BERICHT AAN DE BEVOLKING
CEN]

RLJMS

IA{)

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat een overzichtslijst met beknopte
omschrijving van de getroffen besluiten in de gemeenteraad van 17 september 2018 ter inzage ligt in
het secretariaat, Stadskantoor, lndustrielaan 2 te Eeklo van vrijdag 28 september tot en met vrijdag 19

oktober 2018 tijdens de kantooruren (elke werkdag van 8.00uur-12.30uur/op woensdag ook van
14.00 uur-16.00 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 17 september 2018
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MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITT¡NG

1.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Veiligheid
- Droogte - geboortebos
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:
- Kinderopvang Sint-Jozef
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid namens N-VA:
- Offertevraag vers vlees Zonneheem
- ParkerenBrugsesteenweg
Op vraag van de heer PaulVerstraete, gemeenteraadslid:
- Afbraakwerken H. Hartsite
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Hartwijk
2.

Mededelingen aan de gemeenteraad

3.

Goedkeuring verslag gemeenteraad van 25 juni 2018

4.

Algemene financiering - contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken
Aanslagjaren 2018 en 2019 - wijziging.
Wijziging van de contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken
en 2019 - invoeren van een retributie voor voornaamswijziging.

5.

-

aanslagjaren 2018

Algemeen bestuur - samenstelling gemeenteraadscommissie algemeen beleid en
financiën - wijziging.
Wijziging van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën
Plaatsvervanqend lid voor de fractie SMS: mevrouw Tineke Verstraete, Kriekmoerstraat 35, 9900
Eeklo

6.

Algemeen bestuur - definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.
De straatnaam "Alfons Coppietersstraat" wordt definitief toegekend aan de nieuwe weg in
verkaveling V538.

7

Algemeen bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - IVM - goedkeuring agenda,
statutenwijziging, principes fusies, vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
Goedkeuring van de agenda, statutenwijziging, principes fusies en vastelling mandaat
vertegenwoordigers van de lVM.

8

Algemeen bestuur
kennisneming.

-

intergemeentelijke samenwerking

-

jaarrekening 2017 AudiO

-

Kennisneming van de jaarrekening 2017 van AudiO openbare besturen.
9.

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - toetreding nieuwe leden tot de
OCMW-vereniging AudiO openbare besturen.
Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot de OCMW-vereniging AudiO openbare besturen.

10.

Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo
Wijziging van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.

- wijziging.

11.

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

12.

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

13.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel
Aanpassing van de rechtspositieregeling.

14.

Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - aanpassing personeelsformatie.
Aanpassing van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en contractureel personeel

15.

Algemeen bestuur

16.

Wonen, leven en ondernemen

-

aanpassing rechtspositieregeling

- gemeentepersoneel - aanpassing specifieke aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden, examenprogramma en selectiecommissie diverse functies.
Aanpassing van de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, examenprogramma
en selectiecommissie voor diverse functies.
- verkoop aan lmewo van stadsgrond in de Weversstraat
voor de bouw van een elektriciteits- en aardgascabine goedkeuring

ontwerpovereenkomst.
Goedkeuring ontwerpovereenkomst van de verkoop aan lmewo van stadsgrond
Weversstraat voor de bouw van een elektriciteits- en aardgascabine.

in

de

17.

Wonen, leven en ondernemen - gebruik van een 'verplaatsbare' vaste camera op een nietbesloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstort en zwerfvuil.
Verlenen gunstig advies voor het gebruik van een "verplaatsbare" vaste camera op openbaar
domein door lVM.

18.

Veifigheid/preventie - SVPP 2018-2019 - voortgangsrapport van I januari tot 31 augustus
2018.
Goedkeuring van het voortgangsrapport SVPP 2018-2019 van 1 januari tot 31 augustus 2018.

19.

Veiligheid

-

Gebruik ANPR-camerabewaking op het grondgebied van de politiezone

Meetjesland centrum.
Verlenen van positief advies tot de uitbouw van een ANPR-camerabewaking aangesloten op het
nationaal netwerk op het grondgebied van de politiezone Meetjesland centrum.

20.

Vrije tijd - jeugd - aanpassing retributie- en gebruikersreglement en contract polyvalente
zaal Jeugdcentrum Kubiek.
Wijziging van het retributie- en gebruikersreglement en het contract op het gebruik van de
polyvalente zaal van het jeugdcentrum Kubiek.

21

Vrije tijd

- kunstacademie -

reglement Kunstacademie

-

goedkeuring

Goedkeuring van het academiereglement van de Kunstacademie.

