
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
4 mei 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Johan Verhulst, 
stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Zijn eveneens aanwezig: 
de heer Kris Van der Coelden, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 09.05 uur 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: wijziging taakverdeling, lidmaatschap werkgroep 
voorbespreking fiscale bezwaren en afvaardiging op hoorzitting fiscale bezwaren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bevoegdheden financiën, budget en meerjarenplan, thesaurie, belastingen en retributies, 
logistiek en verzekeringen toe te voegen aan het takenpakket van schepen Kris Van der Coelden 
en hem aan te duiden als lid van de interne werkgroep die de bezwaren tegen belastingaan-
slagen vooraf bespreekt evenals als vertegenwoordiger van het college van burgmeester en 
schepenen bij hoorzittingen in het kader van de bezwarenprocedure. 
 
 
 
Burgemeester: machtiging tot medeondertekening: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de machtiging tot medeondertekening, in toepassing van artikel 183 van 
het gemeentedecreet, door de burgemeester verleend aan schepen Kris Van der Coelden. 
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Eigen machtiging: Patisserie Stefan: Raapstraat: verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Patisserie Stefan, Raapstraat 55 te 9100 
Sint-Niklaas, tot het bouwen van een bakkerij met conciërgewoning, Raapstraat te Sint-Niklaas, 
sectie C nrs. 17 c², 21 h, aangezien het college van oordeel is dat hetgeen wordt gevraagd 
afzonderlijk kan worden beoordeeld en er inhoudelijk geen bezwaren zijn tegen het verlenen 
van de vergunning. De gracht mag evenwel niet worden dichtgelegd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Jong Groen Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Jong Groen Sint-Niklaas om op 4 mei 2018 flyers te 
verdelen aan de scholen SJKS, Heilige Familie, Berkenboom en Broederschool, op het Sint-
Nicolaasplein en op het Stationsplein, op voorwaarde dat eventueel weggegooid 
publiciteitsmateriaal achteraf wordt opgeruimd. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 09.15 uur 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 
 


