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bijeenroeping gemeenteraad  

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 

De voorzitte r van de gemeenteraad ve rzoekt, in uitvoering van a rt. 19 van het decreet lokaa l bestuur, de raadsleden te vergade ren op d insdag 21 mei 2019 om 19:00 uur, om er voor de 1ste maal te be raadslagen over de hie rnavolgende agendapunten : 

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, in uitvoering van art. 19 van het decreet lokaal bestuur, de 
raadsleden te vergaderen op dinsdag 21 mei 2019 om 19:00 uur, om er voor de 1ste maal te beraadslagen over de 
hiernavolgende agendapunten : 

OPENBAAR 
Goedkeuren notulen vorige zitting  

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 30 april 2019 
mededelingen 

2. Mededelingen door de burgemeester 
intergemeentelijke samenwerk ingsve rbanden  

oprichting igs  

3. Goedkeuring toetreding dienstverlenende vereniging 'Westhoek' 
algemene vergaderingen igs  

4. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 18u30 

5. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 18 juni 2019 om 18u00 

6. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 26 juni 2019 om 18u00 

7. Gaselwest - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 17 juni 2019 om 18u00 
adviesorganen 

8. Wijziging statuten Raad voor lokale economie 
overheidsopdrachten 

vaststel len voorwaarden en w ijze van gunnen  

9. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: raamcontract ICT Stad Brugge: 
installatie nieuw serverpark 

10. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: bouwen brouwerij Ten Bogaerde: CV - sanitair - 
ventilatie 

11. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ter beschikking stellen van een ijsbaan 2019 + 
eventuele herhaling voor drie opeenvolgende jaren 

aanstellen ontwerper 

12. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde - 
goedkeuren bestek 2de fase 

13. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde - 
goedkeuren ontwerpovereenkomst 

overeenkomsten 

samenwerkingsove reenkomsten  

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in kader van TOP-Kust voor de uitwerking gemeentelijke dossiers 
rond reconversie en verdichting Koksijde - "Masterplan voor Koksijde-dorp" 

nood en interventieplan 

15. Goedkeuring van het BNIP 'Belgian open aerobatic championship Koksijde' 
onderwijs 

basisonderwij s  

16. Gemeentelijke basisscholen - goedkeuren besteding lestijdenpakket 

EXTRA AGENDAPUNTEN 

17. Aanleg BMX-piste op gemeentegrond (o.v.v. raadslid Diatta) 

18. Geen nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijn door de duinen en de Westhoek (o.v.v. N-VA) 

19. DJ-muziekevents op onze zeedijk(en) (o.v.v. N-VA) 

20. Inrichten van een begraafplaats voor huisdieren (o.v.v. N-VA) 

21. Opstellen omvattend waterreglement (o.v.v. N-VA) 

22. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Suze Bogaerts (o.v.v. voorzitter gr) 

23. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van mevr. Willaert Nicole (o.v.v. voorzitter gr) 

MONDELINGE VRAGEN 

24. Verschillende afwijkingen van de plannen heraanleg Koksijde dorp (raadslid Pieters) 

25. Zendmast thv ingang Sporthal Koksijde dorp (raadslid Pieters) 

26. Taalbubbels in Aalst (raadslid Loones) 

27. Verblijfsregister voor co-ouderschap (raadslid Loones) 

28. Leegstandsdatabank handelspanden (raadslid Vandenbroucke) 

29. Gecoro (raadslid Vandenbroucke) 

30. Vissersboot N788 (raadslid Verhaeghe) 

31. Week van de begraafplaatsen (raadslid Verhaeghe) 

32. Ventweg (raadslid Hillewaere) 

33. Doventolken (raadslid Hancke) 
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34. Olifantengras (raadslid Hancke) 

35. Wielerwedstrijd (raadslid Dirk Decorte) 

36. Witte Burg (raadslid Dirk Decorte) 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 

 

Charlotte Castelein, 

voorzitter 

 


