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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 26 maart 2019 om 19u00, om er voor de 1ste maal te beraadslagen over de 
hiernavolgende agendapunten : 

OPENBAAR 
GOEDKEUREN NOTULEN VO RIGE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 26 februari 2019 
MEDEDELINGEN 

2. Mededelingen 
VERKIEZ INGEN 

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Julie Paelinck 

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van Sabelle Diatta 
FINANCIËN KERKFABRIEK 

jaarrekening kerkfabriek 

5. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen 

6. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Idesbald 

7. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Niklaas 

8. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Pieter 

9. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Willibrordus 
INTERGEM EENTELIJKE S AMENWERKINGSVERBANDEN 

aanstellen afg evaardigden igs 

10. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-ambacht (IWVA) - aanduiden van 1 bestuurder met 

raadgevende stem 

11. Poolstok cvba - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

12. Achthoek - aanstellen bestuurder met raadgevende stem ter vervanging van Rita Gantois 
ADVIESORGANEN 

13. Hervaststelling statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke landbouwraad 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

verhoging raming 

14. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting van 
de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

POLITIE 

algemeen politiereglement  

15. Goedkeuren van wijziging aan het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde 
KUNSTONDERWIJS  

16. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - aanvraag nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort 'Vismijn Zuid' 

17. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren artistiek pedagogisch project. 

18. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting kunstambacht Marokijnbewerking 
(lederaccessoires) 

19. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting domeinoverschrijdende initiatie in 
samenwerking met StAPwest Veurne 

20. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren aanbod Westhoek Academie Koksijde schooljaar 2019-2020 

21. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichten Kunstkuur in samenwerking met de 
Gemeentelijke basisscholen van Koksijde 

PERSONEEL 

personeelsformatie 

22. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar college 
van burgemeester en schepenen 

MONDELINGE VRAGEN 

23. Mondelinge vragen 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 

 

Charlotte Castelein, 

voorzitter 
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