BERICHT AAN DE BEVOLKING
CENTRUMSTAD

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat een overzichtslijst met beknopte
omschrijving van de getroffen besluiten in de gemeenteraad van 23 april2018 ter inzage ligt in het
secretariaat, Stadskantoor, lndustrielaan 2 te Eeklo van vrijdag 4 mei tot en met vrijdag 25 mei 2O1B

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 Stadhuis -

Gemeenteraadsverslagen en de startpagina op www.eeklo.be.

Biilaqe: Besluitenlijst gemeenteraad 23 april 2018

m

s

Odette Van Hamme
voorzitter gemeenteraad

GEMEENTERAAD VAN
23 april 2018
CENÏRUMSTAD

MELD¡NGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1

2

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Woon- en werkverkeer personeelvan de stad
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Wiekie-bon (Winkelen in Eeklo, kopen in Eeklo)
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens GD&V+:
- Resultaten opruimactie 24 maart 2018
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- CommunicatieSMS-Zwembad
Mededelingen aan de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt kennis van de desbetreffende bundel:

-

Overeenkomst met de kruispuntbank van de sociale zekerheid ten behoeve van het
opstellen van het kohier voor de ABE - aanslagjaar 201B.
verslag lokaal overleg Kinderopvang van 8 maart 2018.

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van l9 maart 2018

4.

Algemene

financiering aankoop gronden Depa (achter brandweerkazerne

Gentsesteenweg) - goedkeuring ontwerpakte.
De akte, opgemaakt door Notaris Pol Vanden Broecke wordt goedgekeurd.
5

Algemeen bestuur

-

Kerkfabriek

-

Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen

-

jaarrekenin g 2017 - advies.
De rekeningen 2017 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Ten Hemel Opgenomen Eeklo worden
gunstig geadviseerd.
6.

Afgemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Jozef - jaarrekening 2017 - advies.
De rekeningen 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef Eeklo worden gunstig geadviseerd

7

Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Antonius - jaarrekening 2017 - advies.
De rekeningen 2017 van de kerkfabriek Sint-Antonius worden gunstig geadviseerd

I

gemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar - jaarrekening 2017 - advies.
De rekeningen 2017 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar Eeklo worden gunstig

Af

geadviseerd.

I

Algemeen bestuur
jaarrekenin g 2017

-

-

Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding Zomergem

advies.

-

Oostwinkel

De rekeningen 2017 van de kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Eeklo worden

-

gunstig

geadviseerd.

10.

Algemeen bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Veneco - jaarvergadering 12 juni
2018.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de jaarvergadering van de
lntergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 juni 2018.
Aan de vertegenwoordiger van de stad Eeklo wordt mandaat gegeven om er aan alle
beraadslagingen en stemmingen deelte nemen.

11.

Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - lmewo - jaarvergadering 18 juni
2018.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de jaarvergadering van de lmewo
die plaatsvindt op 18 juni 2018.
Aan de vertegenwoordiger van de stad Eeklo wordt mandaat gegeven om er aan alle
beraadslagingen en stemmingen deelte nemen.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen.

12.

Algemeen bestuur

-

gemeentepersoneel

-

aanpassing personeelsformatie.

De personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel wordt gewijzigd en aangepast.

13. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - aanpassing rechtspositieregeling.

De rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel wordt gewijzigd

en

aangepast.

14.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - vaststelling en aanpassing specifieke
aanwervings- en bevorderingsvoonvaarden, examenprogramma en selectiecommissie
diverse functies.
De bepalingen over de vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden, examenprogramma en selectiecommissie diverse functies in de
rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeelwordt gewijzigd en aangepast.

15.

Algemeen bestuur

-

gemeentepersoneel

-

aanpassing arbeidsreglement.

Het arbeidsreglement wordt gewijzigd en aangepast.

16.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - oproeping zittende functiehouders - aanleggen
van een wervingsreserve.
De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen op te roepen om zich kandidaat te stellen
binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van algemeen directeur.

17.

Wonen, leven en ondernemen - Omgeving - inbreng van het gebruiksrecht van de
parallelweg Burg. L. Pussemierstraat in de vennootschap secundaire diensten van de
intercommunale FaryslT.M.V.W.
De gemeenteraad beslist het gebruiksrecht van de opgeheven parallelweg Burg. L.
Pussemierstraat in te brengen ingebracht in de vennootschap secundaire diensten van de
intercommunale Farys I TMVW.

18.

Wonen, leven en ondernemen - tijdelijke subsidieaanvraag Woonwijzer Meetjesland voor
de periode eind oktober 2018 tot en met eind december 2019.
De tijdelijke subsidieregeling voor het project Wooncentrum Meetjesland voor de periode van eind
oktober 2018 tot en met eind december 2019 wordt goedgekeurd.

19.

Wonen, teven en ondernemen - Omgeving - naar een Klimaatgezond Eeklo: goedkeuring
Kl imaatactieplan bu rgemeestersconvenant.
De gemeenteraad keurt het klimaatactieplan en bijhorende actietabel goed.

20.

Welzijn - BKO - retributiereglement Buitenschoolse Opvang Eeklo - wijziging.
Het retributiereglement buitenschoolse opvang Eeklo wordt gewijzigd en aangepast.

21.

Vrije Tijd
toetred

in

-

addendum regionale samenwerkingsovereenkomst Uitpas Meetjesland n.a.v.

g gemeente/OC MW Maldegem.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het addendum regionale samenwerkingsovereenkomst U|TPAS Meetjesland n.a.v. de toetreding van gemeente/OCMW Maldegem.
22.

Vrije Tijd - bibliotheek en cultuurcentrum - retributiereglement op het gebruik van het
stedelijk cultuurcentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik wijziging.
Het retributiereglement op het gebruik van het stedelijk Cultuurcentrum De Herbakker en andere
lokalen voor cultureel gebruik wordt gewijzigd.

23.

Vrije Tijd - bibliotheek en cultuurcentrum - reglement met betrekking tot de ticketprijzen
en - kortingen van Gultuurcentrum De Herbakker - wijziging.

Het reglement met betrekking tot de ticketprijzen en -kortingen van Cultuurcentrum De Herbakker

wordt gewijzigd.

24.

Vrije Tijd - bibliotheek en cultuurcentrum - Reglement STIP Eeklo - goedkeuring.
Volgende reglementen worden opgeheven en vervangen door het reglement Stip Eeklo:

-

Bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland

Retributiereglementbibliotheek
Huishoudelijkreglement bibliotheek
Reglement met betrekking tot de ticketprijzen en -kortingen van Cultuurcentrum De
Herbakker
Huishoudelijk reglement Cultuurcentrum De Herbakker

Retributiereglement op het gebruik van het stedelijk Cultuurcentrum De Herbakker en
andere lokalen'voor cultureel gebruik

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:
Op vraag de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:

25.

Vraag tot plaatsing van borden B,22 en 823 aan kruispunten met verkeerslichten op
Eekloos grondgebied.
De raad heeft niet gestemd over dit punt.

