
 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 16/12/2020 
 
 
Aanwezig 
Dolores DAVID (Brugge), voorzitter wn.; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Lander VAN HOVE (Koksijde), Silke BEIRENS (Oostende), 
Kelly SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan) en Anthony WITTESAELE 
(Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), Pascal VERMEIRE (De Haan), afgevaardigde raadsleden met 
raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
Verontschuldigd 
Daphné DUMERY, voorzitter 
Bert GUNST (Nieuwpoort) (volmacht) en Tom DEDECKER (Middelkerke); bestuurders 
namens de gemeente; 
Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Fabienne 
POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem. 
 
 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

2 Vaststellen aanwervingsvoorwaarden 2021 voor redder aan zee en redder-
postoverste. 
 
besluit: bij éénparigheid: 
 

De minimumvoorwaarden voor de aanstelling als redder aan zee voor het seizoen 
2021 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. 

 

3 lastenboeken: goedkeuring 

 
besluit: bij éénparigheid: 

 
Art. 1: de aanpassingen aan de lastenboeken voor grote boten, kleine boten en miradors 
goed te keuren. 

 

4 aankoop materiaal seizoen 2021: 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, sweaters, 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. 

 

 

5 samenwerking productiehuis 100.000Volts: beslissing 

 

besluit: met drie stemmen voor en vijf stemmen tegen, 
 
Art. 1: geen medewerking te verlenen aan het productiehuis 100.000Volts voor de 
opnames van de serie ‘De Redders’. 
Art. 2: de secretaris te gelasten met het opstellen van een brief naar de 
kustburgemeesters met het advies geen toestemming te verlenen voor opnames op het 
strand. 

 

 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 25/11/2020 
 
 
Aanwezig 
Dolores DAVID (Brugge), voorzitter-wn.; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Bert GUNST (Nieuwpoort), Silke BEIRENS (Oostende), Kelly 
SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan), bestuurders namens de gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Pascal VERMEIRE (De 
Haan) afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
 
Verontschuldigd 
Daphné DUMERY (Blankenberge) (volmacht), Lander VAN HOVE (Koksijde), Tom 
DEDECKER (Middelkerke) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens 
de gemeenten; 
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist),  afgevaardigd 
raadslid met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

3 partnerovereenkomst wagens seizoen 2021 
 
besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: in te gaan op het voorstel van Ford en dit partnerschap na een jaar te evalueren. 

 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 28/10/2020 
 
 
Aanwezig 
Dolores DAVID (Brugge), voorzitter-wn.; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Bert GUNST (Nieuwpoort), , Silke BEIRENS (Oostende), Kelly 
SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan), bestuurders namens de gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), Anthony GOETHAELS (Middelkerke) Pascal VERMEIRE (De Haan) 
en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist),  afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris. 
 
 
Verontschuldigd 
Daphné DUMERY (Blankenberge), Lander VAN HOVE (Koksijde), Tom DEDECKER 
(Middelkerke) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de 
gemeenten; 
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende), afgevaardigd raadslid met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

2 polis: alle risico’s: goedkeuring. 
 
besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: de tariefaanpassing van Ethias in de polis alle risico’s goed te keuren. Deze gaat in 
per 1/1/2021. 

 

3 goedkeuren inventaris materiaal, aankoopbeleid 2021 en vaststellen begroting 
2021. 
 
besluit: bij éénparigheid: 
 

art. 1: de ontwerpbegroting, zoals gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit, goed te 
keuren. 

 

4 vaststellen datum en agenda volgende algemene vergadering 

besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: volgende Algemene Vergadering te houden op 16 december 2020 met 
bovenstaande agenda. 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 23/09/2020 
 
 
Aanwezig 
Daphné DUMERY, voorzitter; 
Tom DEDECKER (Middelkerke), Kelly SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan) 
en Dolores DAVID (Brugge), bestuurders namens de gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), 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), Bert GUNST (Nieuwpoort),  
Silke BEIRENS (volmacht) (Oostende), en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), 
bestuurders namens de gemeente; 
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Pascal VERMEIRE (De Haan), afgevaardigde 
raadsleden met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

6 werkingsbijdrage 2021 
 
besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: het bedrag van de gemeentelijke bijdragen voor het jaar 2021 vast te stellen op 
165.725,00 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 2021 en de betaling te doen uiterlijk tegen 1 maart 
2021. De provisie 2021 die de gemeentedeelnemers al betaald zouden hebben in 2020, 
kan hiervan in mindering worden gebracht. 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 26/06/2020 
 
 
Aanwezig 
Daphné DUMERY, voorzitter; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Lander VAN HOVE (Koksijde), Kelly SPILLIER (Bredene), 
Mathieu DELBARGE (De Haan) en Dolores DAVID (Brugge), bestuurders namens de 
gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), en Fabienne POTTIER 
(Knokke-Heist), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris 
 
Verontschuldigd 
Bert GUNST (Nieuwpoort), Tom DEDECKER (Middelkerke), Silke BEIRENS (Oostende) en 
Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeente. 
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) en Pascal VERMEIRE (De Haan), afgevaardigd 
raadsleden met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

3 provisie 
 
besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: de aanstellingsbesluiten van de gemeentebesturen te bekrachtigen, mits er 
rekening wordt gehouden met de opmerkingen geformuleerd door het secretariaat. 

 

4 vraag productiehuis Geronimo 

besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: akkoord te gaan met deelname mits enkele voorwaarden worden vervuld: 
a) Iedereen die in beeld wordt gebracht van de reddingsdienst moet hier uitdrukkelijk 
toestemming voor verlenen; 
b) IKWV wil alle fragmenten m.b.t. de redders previewen en uitdrukkelijk goedkeuren; 
c) Logo’s van partners en sponsors mogen niet worden verwijderd; 
d) Lokaal bestuur waar de opnames doorgaan, moet hier uiteraard ook toestemming voor 
verlenen. 

 

 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 2/06/2020 
 
 
Aanwezig 
Daphné DUMERY, voorzitter; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Bert GUNST (Nieuwpoort), Silke BEIRENS (Oostende), Kelly 
SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan), bestuurders namens de gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Nancy BOURGOIGNIE 
(Oostende) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), afgevaardigde raadsleden met 
raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris 
 
Verontschuldigd 
Lander VAN HOVE (Koksijde), Tom DEDECKER (Middelkerke), Dolores DAVID (Brugge) en 
Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeente. 
Pascal VERMEIRE (De Haan), afgevaardigd raadslid met raadgevende stem. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
2 stand van zaken Covid-19 
 
b) goedkeuren reanimatieprotocol en andere procedures 
 
besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: in te stemmen met de opmaak van de protocollen 
art. 2: in samenwerking met de opleiding RaZ deze protocollen kenbaar te maken bij alle 
redders aan zee en in de nodige opleiding te voorzien voor de beademingsteams. 
 
c) bekrachtigen aankoop PBM’s 
 
besluit: bij éénparigheid 
art. 1: de beslissing tot aankoop van de PBM’s  te bekrachtigen. 
 

3 provisie 
 
besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: een provisie van 50.000 euro op te vragen aan de 10 kustgemeenten 
art. 2: deze provisie volgens dezelfde sleutel als de werkingsbijdrage te verdelen 
art. 3: de provisie in mindering te brengen van de verschuldigde werkingsbijdrage 2021 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 22/04/2020 
 
 
Aanwezig 
Daphné DUMERY, voorzitter; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Lander VAN HOVE (Koksijde), Bert GUNST (Nieuwpoort), 
Silke BEIRENS (Oostende), Kelly SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan), 
Dolores DAVID (Brugge) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de 
gemeenten; 
Dirk DECORTE (Koksijde), Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Nancy BOURGOIGNIE 
(Oostende), Pascal VERMEIRE (De Haan) en Fabienne POTTIER (Knokke-Heist), 
afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris 
 
Verontschuldigd 
Tom DEDECKER (Middelkerke, bestuurder namens de gemeente. 
 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
3 vaststellen datum en agenda algemene vergadering 
 
De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 26 juni 2020. De locatie wordt later 
bepaald in het licht van de COVID-19-richtlijnen. 
 
De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Goedkeuren werkingsverslag 2019 

2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2019. 

3. Bestemming resultaat. 

4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant. 

5. Rondvraag. 
 

4 impact COVID-19 op de werking van de strandreddingsdienst 
 

besluit: bij éénparigheid: 
 
art. 1: de aanbevelingen van IKWV inzake COVID-19 door te sturen aan de 
kustburgemeesters. 
 
art. 2: de secretaris opdracht te geven de nodige stappen te ondernemen om  de aankoop 
van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de redders aan zee mogelijk te maken. 



 INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST  
 

WEST-VLAANDEREN	
	
	
	

Raad van bestuur 
Beslissingen van de vergadering op 19/02/2020 
 
 
Aanwezig 
Daphné DUMERY, voorzitter; 
Bram DEGRIECK (De Panne), Tom DEDECKER (Middelkerke), Silke BEIRENS (Oostende), 
Kelly SPILLIER (Bredene), Mathieu DELBARGE (De Haan), bestuurders namens de 
gemeenten; 
Anthony GOETHAELS (Middelkerke), Pascal VERMEIRE (De Haan) en Fabienne POTTIER 
(Knokke-Heist), afgevaardigde raadsleden met raadgevende stem; 
An BEUN, secretaris 
 
Verontschuldigd 
Lander VAN HOVE (Koksijde), Bert GUNST (Nieuwpoort), Dolores DAVID (Brugge) 
(volmacht) en Anthony WITTESAELE (Knokke-Heist), bestuurders namens de gemeente; 
Dirk DECORTE (Koksijde) en Nancy BOURGOIGNIE (Oostende), afgevaardigde raadsleden 
met raadgevende stem. 
 
1 goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
3 aankoop reddersmateriaal 2020 
 
Besluit: bij éénparigheid: 
Art. 1 – toewijzing aankoop boten 
Aan te kopen bij de firma Survitec uit Oostende: 
2 grote boten 
 
Aan te kopen bij de firma Marine Technics: 
3 kleine boten 
 
Art.2 – toewijzing aankoop motoren 
Aan te kopen bij de firma Brunswick uit Petit Rechain: 
9 25PK motoren  
 
Aan te kopen bij de firma Marine Technics 
1 40PK motor 
 
Art. 3 – toewijzing jetscooter 
Aan te kopen bij de firma Kripajet uit Maldegem: 
2 jetscooters Kawasaki 
 
Art.4 – toewijzing aankoop kajak en rescue sled 
Aan te kopen bij de firma Decathlon: 
1 kajak 
 
Aan te kopen bij de firma Condor Safety: 
1 rescue sled 
 



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 
 
Art. 6 – toewijzing aankoop miradors 
Aan te kopen bij de firma Debruyne Construct uit Keiem: 
8 miradors 

 
Art. 7 – toewijzing aankoop signalisatiemateriaal 
Aan te kopen bij de firma Luca Screen uit Gistel: 
logo’s  
diverse signalisatiestickers  
publiciteitsborden (mirador) 
 
Aan te kopen bij de firma Zwart op Wit uit Herenthout: 
28 miradorborden 
18 informatieborden 
 
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: 
23 signalisatieborden onbewaakte zone  
35 signalisatieborden bewaakte zone 
50 dubbele beugels  
 
Aan te kopen bij de firma VVC uit Zeebrugge: 
1900m ketting 8x37  
350m ketting 10x26  
439 sluitingen 10mm  
225 sluitingen 14mm  
155 sluitingen 16mm  
125 draainagels 12mm  
15 draainagels 14mm  
100 draainagels 16mm  
59 gele markeerboeien 
68 rode markeerboeien  
15 rode ankerboeien  
  
Art. 8 – toewijzing aankoop kledij 
Aan te kopen bij de firma Survitec uit Oostende: 
20 zwemvesten 
 
Aan te kopen bij de firma Nemad uit Oostende: 
85 cylinders 
 
Art. 9 – toewijzing aankoop communicatiemateriaal 
Aan te kopen bij de firma Seashop uit Nieuwpoort: 
400 beschermhoezen 
 



Art. 10 – toewijzing aankoop diverse 
Aan te kopen bij de firma Compas: 
touwwerk 
30 verrekijkers 
 
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: 
11 bootankers 
13 kitecutters 
5 windsnelheidsmeters 
48 rookpotten 
5 voetpompen 
 
Aan te kopen bij BUSO Ter Zee: 
gewichten voor de bufferboeien 
 
4. Personeel: aanstelling administratief medewerker 
 
besluit: bij éénparigheid: 
art. 1: mevrouw Vicky Van Hee aan te stellen als administratief medewerker voor een 
periode van 1 jaar, met ingang van 1 maart 2020. 
 
art. 2: haar een anciënniteit van 15 jaar wegens relevante ervaring in de privésector toe 
te kennen. 
 
art. 3: mevrouw Els Devey, de heer Patrick Boucquaert en de heer Stijn Lust op de 
werfreserve te plaatsen voor een periode van 2 jaar. 
 


