GEMEENTERAAD VAN
18 september 2017
CENTRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Signalisatie middenberm aan het zwembad Oostveldstraat
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
- Eén Eeklose digitale klantenkaart met kortingen en beloningen voor Eeklo
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Leegstand en strategisch commercieel plan
- Tuinwijklaan
Op vraag van mevrouw Janick Smessaert, gemeenteraadslid, namens GROEN
- Uitblijven zone 30 - uitbreiden zone 30
- Verkeersveiligheid Balgerhoeke
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- Subsidies voor fietsinfrastructuur ter eliminatie van zwarte punten
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Stand van zaken parkeerplaatsen voor personen met een beperking
- BE ALERT: vraag tot inschrijving
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- lnvoeren roze zak voor recyclage harde plastics
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Bestickering bij leegstand
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Verkeersproblematiek op het kruispunt D. Goethalsstraat - Molenstraat
t

2.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 juni2017.

4.

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

5.

Algemene financiering - Kerkfabriek Eeklo, Parochie O.L.V. Hemelvaart
2016: advies.
Overschot exploitatie: 1 5.457,26 euro
Saldo investeringen: 0,00 euro

6.

Algemeen bestuur- intergemeentelijke samenwerking - jaarrekening en jaarverslag 2016
van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst - kennisneming.
Kennisneming van de jaarrekening en jaarverslag 2016 van de interlokale vereniging
Meetjeslandse Burensportd ienst.

7

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland
jaarrekening 2016 - kennisneming.
Kennisneming van de jaarrekening 2016 van de Welzijnsband Meetjesland.

8.

Algemeen bestuur/Mobiliteit - samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een
fietssnelweg tussen de R43 en de Opeisingstraat - goedkeuring.
Goedkeuring van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst en het ontwerp voor de
aanleg van een fietssnelweg tussen de R43 en de Opeisingstraat.

9.

Wonen en leven

-

definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.

- jaarrekening

-

Definitieve toekenning van de straatnaam "Kunstberg" voor de ontsluitingsweg vanuit Kunstdal
richting rotonde AZ Alma.

10. Wonen en leven - ophaling grof vuil op afroep tegen betaling - retributie.

Er wordt vanaf I januari 2018 een gewijzigde gemeentelijke retributie geheven voor het ophalen
van grof huisvuil op afroep.

11

Veiligheid - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2O14-2017
goedkeuring.

-

aanhangsel 2017

-

Het aangepast Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 0110112014-3111212017
wordt goedgekeurd.

12.

Ondernemen - Vaststellen van een reglement voor de vestiging en uitbating van
nachtwinkels.
Vaststelling van een reglement om de vestiging en de uitbating van nachtwinkels op het
grondgebied van de stad te reglementeren met ingang van

I januari

2018.

13.

Vfije tijd/veiligheid

- bijzonder nood- en interventieplan (BN¡P) Kaaifeesten 2017
aanvaarding.
Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor de Kaaifeesten 2017 wordt aanvaard.

-

14.

Vrije tljd/veiligheid

- bijzonder nood - en interventieplan (BNIP) Bricocross 2017
bekrachtiging.
Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor de Brico Cross 2017 wordl bekrachtigd.

-

15.

Vrije tijd - opheffen reglement Komuitpas
Het reglement KomUitPas wordt opgeheven.

16.

Vrije tijd - cultuur - aanpassing retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare
bibliotheek.
Het gewijzigd reglement met betrekking tot de retributie op het gebruik van de plaatselijke
openbare bibliotheek wordt goedgekeurd.

Volgend agendapunt worden aan de dagorde toegevoegd:
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

17.

De autovrije markt: de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni2017 in de praktijk

Van
secretaris

Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad

