GEMEENTERAAD VAN

dinsdas 23 a pril 2019
CENÏRUMSTAD

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN
OPENBARE ZITTING

01

Mededelinqen aan de semeenteraad
Raadslid Kevin Roos is verontschuldigd

01.01

Algemene Financiering - Algemene Belasting Eeklo 2019 - Overeenkomst met
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Kennisneming
De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

01.02 Algemeen Bestuur

- Intergemeentelijke

samenwerking

-

Veneco

De gemeenteraad neemt kennis van de statutenwijziging van Veneco.

01.03 Wonen, Leven

& Ondernemen

-

-

Statutenwijziging

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord op de vraag van raadsleden Odette Van
Hamme en Rita De Coninck.

02

Goedkeurinq verslaq vorioe gemeenteraad

02.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 18 maart
Het verslag van de gemeenteraad van

03

2019

lB maart 20lg wordt goedgekeurd.

Overige punten

03.01 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement - Aanpassing Huishoudelijk reglement
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van het huishoudelijk reglement goed.

Amendement van de N-VA-fractie op punt 03.01 - Aanpassing Huishoudelijk reglement
Het amendement van de N-VA fractie wordt niet aangenomen.
03.02

Al gemeen Bestu u r

- Gemeenteraadscommissie - Samenstel I ing Gemeenteraadscommissie
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie goed.

03.03 Algemeen Bestuur - Deontologische commissie - Samenstelling Deontolôgische
Gommissie
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de samenstelling van de deontologische

commissie goed.

03.04 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Zefier -

AV van 1310612019 Goedkeuring van agenda
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Zefier van 13 juni 2019

goed.

03.05 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking -

TMVS

Goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat

-

AV van 1110612019

-

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van TMVS van 11 juni 2019
goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

03,06 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking -

IMEWO - Aanduiding
vertegenwoordiger Algemene Vergadering
De gemeenteraad duidt mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter, aan als
effectief vertegenwoordiger van de stad Eeklo in de algemene vergadering van IMEWO
Burgemeester Luc Vandevelde wordt aangeduid als plaatsvervanger.

03.07 Algemeen Bestuur - VZW Meetjeslandse Balloonmeeting

- Uittreding van de stad uit de
VZW Meetjeslandse Balloonmeeting
De gemeenteraad beslist dat de stad Eeklo uit de vzw Meetjeslandse Balloonmeeting treedt.

03.08 Algemeen Bestuur - Verkoop stadsgebouw - Verkoop van stadsgebouw
Meibloemstraat

l0

De gemeenteraad stemt in met de verkoop van het stadsgebouw (kinderopvang), gelegen
Meibloemstraat 10, voor de realisatie van een woonproject of een project dat sociaal of
recreatief een meerwaarde biedt voor de wijk.

03.09 Mobiliteit

& Werken - ANPR camera OostveldstraatT - ANPR-camera Oostveldstraat 7
De gemeenteraad verleent positief advies tot de uitbouw van een ANPR-camerabewaking
aangesloten op het nationaal netwerk op het grondgebied van de stad Eeklo en meer bepaald
op de Oostveldstraat ter hoogte van huisnummer 7.

03.10 Mobiliteit

& Werken

(roD)

- ¡OD retributie - Retributiereglement

lnname Openbaar Domein

De gemeenteraad keurt het retributiereglement lnname Openbaar Domein goed.
03.11

Wonen, Leven & Ondernemen
aanvaarding

-

Omgeving

-

Herziening RUP Heldenpark - Voorlopige

De gemeenteraad gaat over tot voorlopige aanvaarding van de herziening van artikel 3 van
het RUP Heldenpark.

03.12 Algemeen BestuurAfsprakennota stad Eeklo - adviesraden/beheersorganen

De gemeenteraad keurt de afsprakennota tussen de stad Eeklo en de stedelijke adviesraden
en beheersorganen goed.

03.13 Vrije Tijd - cultuur - Samenstelling beheersorganen bibliotheek en cultuurcentrum

De

Herbakker

De gemeenteraad keurt de vernieuwde samenstelling van het beheersorgaan van de
bibliotheek en het cultuurcentrum De Herbakker goed.

03.14 Vrije Tijd - Kunstacademie - Retributie'reglement Kunstacademie

De gemeenteraad keurt het retributiereglement van de Kunstacademie goed

03.15 Vrije Tijd - cultuur - Wijzigingen Reglement

STIP Eeklo
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van het reglement STIP goed.

03.16 Algemeen Bestuur

- lntergemeentelijke samenwerking - RATO vzw - Aanduiding
kandidaat bestuurder
De gemeenteraad duidt de heer Luc Vandevelde, burgemeester, aan als kandidaat bestuurder
in de Raad van Bestuur van RATO vzw.

04

Toeqevoeqde punten

04.01 Aansluiten bij green deal circulaire aankopen
Er wordt over dit punt niet gestemd.

04.02 Samenstelling plaatselijk auditcomité

De gemeenteraad voegt een lid van de minderheidsfracties toe aan het plaatselijk auditcomité
Mevrouw Odette Van Hamme wordt aangeduid.

04.03 Locatie Bloed geven:

Het Rode Kruis afdeling Eeklo

Het voorstel wordt verworpen.

-

Sint-Laureins

04.04 Groenzakken & bladkoryen
Het voorstel wordt verworpen

04.05 Bouwzone voor herziening

RUP Heldenpark

Het voorstel wordt verworpen.

05

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

05.01 Verlichting van de kerktoren
05.02 Kleur op de sporthalmuren
05.03 Verkeersdrempels Koning Albertstraat
05.04 Windmolenproject Eeklo
05.05 Doortocht
05.06

Het stedelijk kampeerautoterrein aan de jachthaven

05.07 Klachtenbehandeling
05.08 Officiële opening huisartsenwachtpost
GEHEIME ZITTING
01.01

Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aanwijzing van gemeentelijke
omgevingsambtenaar (GOA)
De gemeenteraad keurt, in geheime zitting, de aanstelling van een gemeentelijk
om gevingsam btenaar goed.

Van

directeur

Nicole De Munter
voorzitter van de gemeenteraad

