
 

GEMEENTERAAD 

 
 

 

zitting van 26 februari 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

Openbaar 

verkiezingen  

1. Vaststellen bevoegdheden van de verschillende gemeenteraadscommissies. 

2. Samenstellen gemeenteraadscommissies. 

3. Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie - Aanwijzen voorzitter 

4. Gemeenteraadscommissie Vrije tijd - Aanwijzen voorzitter 

5. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken - Aanwijzen voorzitter 

6. Gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken - Aanwijzen voorzitter 
VZW's 

7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en de Gemeentelijke Vereniging 
Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

8. Intercommunale voor vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO) - vaststellen 
standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering 

9. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
oprichting igs 

10. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering 
algemene vergadering en igs 

11. IKWV- vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
aanstellen afg evaardigden igs 

12. Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO)- aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering 

13. Intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de (buitengewone) algemene vergadering 

14. Bekkenbestuur van het IJzerbekken - aanduiden  gemeentelijke mandataris voor bekkenbestuur van het 
IJzerbekken. 

15. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - samenstelling 
adviesorganen  

16. Hervaststellen van de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad. 
aanstelling leden adviesorganen  

17. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 
overheidsopdrachten  

vaststellen voorwaard en en wijze van gunnen  

18. Goedkeuring deelname raamcontract stad Brugge: informatica - vernieuwing ICT - 2018-2024 
verhoging raming 

19. Goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: sanering gemeentelijk depot Koksijde 

20. Goedkeuring verrekening 2 van de overheidsopdracht: afbraak van gebouwen te Oostduinkerke 
patrimonium 

overdracht  

21. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie 
gebruiksovereenko msten  

22. Goedkeuren gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met 
betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact 

ruimtelijke ordening  

beleidsplannen  

23. Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving 
overeenko msten  

samenwerkingsovereenko msten  

24. Goedkeuren instellen bod voor de organisatie wielerevents in Koksijde 

25. Heraanleg Zeedijk Oostduinkerke - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de vereniging van mede-
eigenaars van de ondergrondse garages 

politie 

26. Goedkeuren locaties observatiecamera's van de Politiezone Westkust in de gemeente Koksijde 
interne werking  

27. Beheersovereenkomst tot integratie van gemeente en OCMW 
Besloten  

politie 

gemeentelijke ad ministratieve sancties  

28. Aanstellen van ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties 
Extra ag endapunten  

29. Investeren in toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 
Mondelinge vragen  

30. Mondelinge vragen 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 28 februari 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


