GEMEENTERAAD VAN
23 oktober 2017
CENÏRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Slechte toestand wegen Oostveld
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Opsplitsen van evenementen en verkorten van de periode voor de aanvraag van evenementen
Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens GD&V+:
- Locatie container logistiek materiaal Kazou
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Deelname city of things
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Sluitingsuurdrankgelegenheden
- Steun aan evenementen
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:
- Fietsongevallen langs N9 - voorstel inrichting

2.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 18 september 2017.

4.

Algemene financiering

Hulpverleningszone Meetjesland goedkeuring
l-2
dienstjaar
2017.
begrotingswijziging
Kennisneming van de wijzigingen nr. I en nr. 2 van de begroting 2017 van de Hulpverleningszone
Meetjesland.

5.

Algemene financiering - Hulpverleningszone Meetjesland - kennisneming Meerjarenplan
2018-2019.
Kennisneming van het financieel meerjarenplan van de Hulpverleningszone Meetjesland.

6.

Algemene

7

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - Audio - beslissing toetreding
diverse gemeenten.
Goedkeuring toetreding tot de vereniging Audio van steden Gent, Hasselt en Oostende, van
gemeenten Nevele en Tremelo, van OCMW's Linkebeek, Lokeren en Tremelo en van AZ SintJan Brugge, Oostende AV en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

8.

Algemeen bestuur

financiering Hulpverleningszone Meetjesland begroting 2018
goedkeuring dotatie.
Kennisneming van de begroting 2018 van de Hulpverleningszone Meejtesland en goedkeuring
van de dotatie t.b.v.
302.124,47 euro voor de gewone dienst
201.305,77 euro voor de buitengewone dienst

-

gemeentepersoneel

-

arbeidsreglement

-

aanpassing.

Het arbeidsreglement voor het statutair en contractueel personeel wordt met ingang van 1 januari

2018, aangepast en vervolledigd.

L

Wonen en leven - ruimtelijke planning - wijzigen van het openbaar domein van
verkaveling Kerkesteestraat nr. 129/6 op aanvraag van de Kerkfabriek Sint-Vincentius
Dekenij.
Goedkeuring van de opname van de wadi in het openbaar domein van de stad Eeklo.

10.

Welzijn

-

overgang van PWA naar Wijkwerk.

