
 

GEMEENTERAAD 

 
 

 

zitting van 3 september 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Openbaar 

Goedkeuren notulen vorige zitting 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 2 juli 2019 
med edelingen  

2. Mededelingen door de burgemeester 
financiën  

3. Garantieverklaring voor investeringen door Zefier in opdracht van gemeente Koksijde 
financiën ocmw 

4. OCMW budget 2019: wijziging nr. 1 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

oprichting igs 

5. Goedkeuren statuten nieuwe projectvereniging Viertoren 

6. Subsidieaanvraag Woonhuis Nieko 2020-2025 
algemene vergadering en igs 

7. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 15 oktober 2019 om 
18u00 

aanstellen afg evaardigden igs 

8. Eerstelijnszone Westkust&Polder - goedkeuren samenstelling cluster Lokaal Bestuur 
patrimonium 

huur 

9. Huurovereenkomst met Proximus NV voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van apparatuur voor 
telecommunicatie en alle toebehoren en randapparatuur - sportpark Koksijde-dorp 

ruimtelijke ordening  

10. Definitieve vaststelling van gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving 

11. Goedkeuren toevoeging woning Hovenierstraat 8 aan de lijst met gebouwen met vier sterren in de gemeentelijke 
inventaris bouwkundig erfgoed 

gecoro 

12. Bepalen van de maatschappelijke geledingen voor de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 
overeenko msten  

samenwerkingsovereenko msten  

13. Goedkeuring overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en het 
gemeentebestuur Koksijde 

14. Goedkeuren overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitwisseling van geactualiseerde 
infrastructuurgegevens via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartners. 

politie 

15. Goedkeuring politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van cannabis 
of derivaten verkocht worden 

huishoudelijke reglementen  

16. Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke verkeerscommissie 

17. Goedkeuren reglement gebruik kinderopvanglocaties De Dunevoetjes en 't Kakkernestje. 

18. Hervaststellen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Opvang 
sociale dienst 

19. Goedkeuren project vrijetijdsparticipatie 2.0 
Extra ag endapunten  

20. Uitbreiding van de huidige aansluiting bij gaselwest voor de activiteit fluvius Net 

21. Voldoende woningen voor eigen inwoners (o.v.v. raadslid Loones) 

22. Versterken van onze lokale handelaars - kermis Oostduinkerke-Dorp (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

23. Aantrekken van extra huisartsen en tandartsen (o.v.v. raadslid Hillewaere) 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 5 september 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


