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CENÏRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN
OPENBARE ZITTING

0l

Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01

Algemeen Bestuur - Jaarverslag klachtenbehandeling 2018

01.02

Algemeen Bestuur - Antwoord toezichthoudende overheid i.v.m. klacht cfr. artikel 332Sf
decreet lokaal bestuur

01.03

Algemeen Bestuur - Opvolging dossier vloer zwembad

02

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

02.01

Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 18 februari 2019
Het verslag van de gemeenteraad van 1B februari 2019 wordt goedgekeurd met eenparigheid
van stemmen.

03
03.01

Overige punten
Algemeen Bestuur - beleidsvisie 2019 - 2024
De raad neemt kennis van de beleidsvisie 2019 - 2024.

03.02 Algemene Financiering - Budget - budgetwijziging

201911- vaststelling
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2019/1 vast.

03.03 Algemene Financiering - belastingreglement - contantbelasting

op afgifte administratieve

stukken - aanslagjaar 2018-2019 - wijziging 2
De contantbelasting op afgifte administratieve stukken

-

-

aanslagjaar 2018

2019 wordt

gewijzigd.
03.04

Algemeen Bestuur - Gemeenteraadscommissie - samenstelling gemeenteraadscomissie
De gemeenteraadscommissie wordt op basis van de ingediende voordrachtakten
samengesteld. Mevrouw Nicole De Munter wordt verkozen tot voorzitter. De heer Michel De
Sutter wordt verkozen tot ondervoorzitter.

03.05

Algemeen Bestuur

- Deontologische commissie - samenstelling deontologische
commissie
De deontologische commissie wordt op basis van de ingediende voordrachtakten
samengesteld. Mevrouw Nicole De Munter wordt verkozen tot voorzitter. De heer Michel De
Sutter wordt verkozen tot ondervoorzitter.

03.06 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - De Volkshaard - aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering
De heer Danny Smessaert, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raamstraat 3 wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Volkshaard.
Mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 43 wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De
Volkshaard.

03.07 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Kleine Landeigendom

Het Volk aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering
De heer Christiaan De Schepper, wonende te 9900 Eeklo, Kerkesteestraat25 wordt aangeduid
als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Kleine Landeigendom Het Volk.

Mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 43 wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Kleine
Landeigendom Het Volk.

- lntergemeentelijke samenwerking - Toerisme Meetjesland
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering
De heer Marc Windey, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 111, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme

03.08 Algemeen Bestuur

Meetjesland

Mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 1B
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
Toerisme Meetjesland.
03.09

Mobiliteit & Werken - Vervoerregio - aanduiding bestuurlijke en ambtelijke afgevaardigde
en plaatsvervangers
De heer Christophe De Waele wordt aangeduid als effectief bestuurlijk vertegenwoordiger in de
Vervoerregioraad.
De heer Luc Vandevelde wordt aangeduid als plaatsvervangend bestuurlijk vertegenwoordiger
in de Vervoerregioraad.
De heer Kristof De Spiegeleire wordt aangeduid als effectief ambtelijk vertegenwoordiger in de
Vervoerregioraad.

Mevrouw Nicole Verbruggen wordt aangeduid

als

plaatsvervangend ambtelijk

vertegenwoordiger in de Vervoerregioraad.

03.10 Algemeen Bestuur

-

Intergemeentelijke samenwerking

- WSG -

aanduiding

plaatsvervan gend vertegenwoord ger i n de algemene vergaderi n g
De heer Mátyás Blanckaert, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Vrombautstraat 18,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
i

WSG.
03.11

Algemeen Bestuur

-

lntergemeentelijke samenwerking

- WSG -

aanduiding

vertegenwoord gers i n de WSG-bestu u rso rganen
Mevrouw Nicole De Munter, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 99, wordt voorgedragen
als kandidaat-lid in de raad van bestuur van WSG.
Mevrouw lsaura Calsyn, wonende te 9900 Eeklo, Karel Smitzstraat 16, wordt voorgedragen als
kandidaat-lid in de bestuurlijke commissie Samen Leven van WSG.
De heer Christophe De Waele, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18, wordt voorgedragen als
kandidaat lid in de bestuurlijke commissie Digitaalvan WSG.
i

03.12

Algemeen Bestuur

-

lntergemeentelijke samenwerking

-

Audio

-

goedkeuring

statutenwijziging
De statutenwijziging van Audio wordt goedgekeurd.
03.13

Alg'emeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Audio - intern auditcharter
De raad keurt het vernieuwde auditcharter goed.

03.14 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Audio - samenstelling plaatselijk
auditcomité
De raad beslist om het plaatselijk auditcomité opnieuw vorm te geven en als volgt samen te
stellen: burgemeester, algemeen directeur, financieeldirecteur, stafmedewerker procesbeheer,
voorzitter gemeente- en OCMW-raad, schepen van welzijn.

03.15 Algemeen Bestuur - APR - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging
Het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo wordt gewijzigd.

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

het

algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging
De GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo worden gewijzigd.

03.17 Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - aanpassing arbeidsreglement
Het arbeidsreglement wordt aangevuld met bijlage 7: "protocol camerabewaking
recyclagepark".

03.18 Algemeen Bestuur - verkoop stadsgrond t.h.v. Sint-Robertus aan lmano voor realisatie
verkaveling
De raad keurt de ontwerpakte goed voor de verkoop van een perceel stadsgrond, gelegen te
Eeklo, aan de voormalige Sint-Robertusschool in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat,
kadastraal gekend onder de sectie D van de eerste afdeling, deel van nummer 139/R3, met een
perceelsoppervlakte volgens kadaster van 1.753 m2.
De stadsgrond wordt verkocht aan lmano bvba, Coupure Rechts 840, 9000 Gent voor 350.000
euro exclusief alle kosten en verschuldigde rechten.

03.19 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring agenda algemene
vergadering IVM van 20 maart 2019
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
IVM van 20 maart 2019 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen. De
(plaatsvervangende) vertegenwoordigers van de Stad Eeklo worden gemandateerd om op de
algemene vergadering van IVM van 20 maart 2019 hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van 28 januari 2019 inzake onderhavige
aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

04

Toegevoegde punten

04.01

Algemeen Bestuur - Terrasbelasting
Het voorstel wordt verworpen.

05

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

05.0r

Algemeen Bestuur - Stormweer en noodhulp afgelopen weekend

05_02

Algemeen Bestuur - Sterretjesweide

05.03

Algemeen Bestuur - Signalisatieborden AED-toestellen

05.04

Algemeen Bestuur - Wat met het GIS?

05.05

Algemeen Bestuur - Elektrische laadpaal parking Sporthal

Van
meen directeur

-

Nicole De Munter
voorzitter van de gemeenteraad

