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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 maandag 29 juni 2020 om 19:00 uur, om e r voor de 1ste maa l te beraadslagen over de hiernavo lgende agendapunten : 

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, in uitvoering van art. 19 van het decreet lokaal bestuur, de 
raadsleden te vergaderen op maandag 29 juni 2020, aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, in de 
feestzaal van het cc Casino, om er voor de 1ste maal te beraadslagen over de hiernavolgende agendapunten : 

OPENBAAR 
Goedkeuren notulen vorige zitting  

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 18 mei 2020 
mededelingen 

2. Mededelingen door de burgemeester 
financiën ocmw  

jaarrekening OCMW 

3. Kennisname jaarrekening OCMW Koksijde 2019 
financiën 

jaarrekening  

4. Vaststellen van de jaarrekening 2019 gemeente Koksijde 
meerjarenplan  

5. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging nr.1: vaststelling gedeelte gemeente Koksijde 

6. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging nr.1: goedkeuren gedeelte OCMW 

7. Goedkeuring nominatieve subsidies versie 2 2020 
belastingreglementen  

8. Hervaststellen retributie op het betalend parkeren 
gemeentelijke toe lage  

9. Vaststelling van reglementen beleids- en impulssubsidies 2020-2025 

10. Goedkeuring reglement toekennen geboortepremie 

11. Goedkeuring overeenkomst inzake de toekenning van een investeringstoelage aan de Koninklijke 
gemeentelijke harmonie Oostduinkerke en de Koninklijke gemeentelijke harmonie Koksijde en El Fuerte als 
tussenkomst in de aankoop van muziekinstrumenten 

12. Goedkeuring werkingstoelage jeugdwerking Koninklijke Voetbal Vereniging Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) 
voetbalseizoen 2020-2021 

13. Overeenkomst inzake de toekenning van een investeringstoelage aan de watersportclubs Koksijde voor 
investeringen aan de bestaande infrastructuur 

financiën AGB 

14. Advies rekeningen 2019 Autonoom gemeentebedrijf Koksijde 

15. Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 wijziging nr.1 Autonoom gemeentebedrijf Koksijde 
intergemeentelijke samenwerk ingsve rbanden  

jaarrekening en jaarve rslag igs  

16. Kennisgeving jaarrekening, jaarverslag en verslag van de accountant voor het jaar 2019 van de 
projectvereniging Achthoek. 

overheidsopdrachten 

vaststel len voorwaarden en w ijze van gunnen  

17. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: begraafplaats Oostduinkerke: open 
bezinningsruimte en sanitair 

18. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: schoonmaken diverse gemeentegebouwen en 
ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2021 

19. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Doornhofstraat 

20. Goedkeuring deelname raamcontract stad Kortrijk: informatica - vernieuwing ICT - 4 jaar – Aktename  
patrimonium 

aankoop 

21. Goedkeuren aankoop gronden Gaupinlaan 
openbaar domein 

22. Motie van de gemeenteraad van Koksijde t.a.v. afdeling Natuur en Bos - beeldkwaliteit Hoge Blekker duin 
ruimtelijke ordening 

23. Goedkeuren aanpassen reglement gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed 

24. Goedkeuren toevoeging 19 woningen te Sint-Idesbald aan de lijst met gebouwen met vier sterren in de 
gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed 

overeenkomsten 

werkingstoelagen  

25. Principebeslissing tot oprichten van een Coronafonds voor verenigingen 
veiligheid en preventie  

26. Kennisname vergunning toelating tot het inrichten van zwemzones en insteekzones voor brandingssporten en 
waterscooters 

27. Goedkeuring aanpassing algemeen politiereglement Koksijde 
onderwijs 

basisonderwij s  

28. Gemeentelijke basisscholen - goedkeuren besteding lestijdenpakket 
kunstonderwijs 

29. Westhoekacademie (WAK) - goedkeuren besteding lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
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BESLOTEN 
rechtszaken 

30. Goedkeuring dadingovereenkomst tussen Lokaal bestuur Koksijde/ BV ADEDE 
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