BERICHT AAN DE BEVOLKING
CEN IRUMSIAD

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat een overzichtslijst met beknopte
omschrijving van de getroffen besluiten in de gemeenteraad van

l9

maart 2018 ter inzage ligt in het

secretariaat, Stadskantoor, lndustrielaan2 te Eeklo van vrijdag 30 maart tot en met vrijdag 20 april2018

tijdens de kantooruren (elke werkdag van 8.00 uur-12.30 uur/op woensdag ook van 14.00 uur16.00 uur).

Deze overzichtslijst kan

u ook op de website van de stad Eeklo raadplegen via

Gemeenteraadsverslagen en de startpagina op www.eeklo.be.
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OPENBARE ZITTING
1

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

- Stand van zaken over een gemeenschapswacht
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA
- Parkeren voor garages door hulpverleners
Op vraag van mevrouw Lutgarde De Jaeger, gemeenteraadslid namens Groen:
- Ontvangsten en uitgaven van de stad
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- De parkeervrije markt
- De sportsite aan de Zandvleuge
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- Duidelijke parkeerbewegwijzering
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid namens N-VA:
- Sticker redt leven van huisdieren bij brand
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Bouwproject dr. Coppens
Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Heraanleg Leopoldlaan en Gentsesteenweg
- Elektrische laadpalen
2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van 19 februari 2018

4.

Algemene financiering

-

principebeslissing budgetwijziging 2018.

Principiële goedkeuring van de budgetwijziging 2018.
5.

Algemeen bestuur - cloudmigratie ICT-|nfrastructuur - goedkeuring lastvooruvaarden en
gunningswijze.
Goedkeuring van de uitvoering van de overheidsopdracht "Cloudmigratie ICT-infrastructuur"

6.

Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging.
Wijziging van de artikels onder hoofdstuk 7 en toevoeging van hoofdstuk 6 qualer met als titel
"Vestiging en uitbating van nachtwinkels".

7

Algemeen bestuur - gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen
politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve
sanctie - wijziging.
Opheffen en vervangen van bepalingen in het algemeen politiereglement die aanleiding kunnen
zijn voor een administratieve sanctie.

8.

Algemeen bestuur - gemeentelijke administratieve sancties - gemeentelijk reglement met
betrekking tot administratieve sancties - wijziging.
Wijziging van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.

9.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - kennisname aanstelling van rechtswege van
een financieel directeur.
Kennisneming van de aanstelling van rechtswege van de heer Filip Van Der Heyden, financieeel
beheerder van het OCMW en van de stad Eeklo via een beheersovereenkomst, tot financieel
directeur van de stad Eeklo en het OCMW met ingang van 25 februari 2018.

10.

Algemeen bestuur

-

gemeentepersoneel

- aanpassing rechtspositieregeling.

Vaststelling weddeschaal financieel directeur.

11.

Wonen en leven - RUP Galgenhof - voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.
Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Galgenhofbegraaf plaats-wi

n

kelcentru m.

12.

Wonen en leven - aankoop bos Waaistraat
Goedkeuring akte aankoop bos Waaistraat.

13.

Wonen en leven - omgeving - aanleg van nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen door
Farys in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat (voorplein sportcomplex).
Goedkeuring wegenisdossier dat deel uitmaakt van de stedenbouwkundige

-

goedkeuring ontwerpakte.

vergunningsaanvraag.

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid namens N-VA:

14.

Greatie lokaal groenfonds
Dit punt wordt verworpen.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid namens SMS Eeklo:

15.

Streamengemeenteraad
Dit punt wordt verworpen.

