
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

zitting van 9 december 2019

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, 
schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

GOEDKEUREN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERHUUR VAN GEMEENTELIJKE 
INFRASTRUCTUUR GEMEENTE KOKSIJDE

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56 §1 2°;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de 
gemeentefiscaliteit;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende machtiging aan het college van burgemeester 
en schepenen tot het vaststellen van retributies en het bepalen van de voorwaarden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018 waarbij het 
retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur gemeente Koksijde werd goedgekeurd;

Overwegende het passend is alle tarieven voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur in één gecoördineerd 
reglement op te nemen, dat hiermee de transparantie naar de burger toe verhoogd wordt;

Overwegende een categorie gratis werd opgenomen in het reglement voor aanvragers waarin de gemeente Koksijde 
participeert en voor organisaties die zorgen voor de versterking van de gemeentelijke identiteit en uitstraling gezien 
hun meerwaarde voor de gemeente Koksijde of voor activiteiten ten voordele van een goed doel;

Overwegende het retributiereglement voorziet in een rangorde van tarieven, waarbij erkende verengingen een 
goedkoper tarief genieten gezien hun ruim activiteitenaanbod en dat het gemeentebestuur van Koksijde dit aanbod 
verder wenst te ondersteunen en te ontwikkelen;

Overwegende inzetten op de versterking van de sociale cohesie één van de doelstellingen is uit het meerjarenplan en 
dat erkende verenigingen zorgen voor een verhoging van deze sociale cohesie;

Overwegende dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de retributie 
bedraagt en op welke manier deze betaald moet worden;

Overwegende de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de infrastructuur worden vastgelegd in 
de respectievelijke huishoudelijke reglementen;

Overwegende het huidige retributiereglement geldt t.e.m. 31 december 2019;

BESLUIT

Art. 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke 
infrastructuur gemeente Koksijde, zoals in bijlage opgenomen, goed.

Art. 2: Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen voor de verhuur van zalen en infrastructuur door 
het gemeentebestuur van Koksijde en treedt in voege op 1 januari 2020.

namens de leden van het college

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur
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