GEMEENTERAAD VAN

22 mei 2017
CENTRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

1.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
- Plaatsen van een stedelijke webcam
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- Mogelijke procedurefout bij vergunning Decora
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens GD&V+:
- Versterkingkernwinkelgebied
- Ontwikkelingstadsapp
Op vraag van mevrouw Lutgarde De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
- Vraag om de markt parkeervrij te maken deze zomer
- Vraag om de inwoners van Balgerhoeke te beschermen tegen verkeersoverlast na

-

tunnelaanleg
Vraag naar stand van zaken i.v.m. de aanleg van het fietspad langs de spoorwegbedding naar
Balgerhoeke

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Vuilnisbelt
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:

-

Nachtlawaai
Fusies

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Stand van zaken van de 4 personenliften in de stadsdiensten van Eeklo
- CitizenLab:digitaleburgerparticipatie
2.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24 april2017.

4.

Algemene financiering - contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaar 2017 - wijziging
Wijziging contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2017

5

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking
de dienstverlenende vereniging TMVS - goedkeuring.

-

deelname aan de oprichting van

Goedkeuring tot de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten

vastgelegd in de oprichtingsbundel.
6.

Algemeen bestuur- intergemeentelijke samenwerking - aanvulling besluit deelname aan
de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voordracht
bestuurder(s) en lid/leden adviescomité. Aanstelling vertegenwoordiger.
Verteqenwoordioer: de heer Bob D'Haeseleer, schepen, wonende te 9900 Eeklo,
Cocquytstraat 86.

7

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - Finiwo - goedkeuring agenda
en aanduiding vertegenwoordiger - algemene vergadering dd. 23 juni 2017.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering
geagendeerde punten.
Verteqenwoordiqer: mevrouw Caroline D'Aubioul, raadslid, wonende te 9900 Eeklo,
Hazelaarstraat 15

Plaatsvervanqend

verteqenwoordiqer: mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter van de

gemeenteraad, wonende

te

9900

Eeklo,. Mandeweegsken 72.
8.

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - lmewo - algemene vergadering
dd. 19 juni 2017 - goedkeuring van de agendapunten, statutenwijzigingen, uitbreiding
van de aansluiting tot activiteit warmte.
Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging lmewo dd. l9 juni 2017. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de
deelnemers voor de activiteit warmte.
Er wordt geen beslissing genomen inzake de beheersoverdracht.
Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen.

Aan de vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
wordt opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.

L

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - lmewo - algemene vergadering
dd. 19 juni 2017 - aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordiger.
lntergemeentelijke samenwerking lmewo aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering.

Verteqenwoordiqers: de heer Gertjan Blomme, raadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens
48/0005

wonende te 9900 Eeklo,
Raverschootstraat 300
Plaatsvervanqend verteqenwoordiqers: mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter van de
gemeenteraad, wonende te 9900 Eeklo,
Mandeweegsken 72.
De heer Paul Verstraete, raadslid, wonende te 9900
Eeklo, Molenstraat 7

de heer Peter De Graeve, raadslid,

l0

- intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - algemene
dd. 13 juni 2017- goedkeurig agenda - vaststelling mandaat

Algemeen bestuur

vergadering

vertegenwoordiger.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering
geagendeerde punten.
11

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - IVM algemene vergadering dd.
14 juni 2017 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering
geagendeerde punten.

12

gemeen bestuu r - gemeentepersoneel - rechtspositieregel ing - aan passin g.
Aanpassing rechtspositieregeling van statutair en contractueel personeel waarbij een hoofdstuk
Vlllbis "terbeschikkingstelling" werd toegevoegd aan titel Vlll- verloven en afwezigheden, wordt
Al

ingetrokken.
Met ingang van 1 juni 2017 wordt een hoofdstuk Vlllbis van titel Vlll verloven en afwezigheden
toegevoegd.

13.

Algemeen bestuur

14.

Algemeen bestuur

-

gemeentepersoneel

- personeelsformatie - aanpassing

De nieuwe personeelsformatie wordt aangepast vanaf 1 juni 2017.

-

gemeentepersoneel

-

aanpassing specifieke aanwervings-

statutair en contractueel personeel en bevorderingsvoorwaarden en

examenprogram ma diverse functies.
Aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
diverse functies voor statutair en contractueel personeel.

15.

en

examenprogramma

Wonen en Leven - Goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning Nv Stigt - bouwproject Boelare 1l5A/J. FR.

Willemsplein.
Goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - NV
Stigt - bouwproject Boelare l1SA/J.F. Willemsplein en kadastraal gekend Eeklo, 2de a'fd. sectie
E nrs. 147X3, 147Y3, 184F, 191G2, 19152en 191V2.

16.
17.

Wonen en leven

- ruimtelijke planning - Ruimtelijk Uitvoeringsplan Van Dammedefinitieve vaststell¡ng.
Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Van Damme - politiesite herziening.
Politiesite

-

Vrije tijd

bibliotheek

-

- bibliotheekreglement

RegioBib Meetjesland

-

goedkeuring.

Goedkeuring van het gezamenlijk Bibliotheekregelement Regiobib Meetjesland met ingang van
1 september 2017.

18.

Vrije tijd - intergemeentelijke UlTpas Meetjesland - goedkeuring.
Goedkeuring overeenkomsten/reglementen in het kader van de intergemeentelijke UlTpas
Meetjesland.

ke Van

Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad

