BESLUITENLIJST VAN DE
GEMEENTERAAD
Besluitenlijst van de gemeenteraad van donderdag 4 juli 2019 in uitvoering van artikel 285, §1
van het Decreet over het Lokaal bestuur

dienst secretariaat
1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 23 mei 2019
De raad keurt het verslag goed van de vorige openbare zitting van 23 mei 2019.

2. Zefier - Goedkeuring garantieverklaring strategische participaties
De raad geeft zijn goedkeuring aan deze verbintenis.

3. Perspectief - Goedkeuring jaarrekening 2017-2018 en kennisname budget 2019
De raad geeft zijn goedkeuring aan de jaarrekening over de boekjaren 2017-2018 van
projectvereniging perspectief en neemt kennis van het budget voor 2019.

4. Perspectief - Goedkeuring aangepaste statuten
De raad keurt de aangepaste statuten goed.

dienst financiën
5. Vaststelling Jaarrekening 2018
De raad stelt de Jaarrekening 2018, zijnde de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de
algemene rekeningen (Balans en de Staat van opbrengsten en kosten) en de diverse toelichtingen bij
de jaarrekening vast en keurt deze goed. Alle vereiste documenten werden in extenso bezorgd aan de
raadsleden.

Personeel en organisatie
6. Kennisname rapportering organisatiebeheersing en verbeteractieplan 2018-2019
De raad neemt kennis van de rapportering over het kader organisatiebeheersing en het
verbeteractieplan 2018-2019.
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dienst onderwijs
7. Goedkeuren organisatie middagtoezicht GBS De Bever en GBS 't Mozaïek
De raad keurt het middagtoezicht van GBS De Bever en GBS 't Mozaïek goed.

8. Goedkeuring actualisering schoolreglementen 2019-2020
De raad keurt de actualisering van het schoolreglement goed voor de gemeentelijke basisschool De
Bever, Engelstraat 52, 8480 en van gemeentelijke baisschool 't Mozaïek, Westkerkestraat 53, 8480
Eernegem.

9. Goedkeuren arbeidsreglement gemeentelijke basisscholen
Naar aanleiding van de splitsing van de gemeentelijke basisscholen moet het arbeidsreglement van
GBS De Bever vastgesteld worden. Het arbeidsreglement van GBS 't Mozaïek werd eveneens
geactualiseerd en werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

10. Goedkeuring minimaal schoolwerkplan en pedagogisch project
Naar aanleiding van de splitsing van de gemeentelijke basisscholen werd het minimaal
schoolwerkplan en pedagogisch project van beide scholen aangepast. De raad heeft dit goedgekeurd.

11. Goedkeuren capaciteitsbepaling gemeentelijke basisscholen
Naar aanleiding van de splitsing van de gemeentelijke basisscholen legt de raad de maximale
capaciteit van de gemeentelijke basisschool De Bever, Engelstraat 52, 8480 en gemeentelijke
basisschool 't Mozaïek, Westkerkestraat 53, 8480 Eernegem vast.

12. Goedkeuring aansluiting GBS De Bever bij OVSG
De raad beslist om de nieuwe school GBS De Bever aan te sluiten bij de onderwijsvereniging voor
steden en gemeenten. De raad beslist om gebruik te maken van de leerplannen van OVSG en dit op
te nemen in het schoolwerkplan.

13. Goedkeuring toetreding GBS De Bever tot de scholengemeenschap G8
De raad beslist dat GBS De Bever als nieuwe school zal toetreden tot de scholengemeenschap G8.
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14. Goedkeuring aansluiting GBS De Bever bij CLB Houtland
De raad beslist om de nieuwe school GBS De Bever aan te sluiten bij het vrije CLB Houtland.

dienst sport
15. Mivos jaarverslag en rekening 2018-jaarprogramma en begroting 2019
De raad neemt kennis van het Mivos jaarverslag en keurt rekening 2018 en het jaarprogramma en
begroting 2019 goed.

16. MIVOS-Goedkeuring verlenging intergemeentelijk samenwerkingsverband
De raad geeft zijn goedkeuring aan de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
MIVOS.

woonpunt
17. Goedkeuring subsidiedossier Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg
De raad geeft zijn goedkeuring aan de aanvullende activiteiten en neemt deze op in het
subsidiedossier Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg.

dienst ruimtelijke ordening
18. Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP "Veldwegel" (Eernegem)
De raad heeft dit punt verdaagd.

19. Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP 's Gravendriesschewijk (Eernegem)
De raad stelt het gemeentelijk RUP 's Gravendriesschewijk (Eernegem) definitief vast.

Algemeen bestuur
20. Voorstelling beleidsvisie legislatuur 2019 - 2024
De beleidsvisie voor de legislatuur 2019 - 2024 wordt voorgesteld aan de gemeenteraad.
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dienst secretariaat
21. Varia en vragen
De raad behandelt de varia en vragen.

26. Motie Fractie CD&V
De raad heeft de motie voorgelegd ingediend door de fractie CD&V. Dit punt werd verdaagd.

burgemeester
Jan Bekaert
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