
  

BIJEENROEPING 
GEMEENTERAAD 

Gemeente Koksijde 
 
Datum : 4 februari 2016 
 
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, in uitvoering van art. 20 van het gemeentedecreet, de raadsleden te vergaderen op 
maandag 15 februari 2016 om 20.00 uur, om er voor de eerste maal te beraadslagen over de hiernavolgende agendapunten : 
 
 
AGENDA : 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 

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

 
3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van dranken op verschillende 

locaties - onderhoud van tapinstallaties en koelcellen + ter beschikking stellen van goederen en materiaal - raamcontract 
4 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

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

2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 

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

 
6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken grondgebied Koksijde - 

dienstjaar  2016 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 

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

 
8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Houtsaegerlaan. 

 
9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg. 

 
10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 

 
11. Goedkeuren GIS beleidsplan. 

 
12. Goedkeuren sluiten intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van 

een interlokale vereniging genaamd "(W)INtegratie. 
 

13. Interlokale vereniging "(W)INtegratie - aanduiden afgevaardigden beheerscomité. 
 

15. Goedkeuren wijzigen personeelsformatie. 
 
14. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2015. 

 
16. Aktename wijziging huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek. 

 
17. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang. 

 
18. Goedkeuren arbeidsreglement gemeenteschool Oostduinkerke. 

 
19. Mondelinge vragen van de raadsleden. 

 
 
 
 
 
 

(get.) (get.) 
Joeri Stekelorum Luc Deltombe 
gemeentesecretaris voorzitter 


