GEMEENTERAAD VAN
26 juni 2017

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid namens SMS Eeklo:
- Heemmuseum
Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
- Zomerse markt parkeervrij
- Invoering zone 30 in woonwijken
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Bouw politiekantoor
- Parkeerproblematiek: stand van zaken
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
- Raming kostprijs Brico Cross 2017
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:
- Kruispunt Raverschoot/Ring
Op vraag mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- Bereikbaarheid terrein achter de tuin van “De Fonteine“

2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 mei 2017

4.

Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2016 – vaststelling.
Vaststelling van de jaarrekening stad Eeklo 2016.

5.

Algemene financiering – meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 5 – vaststelling.
Vaststelling meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 5.

6.

Algemene financiering – budget 2017 wijziging nr. 1 – vaststelling.
Vaststelling van het budget 2017 – wijziging nr. 1.

7.

Algemene financiering – budget 2017 wijziging nr. 2 – vaststelling.
Vaststelling van het budget 2017 – wijziging nr. 2.

8.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2016 – advies.
Overschot exploitatie: 223.802,77 euro
Saldo investeringen: 0,00 euro

9.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2016 – advies.
Overschot exploitatie: 14.234,58 euro
Saldo investeringen: 0,00 euro

10.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2016 – advies.
Overschot exploitatie: 3.730,04 euro
Saldo investeringen: 0,00 euro

11.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jansonthoofding Zomergem – Oostwinkel –
jaarrekening 2016 – advies.
Overschot exploitatie: 13.765,18 euro
Saldo investeringen: -252,60 euro

12.

Algemeen bestuur/algemene financiering – kerkfabrieken - Kerkenbeleidsplan Eeklo –
goedkeuring.

-

Goedkeuring van het Kerkenbeleidsplan Eeklo:
Sint-Vincentiuskerk blijft in gebruik als (hoofd)parochiekerk
Sint-Antoniuskerk blijft open voor de eredienst
Sint-Jozefkerk wordt onttrokken aan de ereidenst en krijgt een nieuwe bestemming
O.-L.-V.-ten Hemel Opgenomen wordt onttrokken aan de eredienst en krijgt een nieuwe
bestemming.

13.

Algemeen bestuur – Concessieovereenkomst cultuurcafé de Bakkerei: aanpassing
contractvoorwaarden – addendum nr. 2 – goedkeuring.
Het amendement om de overeenkomst met 3 jaar te verlengen en jaarlijks opzegbaar te maken
voor de uitbater wordt aanvaard. Daarna wordt het addendum nr. 2 bij de concessieovereenkomst
voor de exploitatie van het cultuurcafé De Bakkerei goedgekeurd.

14.

Algemeen
bestuur
–
intergemeentelijke
samenwerking
–
Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) – raad van bestuur – wijziging.
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen – raad van bestuur – wijziging.
Vertegenwoordiger: de heer Livin Delcourt, Stationsstraat 2/1 te 9900 Eeklo.

15.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergadering
dd. 30 juni 2017 – goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering
dd. 30 juni 2017 geagendeerde punten.
Vertegenwoordiger: mevrouw Tineke Verstraete, raadslid, wonende te 9900 Eeklo,
Kriekmoerstraat 35

16.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – buitengewone
algemene vergadering dd. 30 juni 2017 – goedkeuring agenda en aanduiding
vertegenwoordiger.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze buitengewone
algemene vergadering dd. 30 juni 2017 geagendeerde punten.
Vertegenwoordiger: mevrouw Tineke Verstraete, raadslid, wonende te 9900 Eeklo,
Kriekmoerstraat 35

17.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – buitengewone
algemene vergadering dd. 30 juni 2017 – goedkeuring statutenwijziging.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de statutenwijziging van deze buitengewone
algemene vergadering dd. 30 juni 2017.
Vertegenwoordiger: mevrouw Tineke Verstraete, raadslid, wonende te 9900 Eeklo,
Kriekmoerstraat 35

18.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVS – voordracht
bestuurder(s) en lid/leden adviescomité – aanstelling vertegenwoordiger – wijziging.
TMVS – wijziging van voordracht bestuurder en lid adviescomité en aanstelling
vertegenwoordiger:
Lid raad van bestuur:
Vertegenwoordiger: de heer Bob D’Haeseleer, schepen, wonende te 9900 Eeklo,
Cocquytstraat 86
Lid regionaal adviescomité voor services:
Vertegenwoordiger: de heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo,
Rietstraat 18
Vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering:
Vertegenwoordiger: de heer Freddy Depuydt, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Karel
Temmermanstraat 5
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter van de
gemeenteraad, wonende te 9900 Eeklo,
Mandeweegsken 72.

19.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - AudiO – jaarrekening 2016 –
kennisneming.
Kennisneming van de jaarrekening 2016 voorgelegd door AudiO.

20.

Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement
met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.

Wijziging van het reglement dd. 29 juni 2009 houdende gemeentelijke administratieve sancties –
artikel 16 – vergunning wordt uitgereikt voor de open terrassen van 1 april tot 1 oktober 2017.
21.

Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
Wijziging van artikel 112 – recyclagepark van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.

22.

Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – aanpassing.
De nieuwe personeelsformatie wordt aangepast vanaf 1 juli 2017.

23.

Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling aanpassing.
Wijziging van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel met
ingang van 1 juli 2017 in het kader van het opdrachthouderschap en het Vlaams zorgkrediet

24.

Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel –
aanpassing/schrapping specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden,
examenprogramma’s en selectiecommissies diverse functies.
Aanpassing/schrapping
specifieke
aanwervingsen
bevorderingsvoorwaarden
en
examenprogramma’s en selectiecommissies diverse functies voor statutair en contractueel
personeel.

25.

Mobiliteit – samenwerkingsovereenkomst in het kader van de exploitatie van een
fietspunt erkend in de lokale diensteneconomie te Eeklo – addendum.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en groep Intro VZW
in het kader van de exploitatie van een fietspunt erkend in de lokale diensteneconomie te Eeklo
voor het jaar 2017.
Kostprijs: € 50.000, voorzien op budget 0290-22649000.

26.

Wonen en leven – Gecoro – gewijzigde samenstelling.
Aanduiding van een kandidaat effectief lid voor de Gecoro.
Dit mandaat wordt niet aanvaard.

27.

Wonen en leven – toekennen nieuwe straatnaam – principebeslissing.
Princiepsbeslissing toekenning nieuwe straatnaam vanuit Kunstdal richting rotonde AZ Alma. –
Kunstberg.

28.

Wonen en leven – RUP De Hartwijk – definitieve vaststelling.
Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk uitvoeringsplan De Hartwijk.

29.

Wonen en leven – voornemen tot verlegging/afschaffing kerkwegel 55 tussen SintJansdreef en Vrouwestraat te Eeklo – principebeslissing.
Principiële goedkeuring tot verlegging/afschaffing van kerkwegel 55 tussen Sint-Jansdreef en
Vrouwestraat te Eeklo.

30.

Wonen en leven - Vererfpachten stadsgronden nabij hoeve Moeie 49 voor realisatie
ecologisch project – goedkeuring lastenboek.
Goedkeuring lastenboek voor het vererfpachten stadsgronden nabij hoeve Moeie 49 voor
realisatie ecologisch project.

31.

Ondernemen – invoeren stedelijke geschenkbon – goedkeuring.
Goedkeuring voor invoeren van een stedelijke geschenkbon “WIEKIE-bon” ter waarde van € 10
en € 25 en de bijhorende afsprakennota.

32.

Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2016 – kennisneming.
Kennisneming van de jaarrekening 2016 van het OCMW.

33.

Vrije tijd/veiligheid – Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2017
- aanvaarding.
Aanvaarding van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor de AVS Balloonmeeting op
zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017.

34.

Vrije tijd – onderwijs – OVSG vzw – beginselverklaring neutraliteit.
Goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs.

35.

Vrije tijd/Cultuur – wijziging subsidiereglement adviesraad voor Cultuur – goedkeuring.
Goedkeuring van de wijziging van het subsidiereglement van de adviesraad voor Cultuur.

36.

Vrije tijd/Cultuur – wijziging huishoudelijk reglement adviesraad voor Cultuur –
goedkeuring.
Goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk regelement van de adviesraad voor Cultuur.

37.

Vrije tijd/Cultuur – wijziging reglement Prijs voor Cultuurverdienste – goedkeuring.
Goedkeuring van het subsidiereglement voor de Prijs voor Cultuurverdienste.

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
38. Verkeerssituatie ter hoogte van Stationsstraat 31
De raad heeft niet gestemd over dit punt.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
39. Een autovrije markt tijdens de zomer
De raad aanvaardt het amendement om de markt parkeervrij te maken in de periode van 21 juli
tot en met 31 augustus 2017.
40.

Brugsesteenweg – integrale heraanleg gedeelte tussen ovonde en Sint-Jansdreef –
vaststelling lastvoorwaarden en bepaling gunningswijze – goedkeuring delegatie van
bevoegdheid aan college van burgemeester en schepenen.
Goedkeuring om deze bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen te
delegeren.

Melina Van Audenaerde
stadssecretaris wd

Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad

