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Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta 
Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE

Gelet op artikel 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 tot vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad van Koksijde;

Overwegende dat de gemeenteraad bij aanvang van een zittingsperiode een huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad dient vast te stellen;

Overwegende het huishoudelijk reglement voor elke bestuursperiode dient te worden hervastgesteld en het ontwerp 
door de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester en de gemeentesecretaris werd goedgekeurd;

Overwegende dat het ontwerp van huishoudelijk reglement voldoet aan de nieuwe decretale bepalingen en aan de 
manier van zitting houden van de gemeenteraad van Koksijde;

Gehoord de voorzitter die voorstelt, na overleg met de fractieleiders om de bepaling van het aantal mondelinge vragen 
die kunnen gesteld worden te wijzigen naar twee per raadslid;

Gehoord raadslid Loones die stelt tevreden te zijn dat hun voorstel werd aanvaard om een bijkomende 
gemeenteraadscommissie sociale zaken en welzijn te voorzien;

Gehoord raadslid Van Herck die dankt voor het ontwerp en de goede werkvergadering en vaststelt dat alle vragen van 
zijn fractie werden ingewilligd;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Goedgekeurd met unanimiteit mits art.11 te wijzigen als volgt "... De vragen die ter behandeling worden 
besproken op de gemeenteraad beperken zich tot twee per raadslid.

Art. 2: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Koksijde, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt 
vastgesteld.

Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst secretarie, de voorzitter van de gemeenteraad en de 
fractievoorzitters
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