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zitting van 16 december 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Openbaar 

Goedkeuren notulen vorige zitting 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 19 november 2019 
financiën  

budgetwijziging 

2. Vaststellen budgetwijziging nr. 2 2019 
meerjarenplan  

3. Meerjarenplan 2020-2025: vaststelling gedeelte gemeente Koksijde 

4. Meerjarenplan 2020-2025: goedkeuren gedeelte OCMW 
belastingreglementen  

5. Vaststellen gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 

6. Vaststellen algemene gemeentebelasting gezinnen en ondernemingen – 2020-2025 

7. Vaststellen belastingreglement op de tweede verblijven - 2020-2025 

8. Vaststellen belastingreglement op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie - 2020-
2025 

9. Vaststellen belastingreglement op het exploiteren van toeristisch logies - 2020-2025 

10. Vaststellen belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten - 2020-2025 

11. Vaststellen retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten van woningen en kamers - 2020-2025 

12. Vaststellen belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - 2020-2025 

13. Vaststellen retributierglement op levering en plaatsing van een grafkelder, columbariumnis of urnenkelder - 2020-
2025 

14. Vaststellen retributie voor administratie- en aanmaningskosten voor openstaande fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen 

15. Vaststellen verwijl- en moratoire intresten inzake gemeentebelastingen - 2020-2025 

16. Vaststellen retributiereglement op het wegnemen van asurnen uit het columbarium, grafkelder of urnenveld - 
2020-2025 

17. Vaststellen verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - 2020-2025 

18. Vaststellen verhaalbelasting op de aansluitingswerken zowel voor afvalwater als voor hemelwater - 2020-2025 

19. Vaststellen belastingreglement op de afgifte van restafval- en PMD zakken - 2020-2025 

20. Vaststellen retributierglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 2020-2022 

21. Vaststellen retributiereglement Milieupark - 2020-2025 

22. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en huishoudelijk 
restafval in containers - 2020-2025 

23. Vaststellen retributierglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-
reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten - 2020-2025 

24. Vaststellen reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister. 

25. Vaststellen belastingreglement op de leegstand van woningen 2020-2025 

26. Vaststellen reglement betreffende de opname van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen. 

27. Vaststellen belastingreglement op de verwaarlozing van woningen en verwaarlozing van gebouwen - 2020-2025 

28. Vaststellen belastingreglement op de activeringsheffing van onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels - 
2020-2025 

29. Vaststellen belasting op de tijdelijke inname openbare ruimte - 2020-2025 

30. Vaststellen belastingreglement op het bouwen en verbouwen - 2020-2025 

31. Vaststellen belastingreglement op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - 2020-2025 

32. Vaststellen belastingreglement op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en dergelijke meer op het strand en 
de wandelweg ten noorden van de rijweg op de zeedijk - 2020-2025 
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33. Vaststellen belastingreglement op de terrassen en koopwaar op het openbaar domein - 2020-2025 

34. Vaststellen belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden - 2020-2025 

35. Vaststellen retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelspublicitaire activiteiten - 
2020-2025 

36. Vaststellen belastingreglement op het plaatsen van cabines op het strand - 2020-2025 

37. Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen waterwinners - 
transportovereenkomst met IWVA - dienstjaren 2020-2025 

38. Hervaststellen retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd 

39. Hervaststellen retributie op het betalend parkeren 
gemeentelijke toelage 

40. Goedkeuren van de gemeentelijke toelage 2020 aan de Politiezone Westkust 

41. Goedkeuren toelage 2020 aan hulpverleningszone Brandweer Westhoek 

42. Goedkeuring nominatieve subsidies 2020 
financiën AGB 

meerjarenplan AGB 

43. Goedkeuren van het meerjarenplan van AGB Koksijde 2020-2025 
budgetwijziging AGB 

44. Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 2019 AGB Koksijde 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

algemene vergadering en igs 

45. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 18 december 2019 om 19u30 
brandweer 

46. Goedkeuring opstart van een pilootproject met het oog op de oprichting van een nieuwe veiligheidszone 
adviesorganen  

aanstelling leden adviesorganen  

47. Gezamenlijk beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
(GBO) - aanstellen afgevaardigde ingevolge afstand van mandaat van Hilde Porreye. 

overheidsopdrachten  

vaststellen voorwaard en en wijze van gunnen  

48. Lastvoorwaarden en wijze van gunning van de overheidsopdracht: leveren van de kunstwerken 'Jommeke en Flip' 
in Legoblokjes van Dirk Denoyelle 

49. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van de foto's van Paul Delvaux 

50. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: raamcontract voor het aanstellen van een ontwerper 

voor de opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies 

51. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 2 - bouwen van een "clubhuis hockey" - Lot 2a: 
ruwbouw 

52. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 2 - bouwen van een "clubhuis hockey" - Lot 2b: 
elektriciteit 

53. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 2 - bouwen van een "clubhuis hockey" - Lot 2c: 
centrale verwarming, sanitair en ventilatie 

patrimonium 

huur 

54. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement op het gebruik van polyvalente infrastructuur 

55. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement op het gebruik van socio-culturele infrastructuur Abtskapel & 
kunstencentrum Ten Bogaerde en Keunekapel 

56. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement op het gebruik van atrium en raadskelder 

57. Goedkeuren van de huishoudelijke reglementen op het gebruik van sportinfrastructuur 
concessies 

58. Goedkeuren concessievoorwaarden voor het uitbaten van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie 
Terlinckplein periode 2020-2022 

59. Goedkeuren concessievoorwaarden inzake het recht tot het houden van 9 avondmarkten te Koksijde - jaar 2020 
overeenko msten  

60. Goedkeuring uitbatingsovereenkomst PNB Paribas Fortis N.V. voor het uitbaten van een geldautomaat op het 
Konzplein in Sint-Idesbald 

samenwerkingsovereenko msten  

61. Goedkeuring overeenkomst overheidscommunicatie Focustv-Wtv 2020-2021-2022 
veiligheid en preventie 

62. Goedkeuren gemeentelijk subsidiereglement voor straat-, buurt- en wijkfeesten - 2020-2025 

63. Verlenging gemeentelijk reglement tot het toekennen van premies ter aanmoediging van de beveiliging tegen 
inbraak - 2020-2025 

64. Verlenging gemeentelijk reglement tot het toekennen van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen 
en bromfietsen tegen diefstal - 2020-2025 

65. Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde 
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66. Hervaststellen van het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
reglementen 

67. Goedkeuren van het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor 
het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 

68. Goedkeuring van het gemeentelijk reglement op de ambulante handel 
personeel  

arbeidsreglement  

69. Vaststellen van het arbeidsreglement van lokaal bestuur Koksijde 
rechtspositieregeling 

70. Vaststellen van de rechtspositieregeling van lokaal bestuur Koksijde 
huishoudelijke reglementen  

71. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang 
Besloten  

adviesorganen  

aanstelling leden adviesorganen  

72. Aanduiden leden gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 20 december 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


