GEMEENTERAAD VAN

24 apnl 2017
CENTRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Sportcafetaria
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- De Hartwijk, klopt het nog?
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- De verkoop van Rode Kruis-stickers aan Den Teut
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- De fietsstraten in Eeklo
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Klaprozen ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS:
- Nazicht liften
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:
- Werken Désiré Goethalsstraat en Kriekmoerstraat: stand van zaken
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:
-

Geluidsoverlastbijfuif

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid:
- Parking AZ Alma
2.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 maart2017.

4.

Algemene financiering - algemene belasting Eeklo - aanslagjaar 2017 - overeenkomst
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - kennisneming.
Kennisneming van de overeenkomst nr. 17l16 tussen de stad Eeklo en de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging aan de stad om mededeling te bekomen van de lijst
van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, die vana'|0110112017 voorkeurtarieven genieten bij het RlZlV, HVKZ
of DOSZ, dit in het kader van de algemene belasting Eeklo (belastingvermindering).

5

Algemeen bestuur - Veneco - jaarvergadering van 13 juni 2017 - vaststelling mandaat aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering
geagendeerde punten.
Verteqenwoordiqer: de heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo,
Rietstraat 18.
Plaatsvervanqend verteqenwoordiqer: de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende
te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

6.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - rechtspositieregeling - aanpassing.
Aanpassing van de rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel waarbij
"hoofdstuk ll - De jaarlijkse vakantiedagen" wordt aangepast.

7

Algemeen bestuur - samenstelling gemeenteraadscommissie algemeen beleid en
financiën - wijziging.

Wijziging van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën:
o effectief lid voor de fractie N-VA: mevrouw Rita Gysels
. plaatsvervangend lid voor de fractie N-VA: de heer Peter De Graeve

a

plaatsvervangend lid voor de fractie GROEN: mevrouw Janick Smessaert.

I

Wonen en leven

9.

Vrije tijd - cultuur - aanpassing reglement m.b.t. de ticketprijzen en -kortingen van het
cultuurcentrum De Herbakker.
Aanpassing van het reglement met betrekking tot de ticketprijzen en -kortingen van het
cultuurcentrum De Herbakker, dit met ingang van 1 juni 2017.

- milieu - overdracht exploitatie recyclagepark.
Goedkeuring van de overdracht van stad Eeklo aan IVM voor de exploitatie van het
recyclagepark, gelegen te Eeklo, Ringlaan 54, dit met ingang van 1 juli 2017.

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

10. Alle kandidaat gebruikers
levensreddende

M

moeten meehelpen aan het

in

standhouden van de

UG-heli

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
11. Fusies
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Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad

