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 28 mei 2018 ter inzage ligt in het
secretariaat, Stadskantoor, lndustrielaan2 te Eeklo van vrijdag

I juni tot gn met vrijdag 29 juni 2018

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.

Biilaoe: Besluitenlijst gemeenteraad 28 mei
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MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING
1

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

- Eeklo bezoeken via de smartphone
- lnclusief speelplein
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
- lnventaris stedelijke gebouwen met asbest
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Project WZC Sint-Elisabeth

Op vraag van de heer Luc Vandevelde gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Verkeersdruk N9ffeut

2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van 23 april2018

4.

Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo
Het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt gewijzigd.

5.

Algemeen bestuur - GAS - bepallngen in het algemeen politiereglement die aanleiding
kunnen zijn voor een administratieve sanctie - wijziging.
Bepalingen in het algemeen politiereglement die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve
sanctie worden gewijzigd.

6.

- wijziging.

Algemeen bestuur

intergemeentelijke samenwerking lntergemeentelijke
Opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (lVM): algemene
vergadering 13 juni 2018: goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering
geagendeerde punten.

7

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - buitengewone
afgemene vergadering 5 juni 2018 - aanduiding vertegenwoordiger en goedkeuring
agendapunten.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze buitengewone algemene
vergadering geagendeerde punten.
Verteqenwoordiger: mevrouw Sofie Vermeulen, raadslid, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107
Plaatsvervanqend verteqenwoordiger: mevrouw Ann Van den Driessche, schepen, wonende
te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 315A.

8

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - jaarvergadering 5
juni 2018 - goedkeuring agendapunten.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze jaarvergadering
geagèndeerde punten.

I

Algemeen Bestuur intergemeentelijke samenwerking TMVS dv
algemene
jaarvergadering 20 juni 2018 goedkeuring agendapunten en aanduiding
vertegenwoordiger.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene
jaarvergadering geagendeerde punten.
Verteqenwoordiqer: de heer Marc Windey, raadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat
111.

10.

Algemeen

Bestuur intergemeentelijke samenwerking TMVW ov algemene
Jaarvergadering 22juni 2018 - goedkeuring agendapunten.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze jaarvergadering
geagendeerde punten.

'11.

Vrije Tijd - sport - retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur
- wijziging.
Wijziging van het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur.

12.

Vrije Tijd - lnrichting BKO in voormalige Sint-Jozefkerk - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoon¡vaarden en gunningswijze voor de inrichting BKO Sint-Jozefskerk.

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

13.

Auditbuitendiensten
De raad heeft niet gestemd over dit punt.

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

14.

Zwaar verkeer Oostveldstraat
De raad heeft niet gestemd over dit punt.

15.

Verkeerssituatie Molenstraat - Boelare
De raad heeft niet gestemd over dit punt.

