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MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

01

Algemeen Bestuur - Ontslag Kevin Roos als gemeente- en OGMW-raadslid
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Kevin Roos als raadslid.

02

Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01

Algemeen Bestuur - Antwoord toezichthoudende overheid i.v.m. klacht collegebesluit dd
14 mei 2019 onderhoudswerken N9

02.02 Algemeen Bestuur - Selectie project warme steden en gemeenten
03

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad
Het verslag van de gemeenteraad van 17 juni 2019 wordt goedgekeurd.

04

Overige punten

04.01

Algemene Financiering - lntergemeentelijke samenwerking - Kapitaalverhoging van de
rekeningsector B (Portfineco) van Zefier
De stad Eeklo onderschrijft het aan Zefier toekomende investeringsbedrag zoals dat blijkt uit
het investeringsvoorstel van Zefier.
De raad besluit indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag
onderschrijven, voor zover mogelijk een bijkomend investeringsbedrag te onderschrijven dat
echter niet hoger mag zijn dan 12.817,73 euro.
De raad besluit deze investering te financieren, waartoe de stad Zefier voor de goede orde en
voor zoveel als nodig uitdrukkelijk toe verzoekt.

04.o2

Algemeen Bestuur - Deontologische Commissie - Samenstelling deontologische
commissie
De samenstelling van de deontologische commissie wordt op basis van de ingediende
voordrachtakte gewijzigd.

04.03

Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking
verfenging voor de beleidsperiode 2020 - 2025

-

Projectveren-iging Comeet -

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met een verlenging van de projectvereniging COMEET

(inclusief de werking van de Erfgoedcel Meetjesland) van I januari 2020 t.e.m. 31 december
2025 en voorziet een jaarlijks bedrag van 0,7 euro per inwoner in de meerjarenbegroting.

04.04 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Projectvereniging Meetjesman verleng

i

n

g voor de beleidsperi ode 2020-2O25

De gemeenteraad _verklaart zich akkoord met de verlenging van de projectvereniging
Meetjesman van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 en voorziet in de meerjarenbegroting
een bedrag van 3.500 euro per jaar.
04.05

-

lntergemeentelijke samenwerking
Meetjesland 2020-2025

- Subsidiedossier Woonwijzer

De gemeenteraad keurt het subsidiedossier voor IGS Aalter

Eeklo

Algemeen Bestuur

van 2020

-

-

-

Lievegem voor de periode

2025 goed en voorziet een jaarlijks bedrag van 35.581,01 euro in de

meerjarenbegroting.

De,gemeenteraad keurt voor het werkingsjaar 202O de bijdrage voor de ondersteuning bij
kwaliteitsonderzoeken in het kader van aanvragen conformiteitsattesten goed.

De gemeenteraad keurt de statuten ter oprichting van de interlokale vereniging zonder
rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Aalter

- Eeklo - Lievegem

goed.

De heer Danny Smessaert wordt aangeduid als effectief bestuurslid van de "lLV zonder
rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Aalter
mevrouw Janick Smessaert als plaatsvervanger.

-

Eeklo

-

Lievegem" en

04,06 Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel- Aanpassing rechtspositieregeling
De rechtspositieregeling wordt gewijzigd.
04.07

- Herinrichting Blakstraat en vernieuwen verharding
ngswijze en lastvoorwaarden
Het bestek met nummer 948419485 en de raming voor de overheidsopdracht "Herinrichting
Blakstraat en vernieuwen verharding Galgenstraat worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in voornoemd bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
Mobiliteit

&

Gal genstraat_g

Werken

unn

i

diensten.

04.08 Wonen, Leven

& Ondernemen - Afvalinzameling - Textiel: IVM als aankoopcentrale
De raad gaat akkoord met het plaatsen van de concrete opdrachten in het kader van perceel 1
van de raamovereenkomst geplaatst door IVM bijTHV VICT/RecutexA/ICTRANS uit Zulte.
De raad gaat akkoord met het plaatsen van de concrete opdrachten in het kader van perceel 2
van de raamovereenkomst geplaatst door lVM. Deze opdracht is voorbehouden voor'sociale
economie-ondernemingen' zoals vermeld in artikel 15 van de Overheidsopdrachtenwet en zal
worden uitgevoerd door Kringwinkel Meetjesland.

04.09 Wonen, Leven

& Ondernemen - Woonbeleid - Ruilen van de gronden op de hoek van de
Schaperij- en de Spoorwegstraat
De raad stemt principieel in met het ruilen van de gronden op de hoek van de Schaperij- en de

Spoorwegstrqat.

04.10 Algemeen Bestuur - Heldenpark - Concessie Ghalet Heldenpark
De gemeenteraad stemt in met de contractvoonruaarden zoals beschreven in de
concessieovereenkomst chalet Heldenpark en de voorwaarden zoals beschreven in het
begeleidend schrijven.
04.11

Wonen, Leven & Ondernemen - lndustrieterrein Nieuwendorpe - Machtiging tot verkoop
De Jonghe
De gemeenteraad verleent machtiging aan de consoorten De Jonghe als kopers van een
perceel industriegrond te Nieuwendorpe Eeklo tot wederverkoop van dit perceel, samen met de
erop staande bedrijfsgebouwen aan bvba De Jonghe.

04.12 Welzijn - Lidmaatschap en vertegenwoordiging b¡j SVK Meetjesland
De stad Eeklo treedt uit de algemene vergadering van de vzw SVK Meetjesland

04.13 Vrije Tijd - BKO - Huurovereenkomst kerkgebouw St.-Jozef
De Raad gaat akkoord met de huurovereenkomst en het huishoudelijk reglement voor het
gedeeld gebruik van het aan de eredienst onttrokken kerkgebouw St.-Jozef, Abdijstraat 29lA,
9900 Eeklo tussen Stad Eeklo en het College O.L.V. Ten Doorn.
De basishuurprijs bedraagt € 30.000,00 per jaar.

04.14 Vrije Tijd - Cultuur - Nota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede 2020-2025
De gemeenteraad erkent de bijlage als de Nota Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede
periode 2020-2025 en gaat akkoord met de doelstellingen en acties.
Een jaarlijks bedrag van65.527 euro wordt voorzien in de meerjarenbegroting voor de uitvoering
van de afsprakennota.
04.1s

- LDC Zonneheem - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad-OCMW
inzake seniorenflats LDG Zonneheem
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Eeklo en OCMW Eeklo inzake de overdracht van bevoegdheid m.b.t. de seniorenflats in LDC

Welzijn

Zonneheem.

- Lokaal Dienstencentrum - Opheffing reglement van toewijs seniorenflats
Zonneheem
De gemeenteraad heft het reglement van toewijs van 25 juni 2007 m.b.t. de seniorenflats
Zonneheem op.

04.16 Welzijn

05

Toegevoegde punten

05.01

Algemeen Bestuur - Moet er nog zand ziin?
Er wordt niet gestemd over dit punt.

05.02 Algemeen Bestuur - Aanpassing begrip dagelijks bestuur
Dit punt wordt verworpen.

06

Overige punten

06.01

Algemeen Bestuur - lnstallatie van een gemeenteraadslid
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw lsabelle Oreel als raadslid

06.02 Algemeen Bestuur - Vaststelling van de fractie
De gemeenteraad stelt de fractie Vlaams Belang, vanaf heden vertegenwoordigd door mevrouw

lsabelle Oreel, vast.

05

Toegevoegde puntten

05.0r

Algemeen Bestuur - Aanpassing bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten en daden
van beschikking
Dit punt wordt verworpen.

05.02 Algemeen Bestuur - Gemeenteraadscommissie over openbare aanbestedingen
Dit punt wordt verworpen.

05.03 Algemeen Bestuur - Aanpassing huishoudelijk reglement
Dit punt wordt verworpen.

05.04 Algemeen Bestuur

- VZW Heldenhuis

Er wordt niet geStemd over dit punt.
07

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

07.01

Algemeen Bestuur - Geboortebos

07.02

Algemeen Bestuur - Eeklo trakteert, Eeklo discrimineert

07.03

Algemeen Bestuur - Verbouwingsdossier CC De Herbakker en cultuurcafé

07.o4

Algemeen Bestuur - Minigolf en skatepark

08

Einde van de zitting
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