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 maandag26 november 2018 ter
inzage ligt in het secretariaat, Stadskantoor, lndustrielaan 2 te Eeklo van vrijdag 7 december 2018 tot

en met vrijdag 28 december 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: Agenda gemeenteraad maandag 26 november 2018
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CTNì RUMSIAD

OPENBARE ZITTING

01

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Belbushalte in de Kaaistraat
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:
01.02 Kortparkeren voor hulpverleners
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:
01.03 Fietspad sportcomplex
Op vraag van Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
01.04 Bladkorf Veldbiesstraat

01.01

02

Mededelingen aan de gemeenteraad

03

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04

Overige punten

04.01

Algemene Financiering - Hulpverleningszone - zonale verdeelsleutel hulpverleningszone
Meetjesland
Goedkeuring van het door de leden van de zoneraad gedragen voorstel van financiële
verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie van de Hulpverleningszone Meetjesland. Dit
betekent voor de stad Eeklo een procentuele bijdrage van 25,4108o/o.

04.02 Algemene Financiering

-

Hulpverleningszone

-

dotatie 2019 hulpverleningszone

Meetjesland
Goedkeuring van de dotatie t.b.v.519.221,90 euro voor de gewone dienst van de begroting
2019. Goedkeuring van de verrekeningsbijdrage Lb.v.57.244,50 euro voor de inbreng van de
roerende goederen van de begroting 2019.

- lntergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - BAV van
goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat
Goedkeuring van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering en toekennen van mandaat.

04.03 Algemeen Bestuur
411212018 -

04.04 Afgemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking -

VENECO - BAV van 0611212018:.
goedkeuring van agenda
Goedkeuring van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering

04.05 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking

-

IVM

- BAV van

1211212018:

g agenda - vaststel I i n g mandaat vertegenwoord ger
Goedkeuring van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering en toekennen van mandaat.
goed keu

ri n

04.06 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking

i

- IMEWO - AV van 1311212018:
goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat
Goedkeuring van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
algemene vergadering en toekennen van mandaat.

04.07 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - BAV van

1911212018:

goedkeuring van agenda
Goedkeuring van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering.

04.08 Algemeen Bestuur

- APR - Algemeen Politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging
Toevoeging van artikel 105bis aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo.

04.09 Algemeen Bestuur - Gemeentelijke administratieve sancties - GAS-bepalingen in

het
algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging
Toevoeging van artikel 105bis betreffende de bepalingen in het algemeen politiereglement die
aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie.

04.10 Algemeen Bestuur - Gemeentelijke administratieve sancties - Gemeentelijk reglement
met betrekking tot de administratieve sancties - wijziging
Aanpassing van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.
04.11

Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - openbare wegenis in het kader van aanvraag
omgevingsvergunning Sanel
Niet-goedkeuring van het wegenisdossier dat deel uitmaakt van de aanvraag tot
omgevingsvergunning en na definitieve opleving over te dragen aan het stadsbestuur.

04.12

Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aanpassing - gebruik van een'verplaatsbare'
vaste camera op een niet-besloten plaats
Verlenen van gunstig advies voor een termijn tot en met 3111212025 voor de plaatsing van
"verplaatsbare" vaste camera's op een niet-besloten plaats.

04.13 Vrije Tijd - Jeugd - retributiereglement Uitleendienst jeugd
Goedkeuring van het retributiereglement uitleendienst jeugd.

04.14 Vrije Tijd - Jeugd - retributiereglement Kadervorming
Goedkeuring van het retributiereglement kadervorming.

04.15 Algemeen Bestuur - SVPP

-

definitieve goedkeuring definitief veiligheids-

en

preventiepl an 2018-2019
Goedkeuring van het definitieve ontwerp van het SVPP 2018-2019.

06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aanstellen van GAS-vaststeller in dienst
IVM

Aanstelling van een GAS-vaststeller voor de stad Eeklo.

van

