
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 27/01/20

1. Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2020. Goedkeuring.

Goedkeuring van de tijdelijke politieverordening met opgave van de voorwaarden voor de organisatie 
van randactiviteiten in het kader van de Ronde van Vlaanderen op 5 april 2020.

2. Convenant Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen

Goedkeuring van de afsprakennota rond veiligheid, milieu en communicatie tussen de stad en 
organisator Peloton van de Ronde van Vlaanderen Cyclo voor wielertoeristen op zaterdag 4 april 
2020.

3. Budgetwijziging 2019 kerkfabriek Sint-Laurentius Ename.

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van kerkfabriek Sint-Laurentius Ename met 
goedkeuring van de budgetwijziging voor het boekjaar 2019.

4. Meerjarenplanwijzing 2014-2019 kerkfabriek Sint-Laurentius Ename.

De gemeenteraad keurt de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius Ename goed met vastlegging 
van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek.

5. Kennisname budgetwijziging 2019 & budget 2020 kerkfabriek St. Eligius Eine.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de kerkraad Sint-Eligius Eine met goedkeuring 
van de budgetwijziging 2019 en het budget 2020 van de kerkfabriek.

6. Onderhandse aankoop perceel Ommegangstraat. Vaststellen van de voorwaarden.

Vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop door de stad van een perceel landbouwgrond van 
particulieren aan de Ommegangstraat in deelgemeente Edelare.

7. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen - bestek nr. W60592019. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor de opdracht voor het herstel en de  
aanleg van wegen en voetpaden in natuursteen. De kostprijs van de werken wordt op 332.992,- euro 
inclusief 21% BTW geraamd.

8. Privé-verkaveling Smallelos/ Puithoekstraat. Goedkeuren infrastructuurwerken.

Goedkeuren van het bestek voor de infrastructuurwerken in de privé-verkaveling Smallelos-
Puithoekstraat. Het gaat over weg- en rioleringswerken en omgevingsaanleg.

9. Privé-verkaveling Fietelstraat-Omloop. Goedkeuren ontwerpakte grondoverdracht.

Goedkeuring van de ontwerpakte van kosteloze grondafstand aan de stad van de infrastructuur in de 
privé-verkaveling Fietelstraat-Omloop. Het gaat over de wegbedding en de nutsleidingen. Alle daaraan 
verbonden kosten vallen ten laste van de verkavelaar.

10. Reglement subsidies aan startende ondernemers.

Het dossier werd uitgesteld.

11. Goedkeuring notulen gemeenteraad 16 december 2019.

Op vraag van een raadslid wordt de term 'containerpark' in het agendapunt 28 van de notulen 
vervangen door 'recyclagepark'.


