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CENTRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
- Welke plannen heeft het schepencollege met de stationsomgeving?
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Toekomst van het treinstation in Eeklo
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid namens N-VA:
- lmplementatie GDPR (General Data Protection Regulation)
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Het mobiliteitsplan:terug naar af?
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Skybox IVM
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid namens N-VA:
- ls Eeklo nog de hoofdstad van het Meetjesland?!
Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Aanwezigheid schepencollege bij uitreiking cultuurprijzen
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- Ontvangsten op het stadhuis
Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens GD&V+:
- Defecte lichten kruispunt Leopoldlaan R43
Op vraag van mevrouw Sofie Vermeulen, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

-

Blokhutten

2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van 22 januari 20'|8

4.

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking
Jeugddienst Meetjesman.

-

statutenwijziging Regionale

Goedkeuring statutenwijziging Regionale Jeugddienst Meetjesman.
5.

Algemeen bestuur - kerkfabrieken - opheffing parochie Sint-Jozef en samenvoeging met
parochie Sint-Vincentius Martelaar.
Verlenen gunstig advies voor opheffing van de parochie Sint-Jozef en samenvoeging van de
opgeheven parochie Sint-Jozef met de parochie Sint-Vincentius Martelaar.

6.

Algemeen bestuur

- gemeentepersoneel - statutair en contractueel
aanpassing specifieke aanwervingsvoorwaarden en

personeel

vaststelling
bevorderingsvoorwaarden redder.
De rechtspositieregeling van het statutair en contractureel personeel wordt gewijzigd en

aangepast.
7

Algemene financiering - vrije t¡jd
Balgerhoeke - principieel akkoord.

-

voorstel tot aankoop voetbalveld gelegen te

Principeel akkoord met de aankoop van het voetbalterrein gelegen te 9900 Eeklo, Balgerhoeke,
percelen nrs. 501 N/RYV sectie A.

8.

Wonen en leven - huisvesting - sociaal woonbeleidsconvenant 2018-2020.
Goedkeuring convenant sociaal woonbeleid 2018-2020.

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd

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

Het Heemmuseum
Het voorstel voor de definitieve toewijzing van het Jeneverhuis aan de
Heemmuseum in onder te brengen, wordt verworpen.

9.

WV

teneinde het

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

10.

De leegstand van openbare gebouwen in Eeklo

Het voorstel om zich uit te spreken over het opstellen van een inventaris van alle geheel of
gedeeltelijk leegstaande openbare gebouwen of gebouwen met een openbaar karakter om
nadien een proactief beleid te voeren met het oog op een zinvolle invulling en bestemming ervan,
wordt verworpen.
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

11.

Statiegeld op plastic flessen en drankblikken
De raad heeft niet gestemd over dit punt.

ike Van Grem

Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad

