INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 20/02/2019

Aanwezig

Johnny DEVEY (Middelkerke), voorzitter;
Ann WOESTIJN (De Panne), Albert SERPIETERS (Koksijde), Rik LIPS (Nieuwpoort), Pascal
VERMEIRE (De Haan), Bjorn PRASSE (Blankenberge), Dolores DAVID (Brugge) en Anthony
WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeenten;
Anthony GOETHAELS (Middelkerke) en Anuschka STEEN (Bredene), afgevaardigde
raadsleden met raadgevende stem;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Sandra DEGRANDE (Bredene), Ruben PANNECOUCKE (Oostende) (volmacht), bestuurders
namens de gemeente;
Matthias PRIEM (Nieuwpoort), Sammy ROELANT (Brugge) en Sandy BUYSSCHAERT
(Blankenberge), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem.

1 goedkeuring verslag vorige vergadering
2 aankoop reddersmateriaal 2019
Besluit: bij éénparigheid:

Art. 1 – toewijzing aankoop boten
Aan te kopen bij de firma Survitec uit Oostende:
2 boten
Art.2 – toewijzing aankoop motoren
Aan te kopen bij de firma Brunswick uit Petit Rechain:
4 25PK motoren
2 40PK motoren
1 40PK motor handstart
Art. 3 – toewijzing jetscooter
Aan te kopen bij de firma Kripajet uit Maldegem:
1 jetscooter Yamaha
Art.4 – toewijzing aankoop kajaks
Aan te kopen bij de firma Padl uit La Louvière:
3 kajaks

Art. 5 – toewijzing materiaal trailers
Aan te kopen bij de firma Protempo:
lieren, naven en banden
Aan te kopen bij de firma RIBA uit Willebroek:
Diabolen en rollen
Aan te kopen bij de firma Debruyne Construct uit Keiem:
één handtrailer
Art. 6 – toewijzing aankoop miradors
Aan te kopen bij de firma Debruyne Construct uit Keiem:
5 miradors
Art. 7 – toewijzing aankoop signalisatiemateriaal
Aan te kopen bij de firma Luca Screen uit Gistel:
13 infoborden
6 miradordoeken
32 miradorborden
diverse signalisatiestickers
publiciteitsborden (mirador)
Aan te kopen bij de firma Declercq uit Ieper:
windmasten en divers materiaal
beachflags
Aan te kopen bij de firma Waelkens uit Oostrozebeke:
vlaggen
Aan te kopen bij de firma Verfaillie-Leroy uit Zillebeke:
61 signalisatieborden onbewaakte zone
37 signalisatieborden bewaakte zone
40 dubbele beugels
55 enkele beugels
Aan te kopen bij de firma Compas uit Oostende:
1362m ketting 8x37
400m ketting 10x26
470 sluitingen 10mm
220 sluitingen 14mm
242 sluitingen 16mm
140 draainagels 12mm
50 draainagels 16mm
60 gele markeerboeien
50 rode markeerboeien

Aan te kopen bij de firma Pakhus5 uit Zeebrugge:
12 cylinderkopboeien
Art. 8 – toewijzing aankoop kledij
Aan te kopen bij de firma Survitec:
40 zwemvesten en 40 cylinders
Aan te kopen bij de firma Padl uit La Louvière:
8 oliejekkers
Art. 9 – toewijzing aankoop communicatiemateriaal
Aan te kopen bij de firma PS Radiocom uit Oostende:
50 driepuntsgordels
Te huren bij de firma PS Radiocom uit Oostende:
350 digitale toestellen en toebehoren voor een periode van vijf jaar
Aan te kopen bij de firma Padl uit La Louvière:
450 beschermhoezen
Art. 10 – toewijzing aankoop diverse
Aan te kopen bij de firma Compas:
2 windsnelheidsmeters
touwwerk
kitecutters
26 verrekijkers
Aan te kopen bij de firma Survitec:
20 rookpotten
Aan te kopen bij de firma Hebor Watersport:
8 pompen
Aan te kopen bij de firma STS:
3 bootankers
Aan te kopen bij de firma First Aid:
beademingsmaskers en medisch materiaal
Aan te kopen bij de firma Toplicht:
Misthoorns en toebehoren
Aan te kopen bij de firma Seashop:
14 bootankers

Aan te kopen bij BUSO Ter Zee:
gewichten voor de bufferboeien
5. Personeel: ouderschapsverlof Ivo Muyle
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: de aanvraag goed te keuren
6. Verlenen titel van erevoorzitter IKWV aan de heer Johnny Devey
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: de titel van erevoorzitter toe te kennen aan de heer Johnny Devey

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 27/03/2019
Aanwezig
Johnny DEVEY (Middelkerke), ere-voorzitter;
Daphné DUMERY, voorzitter;
Lander VAN HOVE (Koksijde), Bert GUNST (Nieuwpoort), Tom DEDECKER (Middelkerke),
Silke BEIRENS (Oostende), Kelly SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan),
Dolores DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de
gemeenten;
Dirk DECORTE, Anthony GOETHAELS (Middelkerke) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist),
afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem;
Ivo MUYLE, deskundige;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Bram DEGRIECK (volmacht), bestuurder namens de gemeente;
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Pascal VERMEIRE (De Haan), afgevaardigde
raadsleden met raadgevende stem.

1 goedkeuring verslag vorige vergadering
2 verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
Besluit:
Art. 1: mevrouw Daphné DUMERY, bestuurder namens stad Blankenberge, wordt
benoemd tot voorzitter van de IKWV tot en met maart 2022.
Art. 2: de heer Bert GUNST, bestuurder namens stad Nieuwpoort, wordt benoemd
tot voorzitter van de IKWV vanaf april 2022.
Art. 3: de heer Lander VAN HOVE, bestuurder namens gemeente Koksijde, wordt
benoemd tot ondervoorzitter van de IKWV.
5 statutenwijziging: ontwerp
Besluit: bij éénparigheid:
Art. 1: in artikel 1 van de statuten wordt de eerste zin vervangen door
“De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen in het kort I.K.W.V.
wordt beheerst door het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur. Het is een opdrachthoudende vereniging.”

Art. 2: in artikel 2 van de statuten wordt de verwijzing naar het decreet IGS
vervangen door het decreet lokaal bestuur
(…) “Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet van 22 december
2017, zijn de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de
vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.”
Art. 3: in artikel 16 van de statuten worden de eerste twee paragrafen vervangen
als volgt:
“De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit
maximaal 11 leden. Elke deelnemer heeft het recht zich te laten
vertegenwoordigen door één bestuurder.
De raad van bestuur kan één onafhankelijk bestuurder voordragen en stelt
de vereisten vast waaraan de kandidaten voor het mandaat van
onafhankelijk bestuurder moeten voldoen.
Maximaal twee derde van de bestuurders is van hetzelfde geslacht.”
Art. 4: in artikel 18, tweede alinea van de statuten wordt volgende zin toegevoegd:
“Indien er een onafhankelijk bestuurder wordt aangeduid, wordt deze bestuurder
aangeduid als ondervoorzitter.”
Art. 5: in artikel 20 wordt de derde alinea geschrapt en vervangen door:
“De voorzitter van de raad van bestuur maakt binnen de tien dagen na de
vergadering via de webtoepassing van de vereniging een lijst bekend van
de besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden. Op dezelfde dag als de bekendmaking op de
webtoepassing brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de
hoogte van de bekendmaking.”
Art. 6: in artikel 20 wordt de laatste alinea geschrapt.
Art. 7: in artikel 21 wordt de laatste alinea geschrapt.
Art. 8: artikel 24 wordt volledig geschrapt.
Art. 9: artikel 35 alinea 2 wordt gewijzigd als volgt:
“De secretaris stuurt binnen de tien dagen na de algemene vergaderingen kopie
van de notulen van de algemene vergadering aan de deelnemers. De voorzitter
van de raad van bestuur maakt binnen de tien dagen na de vergadering
via de webtoepassing van de vereniging een lijst bekend van de besluiten
met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden.
Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing brengt de
vereniging de toezichthoudende overheid op de hoogte van de
bekendmaking.”
Art. 10: artikel 35 laatste alinea wordt geschrapt.

Art. 11: artikel 44 §2, eerste alinea wordt gewijzigd als volgt:
“Bij ontbinding krachtens §1 of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur
die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding
vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de
bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het
totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van
dat van de raad van bestuur.”
Art. 12: artikels 25 tot en met 45 worden hernummerd naar 24 tot en met 44.

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 24/04/2019
Aanwezig
Daphné DUMERY, voorzitter;
Lander VAN HOVE (Koksijde), Bert GUNST (Nieuwpoort), Silke BEIRENS (Oostende), Kelly
SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan) en Dolores DAVID (Brugge),
bestuurders namens de gemeenten;
Dirk DECORTE, Anthony GOETHAELS (Middelkerke) en Pascal VERMEIRE (De Haan)
afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Bram DEGRIECK (De Panne), Tom DEDECKER (Middelkerke) en Anthony WITTESAELE
(Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeente;
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde
raadsleden met raadgevende stem.

1 goedkeuring verslag vorige vergadering
2 evaluatieverslag en meerjarenplan: goedkeuring
Besluit: bij éénparigheid:
Art. 1: het evaluatierapport en meerjarenplan goed te keuren.

6 deontologische code
Besluit: bij éénparigheid:
Art. 1 : de deontologische code, zoals in bijlage gevoegd, goed te keuren.

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 26/06/2019
Aanwezig
Daphné DUMERY, voorzitter;
Bert GUNST (Nieuwpoort), Tom DEDECKER (Middelkerke), Kelly SPILLIER (Bredene),
Mathieu DELBARGE (De Haan) en Dolores DAVID (Brugge), bestuurders namens de
gemeenten;
Anthony GOETHAELS (Middelkerke) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde
raadsleden met raadgevende stem;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Bram DEGRIECK (De Panne), Lander VAN HOVE (Koksijde) (volmacht), Silke BEIRENS
(Oostende), en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist) (volmacht), bestuurders namens de
gemeente;
Dirk DECORTE (Koksijde), Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Pascal VERMEIRE (De
Haan), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem.

1 goedkeuring verslag vorige vergadering
2 aanstellingen redders aan zee
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: de aanstellingsbesluiten van de gemeentebesturen te bekrachtigen mits
rekening wordt gehouden met de opmerkingen geformuleerd door secretariaat.
3 brandstof: goedkeuring
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: brandstof voor varende middelen wordt met onmiddellijke ingang gedragen
door de kustgemeenten zelf.
4 extra aankopen: goedkeuring
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: één extra 25PK, één 50PK en één rompbescherming aan te kopen.

5 personeel: ouderschapsverlof I. Muyle: goedkeuring.
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: de aanvraag tot ouderschapsverlof voor een periode van 4 maanden
(1/9/2019-31/12/19) goed te keuren.

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 18/09/2019
Aanwezig
Daphné DUMERY, voorzitter;
Bram DEGRIECK (De Panne), Tom DEDECKER (Middelkerke), Silke BEIRENS (Oostende),
Kelly SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan) en Dolores DAVID (Brugge),
bestuurders namens de gemeenten;
Anthony GOETHAELS (Middelkerke) afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Lander VAN HOVE (Koksijde), Bert GUNST (volmacht) (Nieuwpoort) en Anthony
WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeente;
Dirk DECORTE (Koksijde), Nancy BOURGOIGNIE (Oostende), Pascal VERMEIRE (De Haan)
en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem.

1 goedkeuring verslag vorige vergadering
5 voorwaarden gebruik jetscooter
besluit: bij éénparigheid:
artikel 1 : de voorwaarden voor het gebruik van een jetscooter worden gewijzigd
naar :
1. Jetscooter komt enkel in de plaats van een (grote) boot indien deze inwisselbaar
is.
2. Enkel de hoofdredder, zijn adjunct en maximum drie andere door de hoofdredder
aangeduide personen (limitatieve lijst) mogen hiermee varen.
3. Er wordt een opleiding voorzien voor de bestuurders van de jetscooter.
artikel 2 : de limitatieve lijst met aanduiding van de bestuurders wordt elk jaar voor
de start van het seizoen meegedeeld aan de secretaris.
6 personeel: onderbreking loopbaan i.k.v. zorgkrediet
besluit: bij éénparigheid:
artikel 1: de aanvraag tot onderbreking i.k.v. zorgkrediet van 1/1/2020 tem
31/12/2020 goed te keuren.
artikel 2: de heer I. Muyle hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en deze
aanvraag online te initiëren.

7 deelname bekwaamheidsproeven: hoofdredders/adjuncten
besluit: bij éénparigheid:
artikel 1: hoofdredders en hun adjunct(en) zijn enkel vrijgesteld van deelname aan
de driejaarlijkse bekwaamheidsproeven indien zij géén actieve toezichtsfunctie
hebben.

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 6/11/2019
Aanwezig
Daphné DUMERY, voorzitter;
Bram DEGRIECK (De Panne), Kelly SPILLIER (Bredene), Silke BEIRENS (Oostende),
Mathieu DELBARGE (De Haan), Dolores DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE
(Knokke-Heist)bestuurders namens de gemeenten;
Anthony GOETHAELS (Middelkerke) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde
raadsleden met raadgevende stem;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Lander VAN HOVE (Koksijde), Bert GUNST (Nieuwpoort) en Tom DEDECKER (Middelkerke),
en, bestuurders namens de gemeente;
Dirk DECORTE (Koksijde), Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Pascal VERMEIRE (De
Haan), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem.

2 goedkeuring verslag vorige vergadering
4 vaststellen werkingsbijdrage gemeenten 2020
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: het bedrag van de gemeentelijke bijdragen voor het jaar 2020 vast te stellen
op 164.105,00 euro.
art. 2: de bijdrage voor iedere gemeente afzonderlijk vast te stellen volgens de
berekening zoals gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit.
art. 3: aan de gemeentedeelnemers bij een afzonderlijk schrijven te vragen om hun
aandeel te voorzien in de begroting 2020 en de betaling te doen uiterlijk tegen 1
maart 2020.
5 goedkeuren inventarisatie materiaal, aankoopbeleid 2020 en vaststellen
begroting 2020
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: de ontwerpbegroting, zoals gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit, goed
te keuren.
6 vaststellen datum en agenda volgende algemene vergadering
besluit: bij éénparigheid:

art. 1: volgende Algemene Vergadering te houden op 18 december 2019 met
volgende agenda:
1.

Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2020.

2.

Aanduiden commissaris-revisor voor periode van 3 jaar.

3.

Rondvraag.

7 personeel: vacature administratief medewerker: goedkeuring
besluit: bij éénparigheid:
art. 1: de vacature voor administratief medewerker goed te keuren.
art. 2: de secretaris te gelasten met publicatie van deze vacature op de eigen
kanalen, alsok op de website van de VDAB en in de lokale krant (De Streekkrant +
De Zondag) en online via regiotalent.be

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST
WEST-VLAANDEREN

Raad van bestuur
Beslissingen van de vergadering op 18/12/2019
Aanwezig
Daphné DUMERY, voorzitter;
Bram DEGRIECK (De Panne), Bert GUNST (Nieuwpoort), Silke BEIRENS (Oostende), Kelly
SPILLIER (Bredene), Dolores DAVID (Brugge) bestuurders namens de gemeenten;
Dirk DECORTE (Koksijde), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem;
An BEUN, secretaris.
Verontschuldigd
Lander VAN HOVE (volmacht) (Koksijde), Mathieu DELBARGE (De Haan), Tom DEDECKER
(Middelkerke) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de
gemeente;
Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Nancy BOURGOIGNIE (Oostende), Pascal VERMEIRE
(De Haan) ) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde raadsleden met
raadgevende stem.

1 goedkeuring verslag vorige vergadering
2 aankoop materiaal seizoen 2020: vaststellen gunningswijzen
besluit: bij éénparigheid:
Art. 1: de onderhandelingsprocedure te kiezen als wijze van gunnen voor de levering
van diverse materialen voor de reddingsdienst aan zee.
Art.2: de bestekken bij de aanvraag voor prijsofferte telkens aan minstens drie
firma’s over te maken.
Art. 3: voor aankoop van materiaal voor onderhoud van trailers, gsmtoestellen,
reservebatterijen, gereedschappen, roeiriemen, wegwerpcilinders voor zwemvesten,
compressors, draagberries, touwwerk en EHBO-materiaal de opdracht te gunnen op
factuur, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 92 van
de wet van 17 juni 2016.

3 vaststellen aanwervingsvoorwaarden 2020 voor redder aan zee en
redder-postoverste
besluit: bij éénparigheid:
De minimumvoorwaarden voor de aanstelling als redder aan zee voor het
seizoen 2020 als volgt vast te stellen:
a) Inzake leeftijd:
Minimum 17 jaar oud zijn uiterlijk op datum van indiensttreding. Het staat de
gemeentebesturen vrij om de minimum leeftijdsvoorwaarden vast te stellen op bvb.
18 jaar.
b) Inzake diploma: houder zijn van:
-Brevet van redder aan zee uitgereikt door het WOBRA. Voor een eerste aanstelling
volstaat het attest (geldigheidsduur 1 jaar) uitgereikt door het WOBRA waaruit
blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering van de zeezwemproef)
voor het behalen van het brevet van redder aan zee (Na het slagen voor de proef
zeezwemmen zal aan de houder van voormeld attest een brevet uitgereikt
worden)– ofwel,
-West-Vlaams Hoger reddersdiploma uitgereikt door de provinciale commissie voor
zwem- en reddingsbrevetten. Dit diploma dient steeds voorzien van een geldig
bijscholingsattest afgeleverd door het WOBRA.
Er dient steeds rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de
diploma’s en bijscholingsattesten.
Voor de redder-postoverste:
behoudens in geval van gebrek aan kandidaten kunnen enkel nog als postoverste
aangesteld worden de redders die in het bezit zijn van een geldig reddersbrevet en
bovendien geslaagd zijn in de specialisatiecursus van postoverste.
4 huishoudelijk reglement: goedkeuring
besluit: bij éénparigheid:
Art. 1: Het ontwerp van huishoudelijk reglement zoals onderhandeld met de
representatieve vakorganisaties op 9/11/2019 en als bijlage gevoegd bij dit verslag
goed te keuren.
Art. 2: Aan de gemeentevennoten te vragen om het reglement door het
schepencollege te laten goedkeuren en als bijlage te voegen bij het arbeidscontract
en arbeidsreglement van de aangeworven redders-aan-zee.

