BERICHT AAN DE BEVOLKING
CEN IRUMSTAD

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat een overzichtslijst met beknopte
omschrijving van de getroffen besluiten in de gemeenteraad van 25 juni 2018 ter inzage ligt in het
secretariaat, Stadskantoor, lndustrielaan 2 te Eeklo van vrijdag 6 juli tot en met vrijdag 27 juli 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 startpagi na op vrrnrw.eeklo. be.

Biilaqe: Besluitenlijst gemeenteraad 25 jun i 201 B

meen directeur

Van Hamme
voorzitter gemeenteraad
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MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

1.

Actuele mondetinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid namens N'VA:
Staat braakliggend stuk grond
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
"Fietsbrug" Balgerhoeke
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo
De toekomst van De Chalet
De verkeerssituatie in de Sportlaan
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Mug heli
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:
De Knip tussen de ljzerstraat en de nieuwe metaalwijk.

-

2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van 28 mei 2018

4.

Wonen, leven en ondernemen - toekennen nieuwe straatnaam - principebeslissing.
De straatnaam "Alfons Coppietersstraat" wordt toegekend aan de nieuwe weg in verkaveling
v538.

5.

Algemene financiering - jaarrekening stad Eeklo 2017
Vaststelling van de jaarrekening van de stad Eeklo 2017.

6.

Algemene financiering - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 7 - vaststelling
Vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 7.

7

Algemene financiering - budget 2018 wijziging nr.
Vaststelling van het budget 2018 wijziging nr. 1

- vaststelling

I - vaststelling.

.

8.

9.

Algemeen bestuur

-

Algemeen bestuur

-

-

Hulpverleningszone Gentrum aktename toetreding Lievegem en
Deinze.
Aktename van de intentieverklaringen van de nieuwe gemeenten Deinze en Lievegem om vanaf
1 januari2019 toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Intergemeentelijke samenwerking

-

Welzijnsband Meetjesland

jaarrekenin g 2017 - kennisneming.
Kennisneming van de jaarrekening 2017 van de Welzijnsband Meetjesland.

10. Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Hulpverleningszone

-

Meetjesland

- jaarreken ing

2017 - kennisnem ing.
Kennisneming van de jaarrekening 2017 van de Hulpverleningzone Meetjesland.

11.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - kennisname aanstelling van rechtswege van
een algemeen directeur.
Kennisneming van de aanstelling van rechtswege van een algemeen directeur.

12.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel
algemeen directeur.

- samenstelling van een wervingsreserve van

Samenstelling van een wervingsreserve van algemeen directeur voor een periode van vier jaar
eindigend op 31 mei 2022.

13.

- gemeentepersoneel - aanpassing specifieke aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden gemeenschapswacht.
Aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden gemeenschapswacht in de
Algemeen bestuur
rechtspositieregel ing.

14.

Wonen, leven en ondernemen - verordening verplicht conformiteitsattest.
Goed keuring van de aangepaste verordeni ng verpicht conform iteitsattest.

15

Wonen, leven en ondernemen - Moeie 49 - ontslag van de hypotheekbewaarder van
ambtshalve inschrijving voor de nog te vervallen erfpachtvergoedingen.
De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving voor
de nog te vervallen erfpachtvergoedingen.

16.

Wonen, leven en ondernemen - oprichten dienst gemeenschapswachten.
De oprichtig van een dienst gemeenschapswachten wordt goedgekeurd.

17. Wonen, leven en
"Toegankelijk Eeklo".

ondernemen

- toegankelijkheidsbeleid

subsidiereglement

De stad voert het subidiereglement'toegankelijk Eeklo' in met ingang van 15 juli 2018.

18.

Mobiliteit en werken - reglement Parkeer voor Zorg.
Goedkeuring van het reglement Parkeer Voor Zorg met ingang van 1 augustus 2018.

19.

Mobiliteit en werken - mobiliteitsplan - voorlopige vastlegging.
Voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan Eeklo.

20.

Welzijn - OCMW - jaarrekening20lT - kennisneming.
Kennisneming van de jaarrekening 2017 van het OCMW.
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22.

Welzijn - OCMW
- Meerjarenplan 2014 - 2019 - wijziging nr. 7
- Budgetwijziging 1 -2018
Kennisneming.
Kennisneming van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 1-2018 van het OCMW
Vrije tijd/veiligheid - Bijzonder nood'en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2018
- aanvaarding.
Aanvaarding bijzonder nood- en interventieplan voor de AVS Balloonmeeting 2018.

