
  

BIJEENROEPING 
GEMEENTERAAD 

Gemeente Koksijde 
 
Datum : 10 maart 2016 
 
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, in uitvoering van art. 20 van het gemeentedecreet, de raadsleden te vergaderen op 
maandag 21 maart 2016 om 20.00 uur, om er voor de eerste maal te beraadslagen over de hiernavolgende agendapunten : 
 
AGENDA : 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 

2. Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
 

3. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanduiden vertegenwoordiger. 
 

4. Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd - aanwijzen voorzitter. 
 

5. Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken - aanduiden vertegenwoordiger. 
 

6. Gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente - aanduiden 
vertegenwoordiger. 

 
7. Goedkeuring wijziging huurovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en NMBS NV voor het station Koksijde. 

 
8. Vaststelling belasting op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten - aanpassing 

tarieven markt Koksijde voor periode 1 april 2016 tot 30 juni 2016. 
 

9. Overname deel van de parallelweg N34 Albert I laan namens het Vlaams Gewest. 
 

10. Goedkeuren strandconcessie Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor het jaar 2016. 
 

11. Goedkeuren zeedijkconcessie en concessie strand niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2010-2014 - verlenging 
2016 - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

 
12. Goedkeuren overeenkomst tussen harmonie Koksijde, harmonie Oostduinkerke, El Fuerte, VVV Koksijde en de gemeente 

Koksijde. 
 

13. Goedkeuren overeenkomst voor de toelage aan de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum. 
 

14. Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor doelgroep 65-plussers – lokaal woonbeleid. 
 

15. Goedkeuren intergemeentelijke BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde. 
 

16. Goedkeuren BNIP black-out. 
 

17. Goedkeuren ontbinding van de schenkingsovereenkomst m.b.t. overdracht patrimonium Stichting George Grard aan de 
gemeente van 17 mei 2010. 

 
18. Goedkeuren bruikleenovereenkomst tussen de Stichting George Gard en de gemeente Koksijde. 

 
19. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering en aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger. 

 
20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt algemene vergadering. 

 
21. Mondelinge vragen van de raadsleden. 

 
 
 
 
 
 

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


