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Datum : 18 mei 2018 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, in uitvoering van art. 20 van het gemeentedecreet, de raadsleden te 
vergaderen op maandag 28 mei 2018 om 20.00 uur, om er voor de 1ste maal te beraadslagen over de hiernavolgende 
agendapunten : 

 
OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse 
verzekeringsovereenkomsten gemeente, OCMW, AGB, VVV vzw, Joc De Pit vzw, kerkfabrieken, VK personeel 
vzw. 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie fonteinen De Poort en 
Konzplein (Design, Build & Maintain) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - project ter valorisatie van het 
Vanneuvillehuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Parnassiusstraat - 
Lusthuisjessstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen pv-installatie 
op diverse gebouwen - herhaling  - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van gebouwen te Koksijde  
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

8. Belastingreglement tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven - periode 2018-2019. 

9. Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies 
en bepalingen van de voorwaarden. 

10. Kennisname financiële kwartaalrapportage - eerste kwartaal 2018 - kennisname. 

11. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2017. 

12. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 1. 

13. Goedkeuring akte tot verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan Oostduinkerke. 

14. Goedkeuren mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw 
van een open museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal Visserijmuseum te 
Oostduinkerke. 

15. Goedkeuren protocol voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor de gunning van de volledige 
studieopdracht voor de bouw van een open museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal 
Visserijmuseum te Oostduinkerke. 

16. Goedkeuring overeenkomst tussen harmonieën, El Fuerte, VVV Koksijde en de gemeente Koksijde. 

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement reddingsdienst. 

18. IWVA - voordracht lid raad van bestuur met raadgevende stem zetelend in de minderheid. 

19. Zefier cvba - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering en aanstelling volmachtdrager en 
plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergadering. 

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

21. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

22. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

23. TMVS dv - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergaderingen. 

24. Goedkeuring academiereglement WAK. 

25. Goedkeuring Artistiek Pedagogisch Project Westhoekacademie Koksijde. 

26. Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

27. Goedkeuring wijziging personeelsformatie. 

28. Mondelinge vragen van de raadsleden. 

  



 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

29. Kennisname aanstelling algemeen directeur. 

30. Kennisname aanstelling financieel directeur. 

31. Aanstelling van de adjunct algemeen directeur. 

 

 

 

 

 

Joeri Stekelorum       Luc Deltombe 
gemeentesecretaris voorzitter 




