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BIJEENROEPING GEM EENTERAAD  

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, in uitvoering van art. 19 van het decreet lokaal bestuur, de 
raadsleden te vergaderen op dinsdag 29 januari 2019 om 19u00, om er voor de 1ste maal te beraadslagen over de 
hiernavolgende agendapunten : 

MEDEDELINGEN 

OPENBAAR 
VERKIEZ INGEN 

1. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Koksijde 

2. Vaststellen deontologische code gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen Koksijde 

3. Vaststellen presentiegelden gemeenteraadsleden 
FINANCIËN 

4. Decreet lokaal bestuur - verrichtingen van dagelijks bestuur 

5. Decreet lokaal bestuur - van visum vrijgestelde financiële verbintenissen 
VZW'S 

6. VVV - aanduiden 12 vertegenwoordigers voor de gemeente Koksijde in de raad van bestuur 
leden vzw  

7. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - aanduiden leden raad van bestuur 
INTERGEM EENTELIJKE S AMENWERKINGSVERBANDEN 

8. Projectvereniging Achthoek - aanduiding leden raad van bestuur 

9. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene 
vergadering. 

oprichting igs 

10. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - aanduiden van 1 bestuurder en bestuurder met raadgevende stem en 
1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

11. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - Aanduiden van 1 bestuurder en 
een bestuurder met raadgevende stem (voor de periode 29 maart tot einde mei 2019) en 8 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 

12. Verzoek verlenging duurtijd intergemeentelijke samenwerkingsverband - IWVA. 

13. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 
aanstellen afg evaardigden igs 

14. Vervoerregio Oostende – toetreden tot Vervoerregioraad 

15. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - goedkeuring van agenda 
en voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal bestuurcomité (RBC) West en voor de raad van bestuur. 

16. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering. 

17. Zefier cvba - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

18. Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking van Veurne en Ommeland (IVVO) - aanduiden van twee 
bestuurders en bestuurder met raadgevende stem. 

19. Intercommunale Kustreddingdienst West-Vlaanderen (IKWV)- aanduiden van bestuurder en bestuurder met 
raadgevende stem. 

20. Centrum voor Informatica (CEVI) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 

21. Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn - aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 

22. Woonmaatschappij Ijzer en Zee - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

23. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - aanduiden van 4 leden en plaatsvervangers voor het 
beheerscomité. 

24. Westkustpolder- aanduiden plaatsvervangend lid voor de bestuursvergaderingen. 

25. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

26. Onderwijssecretariaat van steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap (OVSG)- aanduiden van 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

27. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering en 1 kandidaat raad van bestuur. 

28. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 
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29. TMVS DV - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 

ADVIESORGANEN 

aanstelling leden adviesorganen  

30. Intergemeentelijke samenwerking Wintegratie - aanduiden nieuwe leden beheerscomité 

31. Gemeentelijke Verkeerscommissie - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

32. Gemeentelijke Preventieraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

33. Gemeentelijke Landbouwraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

34. Gemeentelijke Milieuraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

35. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

vaststellen voorwaard en en wijze van gunnen  

36. Detachering ICT-consultant dienstjaar 2019-2020 - vermoedelijke hoeveelheid van 200 mandagen - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-141 

37. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 
2019 

38. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ruimen van riolering grondgebied Koksijde - 
dienstjaar 2019 

verhoging raming 

39. Goedkeuring verrekening 3 van de overheidsopdracht: aanstelling trajectbegeleider voor opmaak van een 
masterplan voor Oostduinkerke-dorp 

POLITIE 

gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen  

40. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
H. Consciencestraat 

41. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Oostendelaan 

42. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Prins Boudewijnlaan 

43. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Westendestraat 

44. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zandzeggelaan 

INTERNE WERKING 

klachtenbehandeling  

45. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2018 
MONDELINGE VRAGEN 

46. Mondelinge vragen 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 

 

Charlotte Castelein, 

voorzitter 

 


