussen de Jacob Jordaensstraat en de prof.
Blanchardlaan.
Gehoord dhr. burgemeester die blij is het project van de Zeedijk nog eens te kunnen toelichten en wijst op de absolute
meerwaarde van de heraanleg, in tegenstelling tot wat in de pers hierover werd geschreven; hij wijst er op dat er wel
degelijk aandacht is voor vernieuwing en het brengen van groenaccenten op de Zeedijk, hij wijst op de proef met
bloemschotels die momenteel de Zeedijk sieren, er zal ook worden voorzien in fitness toestellen op de Zeedijk; hij wijst
op het feit dat het ook belangrijk is dat de handelaars op de Zeedijk ook mee investeren in de aanblik van de Zeedijk,
zoals bijv; al het geval is in Sint-Idesbald; de Zeedijk moet opnieuw het paradepaardje worden van Koksijde; hij geeft
vervolgens het woord door aan afdelingshoofd ir. Stockelynck voor een technische toelichting van de plannen voor de
renovatie van de Zeedijk
Gehoord raadslid Dewulf die vragen stelt over de materialen die zullen gebruikt worden
Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat de laatste 20 jaar de Zeedijk ondertussen bijna volledig is aangepakt, hij
vraagt ook aandacht voor de dijk op Groenendijk, vooral omdat nu ook de Zeedijk in Nieuwpoort werd vernieuwd en stelt
dat deze heraanleg een eigen aanpak zal vergen gelet de specifieke situatie en wens van de aangelanden aldaar, waarop
de burgemeester meldt dat er opdracht is gegeven aan het studiebureau om te beginnen met een ontwerp dat mooi zou
aansluiten op de Zeedijk van Nieuwpoort en het geheel vlak aan te leggen met ook aandacht voor toegang tot de
garages die op de Zeedijk gelegen zijn door middel van een badge; hij meldt ook dat de omgeving van de Kinderlaan en
de Albert I-laan op Groenendijk ook nog zal aangepast worden; de burgemeester meldt ten slotte dat er ook werk zal
gemaakt worden voor een wandelverbinding tussen Oostduinkerke-bad en Koksijde-bad langsheen de zeewerende
duinen en dit in overleg met ANB
Gehoord raadslid Loones die tevreden is met deze voorstellen en ook vaststelt dat de Schipgatduinen een ontbrekende
schakel zijn in het wandelpaden netwerk en hiervoor verwijst naar voorbeelden in Noord-Frankrijk en in Oostende, waar
een houten passerelle op het strand wordt voorzien en hier misschien inspiratie kan uit geput worden
Gehoord raadslid Vandekeere die vraagt om een basketpaal te voorzien aan het Elisabethplein waarop schepen Dawyndt
meldt dat er destijds klachten hierover gekomen zijn


Goedgekeurd met unanimiteit

11. Hulpverleningszone Westhoek - financiële bijdrage 2017 / gebruik onroerende goederen - goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt dit punt goed te keuren, nu er zekerheid is dat de administratieve zetel in
Koksijde zal blijven


Goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan de feitelijke vereniging Westkust
Foot (KVVO, KVVC, en KRCDP) voor het financieren van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking
(voetbalseizoen 2017-2018).
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat hiermee beoogd wordt om de jeugdwerking van de drie clubs op een hoog
kwaliteitsniveau te kunnen houden, hij beklemtoont dat de problematiek van de eerste ploeg van KVVC hier niets mee te
maken heeft
Raadslid Vandekeere meldt dat deze jeugdtraining zeer goede punten in een audit heeft gekregen
Raadslid Dewulf vraagt aandacht voor het feit dat het geld voor deze jeugdwerking niet zal verdwijnen in de tekorten van
KVVC


Goedgekeurd met unanimiteit

13. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2016.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit
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14. Goedkeuring akte kosteloze afstand wegenis Oscar Jespersstraat ,Modest Ghyselenstraat, Jarnost
Gausestraat.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

15. Goedkeuring kosteloze grondafstand door de heer Wim Goderis voor realisatie sociaal huisvestingsproject
Woonmaatschappij Ijzer en Zee -Dorpsplaats Wulpen- en goedkeuring ontwerpakte.
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de behandeling ten gronde van dit punt in de gemeenteraad van december


Goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring van wederzijdse grondafstand en akte voor de realisatie sociaal huisvestingsproject
Woonmaatschappij Ijzer en Zee - Dorpsplaats Wulpen.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

17. Kennisgeving jaarrekening, jaarverslag en werkingsverslag voor het jaar 2016 van de projectvereniging
Achthoek.
Gehoord raadslid Loones in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

18. Gaselwest - Goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, eventuele uitbreiding van de aansluiting tot
de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering.
Gehoord raadslid Decorte die wat bijkomende uitleg geeft over de statutenwijziging en de uitbreiding van de
beheersoverdracht in verband met warmtenetten, waar hij voorstelt om over dit punt momenteel geen beslissing te
nemen zodat de gemeente nog mogelijkheden heeft om alternatieven open te laten


Goedgekeurd met unanimiteit, met uitzondering van agendapunt 2 (warmtenetten) waar momenteel
geen beslissing over genomen wordt

19. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering.
Gehoord raadslid Loones die geen nieuws heeft te melden


Goedgekeurd met unanimiteit

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering.
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar een toelichting die in Nieuwpoort nog zal gegeven worden


Goedgekeurd met unanimiteit

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


Goedgekeurd met unanimiteit

22. Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voordracht bestuurder en lid
adviescomité. Aanstelling vertegenwoordiger.
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting


verkozen met 20 ja en 2 tegen: lid RvB en regionaal Comité Frederic Devos, algemene vergadering
Lander Van Hove en plv. Christophe Bakeroot

23. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering.
 Goedgekeurd met unanimiteit
24. TMVW (IC) - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering.
 Goedgekeurd met unanimiteit
25. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
Gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de wijzigingen die werden goedgekeurd in de raad van januari en er nu een
aantal aanpassingen nodig zijn in functie van opmerkingen van het Bestuurlijke Toezicht


Goedgekeurd met unanimiteit

26. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Gemeenteschool Koksijde.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting die wijst op de inspanningen van het schoolbestuur in aanvullende uren


Goedgekeurd met unanimiteit

27. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Gemeenteschool Oostduinkerke.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting
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Goedgekeurd met unanimiteit

28. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Westhoekacademie
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

29. Goedkeuren schoolreglement Westhoekacademie.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

(30) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Mouton – register gedeeld verblijf
Raadslid Mouton licht de mogelijkheid toe van het register van gedeeld verblijf waarbij kinderen in co-ouderschap kunnen
geregistreerd worden maar stelt vast dat er momenteel in Koksijde nog niemand is ingeschreven en vraagt om hierover
de burger te informeren via Tij-dingen

2. vraag van raadslid Mouton – station Koksijde
Raadslid Mouton stelt vast dat er nu wel een mooi gebouw is maar krijgt tal van klachten van gebruikers; ze heeft zelf
vastgesteld dat er geen mogelijkheid is om binnen te schuilen, er is enkel een smalle gang met een ticketautomaat; aan
de deur van het cafetaria hangt bovendien een blaadje dat de ruimte geen wachtzaal is en een consumptie verplicht is en
ook het toilet betalend is; de openingsuren zijn ook niet afgestemd op de piekuren van de trein; ze vraagt dan ook om
een aangepaste wachtruimte te voorzien; de burgemeester stelt vast dat het station een zorgenkind blijft, de NMBS heeft
de gemeente op het verkeerde been gezet door de dienstverlening vlak na de opening af te bouwen; hij hekelt de slechte
dienstverlening van het treinaanbod naar de Westkust en het feit dat de gemeente zelf heeft geïnvesteerd in dit gebouw.
De burgemeester meldt dat er een concessie met een brouwer is die voor een uitbater moet zorgen, maar dit blijkbaar
heel moeilijk is ondanks een lage concessieprijs en er structureel naar een oplossing moet worden gezocht en de vraag
van raadslid Mouton zal bekeken worden.
Raadslid Mouton heeft alle begrip maar vraagt desondanks om bijvoorbeeld een bank te zetten in de kleine gang zodat
de mensen toch binnen kunnen zitten wachten.

3. vraag van raadslid Dewulf – gemeenteschool Oostduinkerke
Raadslid Dewulf verneemt dat er deze middag een incident is geweest in de gemeenteschool van Oostduinkerke tussen
een leerkrachten en een ouder; hij vraagt of er niet meer veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden in de school;
de burgemeester stelt van het incident nog niets vernomen te hebben maar na informatie blijkt dat het slechts gaat om
een ernstige woordenwisseling ging. Hij vraagt aan raadslid Dewulf om in de toekomst geen tendentieuze vragen meer te
stellen, hij zegt ook dat de school goed is afgesloten en de directie correct heeft gehandeld.
Schepen Serpieters ten slotte meldt dat vanaf donderdag tot en met zondag er drie reddingsposten zullen geopende worden in de
centra van onze gemeente
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u33
volgende raadszitting : maandag 26 juni 2017

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 26 juni 2017

gemeente
Koksijde
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 20u05
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de schepenen Gantois en Delie en raadslid Dalle

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 mei 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

2.

Goedkeuring gemeenterekening 2016.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de rekening 2016 uitermate goed meevalt, hij stelt dat er verder naar een
schuldvermindering kan gegaan worden beneden de 100 miljoen naar het einde van de legislatuur dankzij tal van
inspanningen
Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting


Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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)
en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

3.

Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr.5.
 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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)
en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

4.

Goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr.1
 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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)
en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

5.

Vaststelling retributiereglement voor toegang tot het parcours van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross
2018.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij ook voorstelt om in artikel 4 te voorzien dat tweede verblijvers
enkel op vertoon van een K-pas één duo-ticket kunnen aankopen en in de laatste alinea van artikel 4 de termijn voor
aankoop van een duo-inkomticket te wijzigen naar 11 december tot 7 januari


6.

Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing van art. 4

Vaststelling retributiereglement voor de verkoop van een VIP-arrangement op het Belgisch Kampioenschap
Cyclocross 2018.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting
Gehoord raadslid Mouton die vraagt of de gratis VIP-arrangementen, die door het college kunnen gegeven worden, ook
in het budget vervat zit wat door schepen Dawyndt wordt bevestigd


Goedgekeurd met unanimiteit
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7.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging straatveegmachine
klein model - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van luidsprekersysteem
voor het c.c. CasinoKoksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aankopen van de portretten 'Engelen van de zee' van Stephan
Vanfleteren.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Loones die hier aan toevoegt dat deze portretten ook passen binnen de uitgave over de IBIS-kinderen
en stelt dat zijn fractie verheugd is over deze aankoop
Gehoord raadslid Mouton die zich aansluit bij de aankoop maar vraagt of geen advies moet gevraagd worden aan de
cultuurraad waarop raadslid Loones meldt dat dit wellicht niet nodig is omdat de aankoop een museaal doel heeft


Goedgekeurd met unanimiteit

10. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Westendestraat.
 Goedgekeurd met unanimiteit
11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Bosquetiastraat.
 Goedgekeurd met unanimiteit
12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Doornpannestraat.
Gehoord raadslid Loones die opgetogen is over het feit dat de Doornpannestraat ingericht wordt als fietsstraat, waarbij
hij enige duiding geeft over deze verkeersmaatregel, vooral het feit dat de Doornpannestraat een straat is gelegen in
natuurgebied met nogal wat wandelaars en fietsers en nu nog teveel wordt gebruikt als sluipweg en op die manier de
natuurwaarden beter tot zijn recht zullen komen, waarop de burgemeester meldt dat hier inderdaad nu een goed
compromis is gevonden


Goedgekeurd met unanimiteit

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Fabiolaplein.
 Goedgekeurd met unanimiteit
14. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Gilles
Scottlaan.
 Goedgekeurd met unanimiteit
15. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Guldenzandstraat.
 Goedgekeurd met unanimiteit
16. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Lucionplein.
 Goedgekeurd met unanimiteit
17. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Marktplein.
 Goedgekeurd met unanimiteit
18. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Strandlaan.
 Goedgekeurd met unanimiteit
19. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren mandaat.
Gehoord raadslid Decorte die stelt dat dergelijke procedure reeds jaren wordt gevoerd binnen de provincie om
kwalitatieve ontwerpen te kunnen krijgen die aan een deskundige jury worden voorgelegd
Gehoord raadslid Loones die hierbji ook aandacht vraagt voor de totale site, om de losse elementen die er nu staan beter
te bekijken en ook de verharding te verbeteren, waarop de burgemeester meldt dat dit inderdaad zal gebeuren en de
gemeente dit ten laste zal nemen


Goedgekeurd met unanimiteit
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20. Open Oproep Winvorm: goedkeuren protocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de gemeente
Koksijde en Winvorm, vertegenwoordigd door de Provincie West-Vlaanderen, voor de gunning van de
volledige studieopdracht voor de bouw van een uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde via de procedure
van de Open Oproep WinVorm.
 Goedgekeurd met unanimiteit
21. Goedkeuren overeenkomst sociaal woonaanbod 2017-2019.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat elke gemeente van de Vlaamse Overheid een bindend sociaal objectief heeft
opgelegd gekregen voor sociale huurwoningen en dit moet gerealiseerd worden tegen 2025; op basis van een nulmeting
moeten er nu nog 94 woningen bijkomen van de 172, waardoor de gemeente nu terechtkomt in 2b; het probleem blijft
beschikbare grond tegen een redelijke prijs; hij stelt dat een soort voorakkoord is gesloten met de VMSW door een
aantal gronden aan te duiden die kunnen gebruikt worden voor een sociaal woonproject met name: Hagedoornstraat,
Toekomstlaan en de site rond de jeugdherberg en waarbij nog nauwer zal samengewerkt worden met het Regionaal
Sociaal Verhuurkantoor
Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat dit nog een ernstige inspanning zal vergen en achter de voornemens staat,
maar wel verwonderd is dat er al een voorakkoord zou zijn over deze drie locaties, zijn fractie heeft wel een probleem
met de site van de jeugdherberg omdat hiermee de ruimte bij de scoutslokalen zou verminderen en deze beter verder
bestemd wordt als site voor de jeugd en ontspanning; hij verwijst naar de mogelijkheden die het voorkooprecht terzake
kan bieden; raadslid Loones zal zich alvast onthouden omdat hij het uitdrukkelijk niet eens is met deze site; de
burgemeester antwoordt dat de site van de jeugdherberg in drie delen wordt gesplitst: bestaande jeugdherberg, ruimte
voor de scoutslokalen waarover afspraken zijn gemaakt en ten slotte een deel voor de sociale woningen; hij verwijst ook
naar de verplichting van het sociaal objectief en ook vaststelt dat de gronden in het kader van het masterplan van de
Basis Koksijde momenteel vast zitten; schepen Serpieters meldt dat dit geen getekend voorakkoord is maar wel een
intentieverklaring, wat het recht van voorkoop betreft is hier al een aantal keer gebruik van gemaakt tijdens deze
legislatuur
Gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de bedoeling is van het lot dat in rood is ingekleurd in het verkavelingsplan van
de jeugdherberg; zij stelt vast dat er maar 13 van de 94 woningen nu gepland zijn en vraagt of het haalbaar is de rest
nog te realiseren; ze stelt voor om ook mogelijkheden te onderzoeken in het masterplan van Oostduinkerke-dorp en dit
in het kader van een sociale mix, waarop de burgemeester nog eens meldt dat de gemeente mikt op het ontsluiten van
de basis
Raadslid Loones herhaalt nog eens dat hij de site van de jeugdherberg helemaal niet geschikt is en er veel andere
mogelijkheden zijn


Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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, I.
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) en 1 onthouding (J. Loones)

22. Goedkeuren BNIP Belgian Open Aerobatic Championship Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

23. TMVW (IC) - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 30 juni 2017.
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het feit dat deze statutenwijziging had kunnen
aangegrepen worden om het aantal mandaten binnen deze intercommunale te verminderen en het feit dat dit niet nu
niet gebeurt een gemiste kans kan zijn
Gehoord raadslid Loones die stelt dat het een algemeen standpunt van de NV-A is om tegen de statuten te stemmen
wegens een uitbreiding van het aantal politieke mandaten in de raden van bestuur, dit een fout signaal is in deze tijden
waar mandaten in intercommunales ter discussie staan, zodat zijn fractie zich zal onthouden waarop de burgemeester
meldt dat ook zijn fractie zich zal onthouden
Gehoord de gemeentesecretaris die stelt dat niet alleen voor TMVW maar ook voor TMVS een vertegenwoordiger dient
aangeduid te worden en hij aandringt op een aanwezigheid, gelet de notariële akte die moet ondertekend worden op
deze datum
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om niemand aan te stellen, standpunt waar raadslid Loones het mee eens is
Gehoord raadslid Decorte die stelt dat de gemeenteraad een eenduidig standpunt inneemt en een duidelijk signaal geeft
dat TMVW het aantal mandaten moet verminderen en er bijgevolg niemand wordt afgevaardigd


Er wordt niemand aangesteld, de gemeente wordt niet vertegenwoordigd, er wordt gevraagd een
schrijven te richten die het standpunt van de gemeenteraad vertolkt

24. Hervaststellen reglement onderwijscheques.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over de wijzigingen


Goedgekeurd met unanimiteit

25. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit
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26. Bekrachtiging samenstelling nieuwe schoolraad en goedkeuring overeenkomst tussen schoolbestuur en
schoolraad gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

27. Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn fractie deze nieuwe bepaling niet ziet zitten, het logisch is dat je in een
democratisch bestel een vraag kan stellen wanneer je dit wenst en hier dus niet mee akkoord is waarop de voorzitter
stelt dat dit alleen wordt voorgesteld om de schepenen de mogelijkheid te geven een degelijk antwoord voor te bereiden
Gehoord raadslid Loones die verwijst naar een vroeger reglement waar alles veel strikter was geregeld en ook stelt dat
elk raadslid gelijk wanneer een vraag kan stellen


Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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)
en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

28. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – huren van kerstverlichting
centrum Koksijde-bad – 2de prijsvraag - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

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 punt 28bis


De raad keurt met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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)
en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) de toevoeging van dit dagordepunt
goed

28bis. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, herinrichting Zeedijk tussen
Jacob. Jordaensstraat en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein,
vernieuwen leuning op de Zeedijk.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de werken moeten kunnen aanbesteed worden om tegen de volgende zomer de
werken te kunnen afronden
Gehoord raadslid Mouton die begrijpt waarom dit hoogdringend is en vindt dat dit punt te laat is doorgestuurd, zonder
raming en dit punt dan ook niet zal goedkeuren
Gehoord raadslid Loones die stelt dat er nog een deel niet is opgenomen tussen Ster der Zee en de Strandlaan, waarna
raadslid Vandenbroucke meldt dat in dit gedeelte enkel het deel van de wandeldijk wordt vernieuwd en spijtig vindt dat
de rijweg en de kant van de appartementen niet wordt meegenomen waarop de burgemeester meldt dat er omwille van
beschikbare budgetten keuzes moeten gemaakt worden


Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, 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)
en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

(29) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Vandekeere – gasterie Duinenabdij
Raadslid Vandekeere verwijst naar de grote heimwee van de inwoners om op woensdagavond de gasterie te openen en
vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om op woensdagavond daar iets te organiseren of te laten organiseren,
waarop de burgemeester meldt dat er momenteel in die zin geen aanvragen zijn maar dit wel kan bekeken worden

2. vraag van raadslid Ghyselen – wapenschild gemeente Koksijde
Raadslid Ghyselen verwijst naar de pin met het wapenschild van Koksijde dat vroeger beschikbaar was en vraagt om dit
weer in te voeren, waarop de burgemeester meldt dat dit kan aangemaakt worden

3. vraag van raadslid Van Herck – IKWV/jeugdverenigingen
Raadslid Van Herck wil de gemeente feliciteren voor het feit dat er redders worden ingezet in de weekends buiten de
vaste periode bij mooi weer; maar suggereert dat de IKWV nog een extra inspanning kan doen om de jeugdverenigingen
extra te informeren, waarop schepen Serpieters verwijst naar een video die destijds is opgemaakt en ter beschikking
werd gesteld van scholen en jeugdverenigingen en deze mogelijks kan geactualiseerd worden
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4. vraag van raadslid Dewulf – werking Autonoom Gemeentebedrijf
Raadslid Dewulf vraagt wat de reden is waarom vier leden van het directiecomité ook zetelen in de Raad van Bestuur,
niettegenstaande in beide raden identiek dezelfde punten worden behandeld, gelet op het feit dat er voor beide
mandaten ook een zitpenning wordt uitgekeerd; de burgemeester verwijst naar de aanstelling van deze leden in het
begin van de legislatuur en ook het feit dat er goede doorstroming zou zijn van info tussen beide organen

5. vraag van raadslid Dewulf - KVVC
Raadslid Dewulf vraagt wat het standpunt van het schepencollege is over de toekomst van KVVC, wat betreft het
hoofdbestuur en het fanionelftal, gezien in het verleden het schepencollege ook tussenkwam in de vervanging van het
bestuur van een andere sportclub waar het beleid minder slecht was; schepen Dawyndt verwijst voor een antwoord naar
het bestuur van de voetbal zelf en legt er de nadruk op dat er niemand van het schepencollege ooit lid is geweest van de
vzw; hij meldt dat de gemeente momenteel het meest bekommerd is over het voortbestaan van de jeugdwerking

6. vraag van raadslid Mouton - amfibieboot
Raadslid Mouton verwijst naar het feit dat de amfibieboot een vaste waarde is maar het niet duidelijk is waar de boot in
en uit zee gaat en dit voor de badgasten niet duidelijk is en vraagt om dit duidelijk aan te duiden ter plekke; schepen
Serpieters geeft aan dat tijdens het reddingsseizoen de redders dit begeleiden maar er wel kan bekeken worden om de
aanduiding beter aan te geven

7. vraag van raadslid Mouton – vuilbakken op het strand
Raadslid Mouton stelde vast dat tegen de middag de vuilbakken op het strand reeds overvol waren tijdens de laatste
zonnige dagen, er is ook geen recipiënt voor blikjes en vraagt hier aandacht voor; dit zal bekeken worden door schepen
Serpieters in overleg met de milieudienst

8. vraag van raadslid Vancayseele – kunstwerk Francera
Raadslid Vancayseele verwijst naar zijn tussenkomst in maart in verband met het kunstwerk van Francera en stelt vast
dat het nu terug is weg genomen en vraagt naar de reden; schepen Serpieters verklaart dat het kunstwerk door
vandalisme is getroffen en het nu in herstel is en stelt dat er bekeken wordt om overal camerabewaking te plaatsen

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u46
volgende raadszitting : maandag 21 augustus 2017

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 28 augustus 2017

gemeente
Koksijde
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 20u04
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Devos, Castelein, Bakeroot, Verhaeghe
raadslid Vollon afwezig

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 juni 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

2.

Belastingsreglement op het verstrekken van restafvalzakken - toevoegen artikel 3bis.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat door de invoering van de mogelijkheid om huisvuil via bakken op te halen en de
betaling gebeurt via een krediet er een aanpassing van het belastingsreglement nodig is om de mogelijkheid van gratis
huisvuilzakken zoals het reglement voorziet, te laten doorgaan
Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er niet kan onderzocht worden om de aanvragen te laten gebeuren door de burger
via het e-loket, waarop schepen Serpieters antwoordt dat dit zeker kan bekeken worden


Goedgekeurd met unanimiteit

3.

Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2017- kennisname.
 Goedgekeurd met unanimiteit

4.

OCMW - meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 7 - goedkeuring.
Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de wijzigingen aan het meerjarenplan


5.

Goedgekeurd met unanimiteit

OCMW - budget 2017 - budgetwijziging nr. 1 - kennisname.
 Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Casselman verlaat de zitting
6.

Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2016.
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de afspraak om de gecumuleerde overschotten bij de diverse kerkfabrieken
af te bouwen; hij stelt om gunstig advies te geven


7.

Goedgekeurd met unanimiteit

Kerkfabriek St-Idesbald - advies jaarrekening 2016.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over het gecumuleerde overschot


8.

Goedgekeurd met unanimiteit

Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2016.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting


9.

Goedgekeurd met unanimiteit

Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2016.
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Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

10. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2016.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

Raadslid Casselman vervoegt opnieuw de zitting
11. Goedkeuring verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan jegens Vandegineste Laurentia.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Raadslid Loones verwijst naar het standbeeld van Hugo Verriest, dat eigendom is van de gemeente en vraagt blijvende
aandacht hiervoor


Goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuring akte tot wijziging van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vzw
Vlaamse Jeugherbergencentrale.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat een herschikking wordt beoogd van de gronden gelegen aan
de jeugherberg in de Duinparklaan, de mogelijkheid voor een verkaveling in functie van betaalbaar wonen is voor het
ogenblik opgenomen in het woonplan maar er zal later nog bekeken worden wat uiteindelijk zal gedaan worden
Raadslid Loones is tevreden dat er wordt terug gekomen op het plan om de gronden als sociale woningen te bestemmen
en nog eens pleit om deze legislatuur de gronden in zijn geheel te behouden en niet verder te verkavelen en ook het feit
dat er nog steeds vraag is naar ruimte voor jeugdverblijven; de burgemeester antwoordt dat deze nood kan
meegenomen worden op de gronden van de basis Koksijde


Goedgekeurd met 21 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, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P.
Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M.
Dewulf) en 1 onthouding (Loones)

13. Goedkeuring concessieovereenkomst cafetaria sporthal Oostduinkerke.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

14. Principiële goedkeuring benaming Coupe Gorgestraat aan de nieuwe straat gelegen aan de Spoorwegstraat
grens Nieuwpoort-Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het voorstel van de stad Nieuwpoort en voorstelt dat de gemeente Koksijde
dit zou volgen
Gehoord raadslid Decorte die als oud-Nieuwpoortenaar dit een heel goede volkse benaming vindt en het voorstel brede
steun geniet in de stad Nieuwpoort


Goedgekeurd met unanimiteit

15. Hervaststellen huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan.
Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de opdracht om een beleidsplan op te stellen in overleg met de diverse
actoren, wat nodig is om o.a. subsidies te kunnen krijgen voor de kerkgebouwen; er wordt een realistisch plan
voorgelegd dat gedragen wordt door het centrale kerkbestuur, kerkfabrieken en pastoraal verantwoordelijken; het biedt
een totaal overzicht van het huidige patrimonium en het actuele gebruik; hij verwijst naar tal van voorbeelden van
herbestemming van kerken in andere gemeenten; op korte termijn worden de bestaande functies behouden, is cultureel
medegebruik mogelijk, op lange termijn kan aan herbestemming worden gedacht; hij licht de toekomstvisie van de
verschillende kerken in onze gemeente toe; hij besluit met alle betrokkenen te danken voor de constructieve
medewerking bij het opstellen van dit plan
Gehoord raadslid Loones die het eens is met de visie in het plan; hij verwijst naar de kapel van de Rozenkrans die recent
door de gemeente is verworven en die recent is gebruikt voor concerten waarover er grote tevredenheid is, maar vraagt
om iets te doen aan de akoestiek; hij vraagt om deze kapel mee te nemen in het beleidsplan; schepen Serpieters meldt
dat de kapel nu al volledig is onttrokken aan de eredienst
Gehoord raadslid Vancayseele die vraagt of er feedback aan de raad kan gegeven worden over het jaarlijkse overleg met
het kerkbestuur, waarop schepen Serpieters meldt dat hij hiervoor openstaat


Goedgekeurd met unanimiteit

17. Hervaststellen intern reglement speelotheek De Speelkriebel.
Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het hier gaat over een aanpassing aan het huidige reglement


Goedgekeurd met unanimiteit
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18. Goedkeuring rekening 2016 en begroting 2017 van vzw JOC de PIT.
Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de overeenkomst tussen de vzw en de gemeenteraad


Goedgekeurd met unanimiteit

19. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2016 van het AGB Koksijde
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

20. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie.
Gehoord schepen Anseeuw die de voorgestelde wijzigingen toelicht en motiveert


Goedgekeurd met unanimiteit

(21) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Dewulf – bouw van assistentiewoningen in de gemeente
Raadslid Dewulf verwijst naar het feit dat er nogal wat serviceflats in de gemeenten in opbouw zijn die verkopen als
zoete broodjes gelet de fiscale voordelen; hij stelt vast dat verhuring echter moeilijk wordt en verwijst hiervoor naar het
project Vigie waar alles verkocht is maar er slechts enkele flats zijn verhuurd; hij vraagt het schepencollege om voorlopig
geen vergunningen meer af te leveren voor de bouw van serviceflats tot zolang de reeds gebouwde zijn verhuurd; hij
vreest immers dat de gemeente in de toekomst anders zal geconfronteerd worden met grote leegstaande gebouwen
Schepen Dawyndt antwoordt hierop dat de gemeente moet aftoetsen of iets ruimtelijk aanvaardbaar is, het is niet de
taak van de gemeente om de markt te gaan reguleren, bijv. verbieden dat er nog appartementen worden gebouwd
omdat ze niet verkopen; hij verwijst ook naar recente berichten dat er nog bijkomende nood is aan
bejaardenvoorzieningen in onze regio

2. vraag van raadslid Dewulf – overlegcomité strandclubs
Raadslid Dewulf verwijst naar de goedkeuring door de raad, begin dit jaar, van de drie overeenkomsten met de
strandclubs; er zou van elke fractie een lid worden uitgenodigd voor het bijwonen van het in de overeenkomsten
voorziene overlegcomité en vraagt wanneer dit is voorzien; schepen Dawyndt meldt dat deze zal doorgaan in de maand
oktober.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u40
volgende raadszitting : maandag 25 september

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 25 september 2017

gemeente
Koksijde
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 20u05
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepenen Serpieters en Delie, de raadsleden Vollon, Cavyn, Dalle, Ghyselen en
Hancke

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 28 augustus 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
Schepen Dawyndt verwijst naar de vraag in de vorige raad van raadslid Dewulf over de vertegenwoordiging van de
fracties in het overlegcomité van de strandclubs en meldt dat bij nader onderzoek is gebleken dat de uitnodiging reeds
werd verstuurd in juni jl. naar alle voorzitters van de fracties, waaronder fractievoorzitter Van Herck en vaststelt dat dit
dus niet werd doorgegeven binnen de fractie Impuls en de vergadering is gepland op 3 oktober
1.

Mededelingen.
De voorzitter deelt een schrijven mee van de raadsleden Vancayseele en Mouton die schrijven dat ze vanaf 1 september
jl. als onafhankelijk raadslid zullen zetelen en dus geen deel meer uitmaken van de fractie Impuls!; de fractie Impuls!
telt dus voortaan nog twee raadsleden, Elwin Van Herck en Jean-Marie Dewulf.

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)

2.

Hulpverlingszone Westhoek – toelage budget 2018 - goedkeuring
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte
Burg - Elektriciteit - goedkeuren aangepaste raming.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar eerdere behandeling van dit punt, stelt dat de werken zullen starten in de
krokusvakantie 2018 en moeten afgerond zijn in september; hij stelt voor de verhoogde raming voor dit lot goed te
keuren; de gunningsprijs zit voor alle loten samen beneden de raming
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt waar de stijging van de kosten ten opzichte van de raming met 25% precies zit
waarop de burgemeester antwoordt dat de totaliteit van de werken onder de raming zit


3.

Goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - automatiseren van de
gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over het opzet van dit lastenboek, met name maximale automatisering van
de werkprocessen met verhoogd gebruiksgemak voor de vaststellers en verwerkers van o.a. de verkeersboetes


4.

Goedgekeurd met unanimiteit

Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren bestek 2de fase.
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de goede samenwerking met de provincie waarbij een oproep tot kandidaatontwerpers werd gedaan en drie kandidaten uiteindelijk zijn weerhouden waarna raadslid Decorte nog een bijkomende
toelichting geeft over de procedure die zal gevolgd worden
Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar de tussenkomst van raadslid Loones in een vorige raadszitting en vraagt of
ook de omgeving zal aangepakt worden, of er rekening gehouden wordt met materiaalkeuze zodat de toren in harmonie
is met de omgeving en of er rekening is gehouden met de fauna en flora in de omgeving; de burgemeester antwoordt
hierop dat er reeds overleg is gepleegd met Natuur en Bos die ook bij de jury is betrokken, zodat de impact op de
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omgeving meegenomen wordt bij de beoordeling; er is parkeergelegenheid beneden in de straat, het is niet de bedoeling
bovenaan extra parking te creëren


Goedgekeurd met unanimiteit

5.

Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren projectdossier.
 Goedgekeurd met unanimiteit

6.

Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren modelovereenkomst.
 Goedgekeurd met unanimiteit

7.

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren van een bronzen beeldhouwwerk 'Kwantum
Femini' (2012-2014) van Brecht Ledene.
Gehoord schepen Gantois die uitleg geeft over de kunstenaar en het aan te kopen werk en stelt dat het beeld zal
geplaatst worden in de kunstentuin van de Keunekapel
Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er een positief advies is van de cultuurraad, wat wordt bevestigd door schepen
Gantois
Gehoord raadslid Van Herck die de stemming vraagt omdat zijn fractie meent dat er reeds voldoende is geïnvesteerd in
patrimonium en het geld beter kan besteed worden voor de jeugd waarop schepen Gantois antwoordt dat de ene keuze
de andere niet uitsluit


Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, L.
Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, G.
Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 tegen
(Van Herck, Dewulf)

8.

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Strandlaan.
 Goedgekeurd met unanimiteit

9.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst addendum voor de aanleg van de rotonde in combinatie met
fietspad langs N35 tussen Veurne en De Panne (referte X30/N35/48) tussen het Vlaams Gewest, het
stadbestuur Veurne, het gemeentebestuur De Panne, het gemeentebestuur Koksijde, de NV Aquafin en de
IWVA.
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar eerdere besprekingen in de raad en zegt dat dit dossier al heel lang
aansleept


Goedgekeurd met unanimiteit

10. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen.
 kennisname
11. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Niklaas.
 kennisname
12. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Willibrordus.
 kennisname
13. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus.
 kennisname
14. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Pieter.
 kennisname
15. Goedkeuring rooilijnplan en affectatie van een gedeelte wegenis van het voormalige munitiedepot naar het
openbaar domein.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een ontsluiting voor Aquafin nodig is via deze wegenis


Goedgekeurd met unanimiteit

16. Goedkeuring participatie Wijkwerken regio Westhoek.
 Goedgekeurd met unanimiteit
16bis Hulpverlingszone Westhoek – toelage budget 2018 - goedkeuring
Gehoord dhr. burgemeester die de goedkeuring vraagt
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of de gemeente voor de MUG-Heli zal tussenkomen, vraagt of Koksijde meer
betaalt omdat de hoofdzetel in Koksijde zal blijven, hij vraagt ook of de zetel in de Zeelaan zal blijven en voor hoe lang,
en of er plannen zijn om de brandweerkazerne van locatie te veranderen waarop de burgemeester antwoordt dat de
hoofdzetel van de zone momenteel in de Robert Vandammestraat is; de post Koksijde blijft in de Zeelaan maar dat kan
in de toekomst wel herbekeken worden in functie van de herbestemming van het militaire domein; Koksijde betaalt reeds
een bijdrage voor de MUG-Heli


Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing van het adres van de administratieve zetel naar Robert
Vandammestraat
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(17) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Dewulf – procedures in de gemeenteraad
Raadslid Dewulf verwijst naar het feit dat wanneer een mondelinge vraag wordt beantwoord, er geen tijd meer gegeven
wordt aan de vraagsteller door een teken van de burgemeester om hierop te reageren of bijkomende uitleg te vragen; hij
meent dat dit niet reglementair en niet wettelijk is en een aanfluiting is van het democratische spreekrecht van de
oppositie en dit komt bij de mensen die de streaming volgen ook niet goed over omdat men de indruk krijgt dat de
vraagsteller tevreden is met het antwoord; hij besluit dat het in een democratisch proces van een gemeenteraad nodig is
dat de vraagsteller de mogelijkheid krijgt tot een vervolgvraag en de kans moet krijgen te reageren op het antwoord.
De burgemeester stelt dat hij het beu is dat hij door raadslid Dewulf steeds persoonlijk wordt beschuldigd en stelt dat de
voorzitter volwassen genoeg is om de vergadering goed te leiden.
Raadslid Loones sluit aan dat hij zich enigszins kan vinden in de stelling van raadslid Dewulf; hij verwijst naar zelfde
discussies destijds in het Vlaamse Parlement en hij zou het niet slecht vinden dat er eventueel een ander lid van de
gemeenteraad zou kunnen reageren en vraagt om in die zin het huishoudelijk reglement aan te passen zodat het debat
in de gemeenteraad wat aangezwengeld wordt; raadslid Van Herck sluit zich hier bij en stelt dat, na verkregen informatie
bij het VVSG, het mogelijk moet zijn om nog eens te repliceren; de voorzitter meent ten slotte dat in de laatste elf jaar
alles vlot is verlopen en het probleem niet ziet, hij handelt steeds autonoom.

2. vraag van raadslid Van Herck – jachtgebieden Koksijde
Voorafgaand wil raadslid Van Herck duidelijk stellen dat hij de mail waarin de fractie wordt uitgenodigd voor het overleg
met de strandclubs, niet heeft gekregen en pas kennis heeft genomen nadat de bewuste mail door de
gemeentesecretaris na de vorige gemeenteraad nog eens werd toegestuurd;
Voor wat zijn vraagt betreft, verwijst raadslid Van Herck naar de afbakening van de jachtgebieden die online staat en
heeft vastgesteld dat er een deel van het bewoonde deel van Koksijde-dorp ingekleurd staat; hij verwijst naar een
campagne van Vogelbescherming Vlaanderen; hij vraagt of de betrokken burgers kunnen ingelicht worden dat ze kunnen
bezwaar indienen om zo het jachtrecht op hun eigendom te laten schrappen; de burgemeester verwijst naar het feit dat
enkele gemeentelijke eigendommen zijn ingekleurd en het schepencollege reeds een reactie heeft opgestuurd om deze
percelen te laten schrappen

3. vraag van raadslid Van Herck – veiligheid gemeenteschool Oostduinkerke
Raadslid Van Herck verwijst naar een mail naar de bevoegde schepenen in verband met de veiligheid aan de achterkant
van de school in de Polderstraat en vraagt om daar signalisatie aan te brengen om minder snel te rijden; de
burgemeester geeft aan dat dit probleem reeds in de verkeerscommissie werd besproken en een plaatsbezoek werd
gedaan met voorstel van enkele onmiddellijke maatregelen: plaatsen van een Octopuspaal, beter aanduiden zone 30 en
er wordt ook nagekeken of een perceel onbebouwde grond kan worden aangekocht voor de aanleg van een parking in de
Polderstraat.

4. vraag van raadslid Vancayseele - verkiezingsborden
Raadslid Vancayseele verwijst dat binnen een jaar de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen; hij geeft aan dat in
verkiezingstijd het beeld van Koksijde wordt vertroebeld en slordig oogt door de vele verkiezingsborden die dan overal
rond worden geplaatst; hij stelt de vraag of al die borden, aanhangwagens enz. echt nodig zijn, en stelt dan ook voor om
via een aanvullend politiereglement dit aan banden te leggen omdat er uiteindelijk vandaag veel alternatieven zijn om
publiciteit te maken; de burgemeester kan zich vinden in de argumenten en stelt dan ook voor dat er met de fracties zou
samen gezeten worden om tot een consensus te komen, hij verwijst bijv. naar de stad Nieuwpoort waar dit reeds lang in
voege is; er kunnen eventueel ook meer gemeentelijke borden worden geplaatst; raadslid Loones kan er zich wel in
vinden als er een consensus zou zijn, er zijn immers vele andere mogelijkheden om publiciteit te voeren die niet zorgen
voor vervuiling van onze wegen; raadslid Decorte deelt namens CD&V de bekommernissen van raadslid Vancayseele en
vindt het ook niet meer verantwoord om het straatbeeld te vervuilen met verkiezingsborden, hij verwijst ook naar de
goede praktijk in de stad Nieuwpoort, waar de stadsdiensten zelf de borden aanplakken; raadslid Devos vindt dat politici
het goede voorbeeld moeten nemen maar dat het met enige nostalgie is dat hij zou afscheid moeten nemen van deze
traditie van borden; raadslid Van Herck vindt het voorstel niet realistisch

5. vraag van raadslid Mouton – luchtmachtbasis Koksijde
Raadslid Mouton verwijst naar diverse partijblaadjes en sociale media waarin wordt gemeld dat er een doorbraak is voor
de luchtmachtbasis, maar vaststelt dat er aan de raad nog geen info werd gegeven en vraagt dan ook wat de timing is;
de burgemeester verwijst naar de diverse stappen die reeds zijn ondernomen, momenteel wordt de voorbereiding
opgestart voor de officiële procedure van de opmaak van een PRUP na de opmaak van het masterplan; hij schetst de
diverse stappen die zullen ondernomen worden, waaronder een infomoment voor de bevolking op 19 december; hij
bedankt raadslid Decorte voor zijn werk als deputé van de provincie; raadslid Decorte stelt dat er inderdaad reeds jaren
in stilte is gewerkt voor dit dossier maar dat er nog een lange weg dient afgelegd te worden;
Raadslid Loones stelt dat alle fracties in dit dossier actief zijn geweest; het is een dossier die ondertussen door drie
ministers behandeld werd, maar nu is er een doorbraak door het standpunt van minister Van de Put; zijn fractie zal
verder alle medewerking verlenen aan dit dossier
De burgemeester besluit vervolgens met een toelichting over de mogelijkheden die op de terreinen kunnen en er de
nadruk op legt dat we inderdaad realistisch moeten zijn en de verwachtingen bij de bevolking over herbestemming wat
zullen moeten temperen en het feit dat er nog vele procedures wachten tot effectieve realisaties mogelijk zullen zijn
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Gehoord raadslid Van Herck die inpikt op de diverse mogelijkheden maar wel vraagt of er zwart op wit de bevestiging is
van minister Van de Put over de plannen; hij wijst er ook op dat een snelle realisatie niet mogelijk zal zijn omdat hij kon
vernemen dat de demilitarisering van een zone gemiddeld vijf jaar duurt

Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407183/Gemeenteraad%2025-09-2017? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte
verslag.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u14
volgende raadszitting : maandag 23 oktober om 20 uur

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 september 2017
Raadslid Van Herck komt terug op de door raadslid Mouton gestelde vraag in verband met de toekomst van de
luchtmachtbasis en waarbij hij vroeg of de overdracht aan de gemeente door minister Vande Put schriftelijk en
ondertekend werd bevestigd aan de gemeente, waarop hij toen geen antwoord kreeg; bij navraag op de diensten blijkt
zo’n document niet ter beschikking te zijn en hij vraagt dit recht te zetten in de notulen; hij verwijst ook naar eerdere
ingenomen standpunten in de gemeenteraad en vraagt dan ook duidelijkheid hierover.
Raadslid Dewulf verwijst naar het antwoord van de burgemeester op zijn vraag in de vorige gemeenteraad waarbij de
burgemeester stelde het beu te zijn steeds door raadslid Dewulf persoonlijk aangevallen te worden; hij vraagt dat er zou
genoteerd worden dat dit zeker nooit zijn bedoeling is geweest; hij vindt dat een raadslid zich moet kunnen richten tot
de burgemeester gezien hij spreekbuis is van het schepencollege en hij moet kunnen verdragen dat er binnen de
gemeenteraad oppositie is; raadslid Dewulf stelt ook ontgoocheld te zijn in het gebrek aan interpellaties door leden van
de meerderheid en het niveau aan democratie in de gemeenteraad beneden alle peil is, het beleid wordt bepaald door
het college
Raadslid Loones stelt een grote eenstemmigheid vast binnen de gemeenteraad, er is ook transparantie door alle stukken
die aan de raadsleden ter beschikking worden gesteld; het is ook logisch dat leden van de meerderheid minder vragen
stellen dan de oppositie gezien een en ander ook vooraf afgestemd wordt in het schepencollege en op een
coalitievergadering; hij vindt het kort door de bocht om nu te stellen dat de debatten in de gemeenteraad niet veel
voorstellen;
Gehoord dhr. secretaris die stelt dat hij geen feiten die niet werden gezegd in de vorige raadszitting in de notulen van
deze raadszitting kan opnemen, maar de tussenkomsten van de raadsleden Van Herck en Dewulf in de notulen van de
raadszitting van heden zullen terug te vinden zijn.
De raad keurt vervolgens het voorgesteld ontwerp van notulen van de raadszitting van 25 september 2017 goed.
1.

Mededelingen.
Schepen Dawyndt deelt de bezoekers- en kijkcijfers mee van de Cyclocross van afgelopen weekend en stelt dat deze
cijfers er op wijzen dat de Duinencross nog altijd een succes is

Raadslid Ghyselen vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt
2.

Goedkeuring wijziging nr.6 van het meerjarenplan 2014-2019 (2020).
Gehoord de financieel beheerder die een technische toelichting geeft over deze wijziging
Gehoord raadslid Van Herck die een zevental kanttekeningen wil maken: (1) de schuldenlast blijft aan de hoge kant en
vraagt niet af te wijken van de koers en werk te maken van verdere schuldafbouw; (2) In actieplan 1214 zijn de
inspanningen voor de jeugd veel te laag, de budgetten mogen vervijfvoudigd worden, hij stelt voor om de opgraving van
de potvis niet uit te voeren; (3) Inzake beleidsdoelstelling Duurzame leefomgeving wordt verwezen naar een
omgevingsanalyse die hij niet kan terugvinden in het document, er wordt verwezen naar inzetten op betaalbaar wonen
wat hij toejuicht, maar hij vindt te weinig concrete voorstellen in het meerjarenplan, ook al omdat de reconversie van de
basis niet direct oplossingen oplevert; hij stelt tal van andere concrete maatregelen voor, waaronder ook creëren van
jobs om de vergrijzing tegen te gaan; (4) actieplan 1198 is zeer gedetailleerd en goed uitgewerkt en hij is tevreden dat
ook voorstellen van zijn fractie hierin zijn opgenomen, maar nog veel te weinig; (5) AP 1204 Duurzaam Energiebeleid is
zeer goed in Koksijde en er zijn goede inspanningen in afbouw CO2 maar hij vindt te weinig acties om te investeren in
zonnepanelen; (6) beleidsdoelstelling Lokale economie: ook hier mist hij de cijfers van de omgevingsanalyse en hij vindt
dat de voorgestelde acties de leegstand in de gemeente niet oplossen; er is weinig ruimte voor ondernemende ambities
in het meerjarenplan en we moeten onze gemeente veel meer profileren; hij mist nieuwe concepten in het plan om de
leegstand tegen te gaan; hij is wel blij dat de aanleg van een pier nog is opgenomen; (7) AP 1169: hij mist de
investeringen die de gemeente kan doen in hotspots
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Gehoord dhr. voorzitter die verwonderd is dat er nu pas commentaar wordt gegeven op een meerjarenplan dat reeds vijf
jaar bestaat
Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat de omgevingsanalyse wel degelijk terug te vinden is in het oorspronkelijke
meerjarenplan; de inspanningen om de schuldenlast af te bouwen wordt verder aangehouden, wat betreft wonen en
jongeren zijn er reeds diverse initatieven genomen; wat de reconversie van de basis betreft is de gemeente afhankelijk
van diverse externe actoren, maar dat hier wel al veel voorbereidend werk voor gedaan werd;
Gehoord schepen Van Hove die verwonderd is over de opmerkingen in verband met het jeugdbeleid en stelt dat er
geregeld wordt samengekomen met diverse geledingen van de jeugd, waaronder binnen de vzw De Pit, waarop de fractie
Impuls nooit aanwezig is; wat de hotspots betreft bleek dat een zeer dure aangelegenheid te zijn en is er recent beslist
om een efficiënter systeem tegen de volgende zomer uit te rollen.
Gehoord schepen Geersens die verwijst naar de vele initiatieven die genomen zijn op vlak van lokale economie, bijv. de
herinrichting van de Zeelaan, de diverse inititiatieven die genomen zijn om het shoppen te bevorderen, de
leegstandsbelasting voor handelszaken werd afgeschaft, Koksijde scoort beter op vlak van leegstand ten aanzien van
andere kustgemeenten, er zijn kwaliteitsvolle zaken in de gemeente die geregeld in de pers komen, ze vindt de
uitlatingen een belediging voor de lokale handelaars, ze verwijst ook naar het feit dat vele van de voorgestelde
maatregelen door raadslid Van Herck geen effect blijken te hebben; Koksijde gaat op een positieve manier met de
handelaars om;
Gehoord schepen Serpieters die wijst op de diverse realisaties op het vlak van betaalbaar wonen in de gemeente zoals
Doornhofstraat, Kerkwijk, oude gemeenteschool Wulpen, Bert Bijnensstraat en Dorpstraat in Oostduinkerke en nog
andere projecten die ingepland zijn
Gehoord raadslid Van Herck die de inspanningen waardeert maar nog eens verwijst naar wat er letterlijk staat in het
meerjarenplan en hij wil enkel opbouwden voorstellen doen


3.

Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van
Hove, R. Gantois, 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 4
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 - 2017.
Gehoord de financieel beheerder die een technische toelichting geeft over deze wijziging
Gehoord raadslid Mouton die vraagt naar de verklaring voor de stijging van het budget voor de aankoop van
huisvuilzakken gezien er meer en meer bakken zullen gebruikt worden voor inzameling waarop schepen Serpieters meldt
dit te zullen nazien


4.

Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van
Hove, R. Gantois, 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 4
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf)

Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen – goedkeuren bestek.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting


5.

Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van
Hove, R. Gantois, 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, I.
Vancayseele, R. Mouton) en 2 tegen (Van Herck, Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Zeedijk tussen J.
Jordaensstraat en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein,
vernieuwen leuning op de Zeedijk - goedkeuring aangepaste raming.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
Gehoord raadslid Dewulf die vraagt waarom het college niet heeft laten onderzoeken of er vooralsnog interesse was om
toch ondergrondse garages te bouwen, wat veel geld zou uitgespaard zijn; waarop schepen Anseeuw antwoordt dat er
geen echte marktstudie is gebeurd omdat er anders voorkennis zou zijn bij de aannemers en de markt wel degelijk
vooraf werd verkend;
Gehoord raadslid Dewulf die stelt dat de nutteloze studie ons 170.000 euro heeft gekost, wat wordt betwist door schepen
Anseeuw;
Gehoord raadslid Van Herck die uitleg vraagt over de meerkost voor de leuningen en de inbreng van Maritieme
Dienstverlening Kust hierin


6.

Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van
Hove, R. Gantois, 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, I.
Vancayseele, R. Mouton) en 2 tegen (Van Herck, Dewulf)

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoonmaken diverse
gemeentegebouwen en ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting waarbij ze schetst dat er drie aparte lastenboeken nu samen worden
aanbesteed met de bedoeling een betere prijs te kunnen bedingen


Goedgekeurd met unanimiteit
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7.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Beaufort.
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting over dit project, de meerwaarde ervan voor de kust en de gemeente en wat
dieper ingaat op de gekozen kunstenaar en het kunstwerk
Gehoord raadslid Mouton die stelt dat we niet zo’n goede ervaring hebben met staal in onze gemeente en vraagt of hier
garanties kunnen over gegeven worden; schepen Gantois zegt dat dit contract door een gespecialiseerd jurist nagezien
werd om te zorgen voor een waterdicht systeem met ook een garantie voor de inox structuur van 10 jaar;
Gehoord raadslid Loones die stelt dat in al die jaren Beaufort een en ander in beweging heeft gezet op vlak van kunst in
het openbaar domein; hij stelt dat Koksijde zich steeds als actieve deelnemer heeft ingespannen voor Beaufort; hij vindt
bovendien dat Beaufort zorgt voor de nodige promotie van de kust en van Koksijde, hij stelt voor om over de kust een
bredere brochure te maken met het volledige aanbod van cultuur aan de kust, waaronder onze diverse musea


Goedgekeurd met unanimiteit

8.

Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen –
Hély d'Oisselstraat.
 Goedgekeurd met unanimiteit

9.

Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Pelikaanstraat.
Gehoord schepen Anseeuw


Goedgekeurd met unanimiteit

10. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prof.
Blanchardlaan.
 Goedgekeurd met unanimiteit
11. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - SintPietersplein.
 Goedgekeurd met unanimiteit
12. Hervaststelling retributiereglement voor toegang tot het parcours van het Belgisch kampioenschap cyclocross
2018.
Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat bij nader inzicht is gebleken dat het beter is om niet alleen combiticketten te
voorzien, maar ook voor eendaagse ticketten, waarvoor nu de prijs moet worden vastgesteld


Goedgekeurd met unanimiteit

13. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine
door Gaselwest Witte Burg (Sint-André).
 Goedgekeurd met unanimiteit
14. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine
door Gaselwest Witte Burg Duinhelmpad.
 Goedgekeurd met unanimiteit
15. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine
door Gaselwest Steenbakkerijstraat.
 Goedgekeurd met unanimiteit
16. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal en een erfdienstbaarheid voor de
uitbating van een cabine door Gaselwest Koksijdesteenweg Oostduinkerke.
 Goedgekeurd met unanimiteit
17. Goedkeuring overname en akte kosteloze afstand wegenis Tamarixstraat.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

18. Kennisname resultaten opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen.
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of de nieuwe deadline voor de twee aanbevelingen realistisch is wat zowel door
schepen Anseeuw als de gemeentesecretaris wordt bevestigd


Goedgekeurd met unanimiteit

19. Vaststelling van de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de toevoeging van
het huishoudelijk reglement aan de statuten.
Gehoord schepen Gantois die verwijst naar de erkenning als onroerend erfgoedgemeente en de verplichting om een
adviesraad in te stellen
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt wat de selectiecriteria zijn om als lid te kunnen zetelen, waarop schepen Gantois
meldt dat er een oproep is gebeurd in Tij-dingen en er een advies vanuit de betrokken dienst gemaakt is naar het college
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Goedgekeurd met unanimiteit

20. Hervaststellen huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders.
Gehoord schepen Anseeuw die de belangrijkste wijzigingen toelicht
Gehoord raadslid Van Herck die vragen stelt over het het feit dat het aantal kindjes dat mag blijven slapen in eenzelfde
ruimte zou moeten opgenomen worden in het huishoudelijke reglement; hij stelt ook vast dat er enkel kan betaald
worden via domiciliëring en stelt dat conform de wetgeving er ook andere betalingsmogelijkheden moeten mogelijk zijn;
hij vraagt ook dat er zou gecommuniceerd worden over deze wijzigingen


Goedgekeurd met unanimiteit

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


Goedgekeurd met unanimiteit

22. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen


wordt uitgesteld met unanimiteit

23. Gaselwest - goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
Financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijzigingen en vaststelling
van het mandaat voor de algemene vergadering van 19 december 2017.
Gehoord raadslid Decorte die verwijst naar de visienota van de Vlaamse Overheid over de structuren van de
intercommunales om deze te vereenvoudigen


Goedgekeurd met unanimiteit

24. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene
vergadering.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting


Goedgekeurd met unanimiteit

25. Goedkeuren deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het
decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring.
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting die verwijst naar een eerdere bespreking in de gemeenteraad en nu stelt dat
de statuten in positieve zin zijn aangepast


Goedgekeurd met unanimiteit

26. TMVW (IC) - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering goedkeuren oprichting TMVS.
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting


Statutenwijziging en standpunt A.V.: goedgekeurd met unanimiteit



aanduiding vertegenwoordiging bij geheime stemming: Guido Decorte en plv. Henk Ghyselen met 20
ja, 4 tegen en 1 onthouding

27. IWVA - vaststellen standpunt bijzondere algemene vergadering.
 Goedgekeurd met unanimiteit

(28) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Mouton – Ten Bogaerde – diefstalpreventie

Raadslid Mouton heeft vastgesteld dat de deuren van het kunstencentrum geopend waren op een sluitingsdag, het alarm is
afgegaan en deze bezoeker de politie heeft verwittigd; ze stelt vragen als er mensen met minder goede bedoelingen zich toegang
verschaffen en stelt zich vragen hoe dit dan zit met de verzekeringen; schepen Gantois meldt dat ze niet op de hoogte is van dit
probleem en navraag zal doen, maar wel kan verzekeren dat er een bewegingsalarm aanwezig is in het gebouw. Raadslid Mouton
vindt het ook eigenaardig dat de gemeente niet wordt verwittigd door de politie als er een inbraak is.

2. vraag van raadslid Mouton – Toekomstlaan

Raadslid Mouton verwijst naar het feit dat het haagje tussen fietspad en rijbaan verdwenen is ter hoogte van de Wulpenbrug en
vraagt om dit te verhelpen om aldus de veiligheid te verhogen en te zorgen voor een nette aanblik; schepen Geersens zal dit
doorgeven aan het Vlaamse Gewest die bevoegd is voor dit wegvak

3. vraag van raadslid Van Herck – gebruik van de strandrolstoel

Raadslid Van Herck juicht het toe dat de gemeente strandrolstoelen heeft aangekocht, maar stelt vast buiten de openingsuren
van de verhuurder de rolstoel niet beschikbaar was; hij verwijst naar alternatieven, bijv. de provincie heeft een systeem
uitgewerkt om de stoel te verhuren buiten het seizoen; waarom hebben wij niet ingetekend via het project Intro van de provincie,
waarom kan er geen beroep worden gedaan op assistenten, hij vraagt om dit gratis te doen; schepen Anseeuw meldt dat er vier
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strandjutters zijn die worden verhuurd maar manueel worden bediend; er is ook een elektrisch toestel aangekocht die het
afgelopen seizoen kon worden geëvalueerd en zal besproken worden op de Andersvalidenadviesraad; er is niet ingestapt in het
Zon-Zee-Zorgeloos project omdat we niet voldoen op vlak van onze tramhaltes, ondanks diverse keren aangedrongen te hebben
bij De Lijn, waarop raadslid Van Herck nog een antwoord verwacht op zijn vraag om dit via een gemeentelijke dienst te kunnen
verhuren en gratis.

4. vraag van raadslid Van Herck – Tij-dingen

Raadslid Van Herck vraagt op welke basis de rubriek “Snippers uit de gemeenteraad” wordt samengesteld en vraagt dat alle
vragen van de raadsleden en deze van de oppositie zouden worden vermeld; hij verwijst ook naar het rondschrijven van minister
Homans die stelt dat een informatieblad aan neutraliteit moet voldoen en dus ook de tussenkomsten van de oppositie moeten
opgenomen worden; hij vraagt bovendien op welke wijze de redactieraad is samengesteld en vraagt om een lid van de oppositie
toe te laten in de redactieraad zodat er kan toegezien worden op de neutraliteit;
Schepen Van Hove stelt dat alle interpellaties opnemen in Tij-dingen onhaalbaar is, hij verwijst ook naar de streaming waar
mensen de tussenkomsten kunnen beluisteren; hij ziet geen problemen met de neutraliteit, er zijn daar nog nooit klachten over
geweest.

5. vraag van raadslid Casselman – vernieuwing Dijk Wulpen

Raadslid Casselman verwijst naar de overdracht van de Dijk naar de gemeente en stelt vast een groot deel nog niet werd
vernieuwd, maar wel in slechte toestand is en vraagt om dit in de planning op te nemen. Schepen Anseeuw meldt dat een
plaatsbezoek werd uitgesteld door de burgemeester en dit binnenkort zal bekeken worden, er is ook nog geen zicht op de aanleg
van riolen wat zou moeten samen gaan met de herinrichting.
Raadslid Hancke is verbaasd dat nu nog eens de vraag is gesteld, omdat zij diezelfde vraag al eerder stelde, maar ook nogmaals
de slechte toestand van dit wegvak bevestigt.
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407184/Gemeenteraad%2023-10-2017? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte
verslag.

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u30
volgende raadszitting : maandag 20 november om 20 uur

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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BEKNOPT VERSLAG
GEMEENTERAAD

maandag 18 december 2017

gemeente
Koksijde
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 20u07
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon, Dewulf
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Ghyselen

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 oktober 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
1.

Mededelingen.
er zijn geen mededelingen

raadslid Ghyselen vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt
2.

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Biedenkopflaan goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die het opzet van de werken toelicht en stelt dat de werken een mooie verbetering zullen
zijn;
Gehoord raadslid Loones die stelt dat de werken een meerwaarde zullen zijn en de aandacht vestigt op het feit dat in
Biedenkopf een straatnaambord van Oostduinkerke werd ingehuldigd en er daar is beloofd om iets te doen aan de
Biedenkopflaan, hij vestigt de aandacht op de “grenssteen” die er staat sinds 1976 en vraagt om dit bord in ere te
herstellen en een plaats te geven


3.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor
diverse projecten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat in dit lastenboek een 25-tal kleine werken zijn gegroepeerd en deze vervolgens
opsomt


4.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsdopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassen beladingsstoelen
vuilniswagens - IVVO - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de aanpassing nodig is in functie van het wegen en tarifering van het
aangeboden afval


5.

goedgekeurd met unanimiteit

Overheidsdopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse wegenis- en
rioleringswerken - Lalouxlaan e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gehoord dhr. burgemeester die de voorziene werken van dit lastenboek toelicht


6.

goedgekeurd met unanimiteit

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de realisatie van het project uitkijktoren op de
Hoge Blekker te Koksijde.
Gehoord raadslid Decorte die stelt dat een overeenkomst nodig is om dit project tussen gemeente en de provincie te
kunnen realiseren


goedgekeurd met unanimiteit
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7.

Goedkeuren dading deuren gemeentehuis.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen


8.

punt wordt uitgesteld

Kostenvergoedingspercentage inning gemeentelijke saneringsbijdrage - IWVA - dienstjaar 2017 goedkeuring.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


9.

goedgekeurd met unanimiteit

Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde.
 goedgekeurd met unanimiteit

10. Hervaststellen van het politiereglement stilstaan en parkeren (GAS4).
Gehoord raadslid Mouton die vraagt waarom de boetes zijn verhoogd


goedgekeurd met unanimiteit

11. Hervaststellen van het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of GAS-ambtenaren ook kunnen optreden tegen overtreding van
bewonersparkeren, wat wordt bevestigd
Raadslid Mouton vraagt wat de boete is bij het vergeten van de blauwe kaart en stelt vast dat dit tweemaal zo hoog is
dan wanneer in de zone betalend parkeren een retributie wordt opgelegd, waarop burgemeester meldt dit te zullen
bekijken
Gehoord raadslid Loones die vragen stelt bij het feit dat er geen beroepsprocedure is voorzien tegen een GAS-boete


goedgekeurd met unanimiteit

12. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst sanctionerend ambtenaren PZ Westkust.
 goedgekeurd met unanimiteit
13. Bekrachtiging protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde
inbreuken en inbreuken verkeer.
 goedgekeurd met unanimiteit
14. Vaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Hovenierstraat.
 goedgekeurd met unanimiteit
15. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Karthuizerstraat.
 goedgekeurd met unanimiteit
16. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Duinparklaan.
 goedgekeurd met unanimiteit
17. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Guldenzandstraat.
 goedgekeurd met unanimiteit
18. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - zone
max snelheid 50 km/h, deelgemeente Oostduinkerke.
 goedgekeurd met unanimiteit
19. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen Koninginnelaan.
 goedgekeurd met unanimiteit
20. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking
aan buitenschoolse kinderopvang.
 goedgekeurd met unanimiteit
21. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pierre
Sorellaan.
 goedgekeurd met unanimiteit
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22. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Japans
Paviljoenlaan.
 goedgekeurd met unanimiteit
23. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke
baan.
 goedgekeurd met unanimiteit
24. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen Nieuwpoortsteenweg.
 goedgekeurd met unanimiteit
25. OCMW - meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr. 8 - goedkeuring.
Gehoord schepen Delie die deze wijziging in al haar facetten toelicht en ook een stand van zaken geeft van de in het
afgelopen jaar gerealiseerde projecten; daarnaast geeft ze ook de financiële kencijfers van het OCMW mee


goedgekeurd met unanimiteit

26. OCMW - budget 2018 - kennisname.
 goedgekeurd met unanimiteit
27. Goedkeuring wijziging meerjarenplan AGB 2015-2020.
Gehoord dhr. burgemeester die dit en volgende twee punten toelicht: hij stelt dat de geplande doelstellingen worden
gerealiseerd wat betreft de uitbating van de Golf en het parkeergebeuren; het beoogde ledenaantal van de Golf wordt
gehaald, het aantal greenfees gaat de goede kant op; er zijn geen grote investeringen voorzien voor het komende jaar


goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, 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 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton)

28. Goedkeuring budgetwijziging 1 voor het jaar 2017 van het AGB Koksijde.
 goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, 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 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton)
29. Goedkeuring beleidsnota en financiële nota - budget 2018 - AGB Koksijde.
 goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, 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 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton)
30. Goedkeuring reglement betreffende de opname van woningen en/of verwaarloosde gebouwen in het register
van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen.
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat het een noodzaak is binnen de intergemeentelijke samenwerking om hier
initiatief te nemen en ook het feit dat met deze maatregel ongebruikte woongelegenheden worden geactiveerd


goedgekeurd met unanimiteit

31. Goedkeuren belasting op de verwaarlozing van woningen en verwaarlozing van gebouwen 2018-2019.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting
Gehoord raadslid Mouton die stelt dat er in het belastingsreglement bij de uitzonderingen ook minderjarigen moeten
vermeld worden


goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging van “minderjarigen” in art. 5 §1.1

32. Goedkeuring gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2018 en 2019.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt dat er een kleine daling is in de aanslagvoet


goedgekeurd met unanimiteit

33. Hervaststelling belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2018-2019.
 goedgekeurd met unanimiteit
34. Belastingreglement - tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven - periode 2018-2019.
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen


punt wordt uitgesteld
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35. Vaststellen beleidsnota en financiële nota - budget 2018.
Gehoord dhr. burgemeester die blij is dat de doelstelling om de schuldenlast te verlagen wordt gehaald zodat we
beneden de 100 miljoen euro zullen uitkomen; niettegenstaande werd en wordt er blijvend geïnvesteerd in de gemeente;
hij geeft vervolgens een opsomming van de diverse investeringen die zijn voorzien in 2018
Gehoord dhr. financieel beheerder in zijn technische toelichting
Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat er inderdaad keuzes moeten worden gemaakt, het positief is dat er wordt
ingezet op sport, cultuur en milieu en op investeringen in wegen en voetpaden, bijv. de Van Buggenhoutlaan; hij stelt
dat we evenwel niet euforisch moeten zijn over de schuld van 100 miljoen euro, er zijn weinig extra initiatieven rond
betaalbaar wonen, voor jeugd en lokale handel zijn de voorziene budgetten te laag, waarbij hij ook verwijst naar de
berichtgeving in de Financieel Economische Tijd; hij stelt vervolgens dat er andere prioriteiten nodig zijn dan het bouwen
van een brouwerij op Ten Bogaerde, namelijk jeugd, lokale handel en betaalbaar wonen; hij besluit dat er te weinig
nieuwe visie aanwezig is in dit budget en er te weinig initiatieven voorzien worden om Koksijde aantrekkelijk te maken
voor jonge ondernemers
De burgemeester antwoordt dat in de berichtgeving in de Financieel Economische Tijd geen rekening gehouden wordt
met de vele investeringen in infrastructuur die ook ten goede komen van de handel en wandel in de gemeente, hij
verwijst ook naar de goede punten die de gemeente haalt in de bevraging van het Nieuwsblad, waarop raadslid Van
Herck bij zijn standpunt blijft dat de twee miljoen euro voor de brouwerij anders zou kunnen gebruikt worden en ook dat
er te weinig wordt gedaan voor de leegstand van handelszaken;
Raadslid Loones vindt dat de gemeente goed bestuurd wordt, hij houdt een pleidooi voor het herbouwen van de
varkensstallen tot brouwerij omdat dit het sluitstuk is van de herwaardering van de site en de brouwerij Huyghe hier
mee wil investeren


goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A.
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, 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, E. Van Herck, R. Mouton)

36. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2018.
 goedgekeurd met unanimiteit
37. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek Sint-Niklaas.
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit

38. Goedkeuring overname en akte overdracht perceel grond naar het openbaar domein op de hoek van de
Abdijstraat en de Zeelaan ten aanzien van VME Cauxyde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit

39. Goedkeuring concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met
gelagzaal in de voormalige varkensstallen Ten Bogaerde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting
Gehoord raadslid Van Herck die voorstelt om nestkasten voor zwaluwen te voorzien in het project, waarop de
burgemeester meldt dat er reeds met de Roodmus wordt samengewerkt en hen de vraag opnieuw zal gesteld worden


goedgekeurd met unanimiteit

40. Toetreding tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.
Gehoord schepen Anseeuw die de bedoeling van deze toetreding schetst en de meerwaarde voor de gemeente


goedgekeurd met unanimiteit

41. Goedkeuring toetreding eerstelijnszone Veurne-Westkust.
Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting
Gehoord raadslid Mouton die vraagt welke materies er binnen deze zone zullen behandeld worden, de secretaris zal de
presentatie overmaken aan het raadslid
Gehoord dhr. burgemeester die de inspanningen van de voorzitter van de Huisartsenkring waardeert


goedgekeurd met unanimiteit

42. Goedkeuring beleidsnota informatieveiligheid en informatieveiligheidsplan gemeente Koksijde.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de bedoeling van dit plan


goedgekeurd met unanimiteit

43. Goedkeuring BNIP BK Cyclocross.
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit
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44. Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het gebruik van tafeltenniszaal te Oostduinkerke.
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit

45. Goedkeuren beleidsplan 2019-2023 - Abdijmuseum Ten Duinen.
Gehoord schepen Gantois die dit en volgend punt bespreekt en verwijst naar het feit dat beide musea regionaal zijn
erkend en hiervoor een beleidsplan noodzakelijk is; ze schetst de opbouw van het plan en de doelstellingen die hierin zijn
opgenomen; voor het inhoudelijke verwijst ze naar de bespreking in de raadscommissie en de toelichting ervan door
beide museumdirecteurs
De burgemeester sluit zich aan bij de felicitaties voor beide museumdirecteurs


goedgekeurd met unanimiteit

46. Goedkeuren beleidsplan 2019-2023 - NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
 goedgekeurd met unanimiteit
47. Hervaststelling tarieven strandbad Oostduinkerke.
Gehoord raadslid Van Herck die vragende partij blijft om het zwembad langer open te houden


goedgekeurd met unanimiteit

48. Hervaststelling huisreglement strandbad Oostduinkerke.
 goedgekeurd met unanimiteit
49. FIGGA - kennisname punten buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Loones in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit

50. FIGGA - kapitaalverhoging - incorporatie van reserves - rekening-courant - uitkering overtollige reserves bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017.
 goedgekeurd met unanimiteit
51. WVI - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering.
Gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit

52. IKWV - vaststellen standpunt algemene vergadering.
Gehoord schepen Serpieters die voorstelt akkoord te gaan met de agendapunten


goedgekeurd met unanimiteit

53. Westkustpolder - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 22 december 2017.
Gehoord raadslid Devos die voorstelt schepen Serpieters af te vaardigen


wordt aangesteld met 21 ja, 3 tegen, 1 lid niet gestemd: schepen Serpieters

54. Aansluiting gemeentelijke basisscholen bij het regionaal ondersteuningsnetwerk De Schraag.
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting


goedgekeurd met unanimiteit

55. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het om kleine wijzigingen en een aantal actualisaties gaat


goedgekeurd met unanimiteit

(56) MONDELINGE VRAGEN
1. vraag van raadslid Van Herck – militaire basis
Raadslid Van Herck stelt dat hij reeds voor een derde keer in dit onderwerp tussen komt uit bezorgdheid; hij leest in de
pers een aantal ongelukkige uitspraken; hij stelt dat er ondanks de vele uitspraken van de meerderheid er nog altijd
geen handtekening is van de minister; er werd bevestigd dat er voor 2020 niets zal beslist worden; bovendien duurt het
vier tot vijf jaar om een zone te demilitariseren; hij roept op tot voorzichtigheid in uitspraken en hij vraagt nog eens naar
de stand van zaken over dit dossier;
De burgemeester verwijst naar het feit dat diverse ministers reeds hebben aangegeven dat er werk moet gemaakt
worden om na te denken over de herbestemming van de basis; de Vlaamse regering heeft de provincie aangeduid om
een herbestemmingsplan op te stellen; in diverse kontakten werden beklemtoond dat er verder moest gewerkt worden
met de plannen; ondanks het feit dat de minister van Defensie geen beslissing nam, is het wel nodig om scenario’s uit te
werken in overleg met de provincie; de burgemeester beseft ook dat niet alles in deze legislatuur zal gerealiseerd zijn,
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maar er nooit aan de gemeente zal kunnen verweten worden stil gezeten te hebben; het is belangrijk nu al een
toekomstvisie te hebben.
Raadslid Van Herck stelt dat hij geen probleem heeft met het feit dat de gemeente terzake initiatief neemt, maar wel met
het feit dat er verkeerde informatie wordt gecommuniceerd.
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u36
volgende raadszitting : maandag 22 januari
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407186/Gemeenteraad%2018-12-2017? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte
verslag.

Voor verslag
de gemeentesecretaris,
Joeri STEKELORUM
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