BEKENDMAKING
Gemeenteraad van 31 maart 2020
LIJST VAN DE RAADSBESLUITEN
OPENBAAR
Algemeen bestuur

1. Algemeen bestuur: Zittingsverslag van 2 maart 2020. Goedkeuring.
Het zittingsverslag van 2 maart 2020 is met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Wegen en mobiliteit

2. Wegen en mobiliteit: Ontwerpakte overdracht gronden Weefstraat. Goedkeuring.
De ontwerpaktes overdracht gronden Weefstraat zijn met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Wonen en werken

3.

Wonen en werken: Onderhoud van hagen, perken en grasmatten voor dienstjaar 2020. Goedkeuring
raming, bestek en gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen is het bestek met nr. TECH2020-007 en de bijhorende raming ten bedrage van €
100.121,79 incl. btw voor de opdracht “Onderhoud van hagen, perken en grasmatten voor dienstjaar 2020”
goedgekeurd. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Vrije tijd

4. Vrije tijd: Aanpassing geschenkenreglement. Werking nieuwe vrijetijdscheques. Goedkeuring.
Met eenparigheid van stemmen is het aangepaste geschenkenreglement n.a.v. de werking nieuwe
vrijetijdscheques goedgekeurd.
Leren en welzijn

5.

Leren en welzijn: Beleidsactie 'Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke
schoolomgeving'. Sluiting/opheffing vestigingsplaats GBS te Eke. Oprichting nieuwe school GBS Eke
De Vlinderboom.
Met eenparigheid van stemmen is beslist de vestigingsplaats van de gemeentelijke basisschool te Eke, Steenweg
132, op te heffen en de nieuwe school GBS Eke De Vlinderboom, Steenweg 132, op te richten.
6.

Leren en welzijn: Aanstellingsprocedure directeur basisonderwijs. Vacantverklaring functie directeur
GBS Eke De Vlinderboom.
Met eenparigheid van stemmen is de vacantverklaring voor de functie van directeur gemeentelijke basisschool Eke
De Vlinderboom goedgekeurd.
7.

Leren en welzijn: Capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes GBS Nazareth De Toetertrein en GBS
Eke De Vlinderboom. Vaststelling.
Met eenparigheid van stemmen zijn de capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiodes voor GBS Nazareth De
Toetertrein en GBS Eke De Vlinderboom vastgesteld. Voor GBS Nazareth De Toetertrein blijft de totale capaciteit
van 270 leerlingen behouden. Voor GBS Eke De Vlinderboom wordt de capaciteit aangepast naar een totaal van
426 leerlingen. De inschrijvingsperiode start ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het
voorgaande schooljaar.
8.

Leren en welzijn: Samenwerkingscontracten tussen de GBS Nazareth en Eke en het Centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB). Goedkeuring.
De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentelijk basisonderwijs Nazareth en Eke en het
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is eenparig goedgekeurd.
Varia

9. Varia: Mededelingen van de voorzitter.
Neemt kennis van volgende data:
 Globale Raadscommissie op 20 april 2020
 Gemeenteraad op 27 april 2020 in plaats van 4 mei 2020
Neemt kennis van de mededeling van de burgemeester betreffende de getroffen maatregelen inzake het covid 19
virus in Nazareth.
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