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Lijst van de genomen beslissingen van de gemeenteraad van 7 september 2020

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 2 juli 2020
2. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van het OCMW
3. Kennisnemen van het rapport over de krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente, 

periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
4. Kennisnemen van het geconsolideerd rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de 

beheerscontrole en de evolutie van de budgetten, tot en met tweede kwartaal 2020
5. Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente, toestand 3 augustus 2020
6. Kennisnemen van de opvolgingsrapportering over de uitvoering van het prioritair beleid van het meerjarenplan 

2020-2025 gedurende het eerste semester van het boekjaar 2020
7. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over kort parkeren
8. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over parkeren in de Gullegemsestraat, tussen de 

woningen met huisnummer 186a en 196, aan de pare kant
9. Goedkeuren van de aktes over de aankoop van onroerend goed, het vestigen van erfdienstbaarheden en de 

pachtbeëindiging van gronden in de Fabriekslaan en Papestraat
10. Goedkeuren van de aktes over kosteloze grondafstanden in de Gootstraat
11. Goedkeuren om beroep te kunnen doen op stad Roeselare als aankoopcentrale voor de aankoop van kopiepapier
12. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst over de oprichting van een kostendelende vereniging voor 

intergemeentelijke GIS-operatoren
13. Goedkeuren van de uitwerking van het sectoraal akkoord 2020
14. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 7 juli 2020 over goedkeuren van de organisatie van de 

kermis in Sint-Eloois-Winkel op 11 en 12 juli 2020
15. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 21 augustus 2020 over lokale aanvullende maatregelen in 

functie van de bestrijding van de COVID-19 crisis
16. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
17. Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat er een regenboogzebrapad aangelegd wordt 

in de schoolomgevingen van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel (niet goedgekeurd)
18. Vraagstelling
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