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Overeenkomstig artikel. 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 22 maart 2019 om 19:00 uur in
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OPENBARE ZITTING

t 2019 GR 00110 Notuten en ziftingsverslag gemeenteraadszitting 22 februari
2019: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notuten en het zittingsverslag van de
gemeenteraadszitting van22 februari 2019 goed te keuren.

POLITIE

Pol,itie

2 2019 GR 00114 Politieaangetegenheden: administratief en logistiek kader:
vacant verklaren van één functie van assistent (afdeling
lnformatie en Kwatiteit, dienst Gerechtelijk Secretariaat) :
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 25 september 2011 werd de personeetsformatie van de Lokale
Pol.itie.Sint-NikLaas vastgeste[d. Een assistent (pàrsoneeLsLid Logistiek en administratief kader
van het niveau C) verlaat op 1 ;nei 2019 de politiezone om te gaan werken bij de LokaLe PoLitie

van Dendermonde. Ats gevoLg hiervan komt een functie van assistent voor de afdeling
lnformatie en KwaLiteit vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van ass istgnt vaiant te verklaren.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie burgemeester Lieve

3 2019 GR 00115
t'

Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van
potitie (afdel,ing Verkeer, dienst Verkeerspotitie) : goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone
Sint-Niklaas vastgesteld. Een hoofdinspecteur van de dienst Verkeerspotitie vertaat op 1 maart
2019 de Lokal,e Pol,itie Sint-Níkl,aas omdat'hij kan starten aan zijn opl.eiding tot commissaris,van
pol,itie. Al,s gevol.g hiervan komt een functie van hoofdinspecteur voor de dienst Verkeerspolitie
vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie va.n hoofdinspecteur van potitie vacant te
verklaren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

4 2019 GR 00116 Politieaangelegenheden: personee[: operationeel kader:
vacant verklaren vair één functie van inspecteur van pol,itié
(afdeling lnformatie en Kwatiteit, dienst Lokaal
I nformatiekruispunt) : goedkeuring
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ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de Lokate
Pol.itie Sint-Niklaas vastgestetd. Een CALOGpersoneets[id (CALOG = LOGistiek en Administratief
Kader) van de dienst LIK (Lokaal. lnformatiekruispunt) vertaat de politiezone. Door een
bel.eidsbeslissing wit de zone ter versterking van deze dienst een functie van inspecteur vacant
verk[aren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van pol.itie vacant te
verklaren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

5 2019 GR 00136 Strategische ptanning: beteidsprogramma 20t9 -2024:
kennisneming

Ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025 heeft het college van burgemeester en
schepenen een tekst opgemaakt die de beLangrijkste voornêmens van het bestuur samenvat in
een be[eidsprog ramma voor de hu ídi ge bestuursperiode 2Ot9 -2024.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dÍt programma, alsook van het
participatietraject voor de periode april, - juni 2019.

(Dit punt zaI worden behande[d in
(Dit punt zal worden behandeld in
(Dit punt zal worden behandeld in
(DÍt punt zal worden behandeld in
(Dit punt zal worden behandeLd in
(Dit punt zal worden behandeLd in
(Dit punt za[ worden behandel.d in
(Dit punt zat worden behandeld in
(Dít punt zat worden behandeld in

de commissie schepen lne Somers)

de commissie schepen Car[ Hanssens)

de commissie schepen Bart De Bruyne)

de commissie schepen Wout De Meester)

de commissie schepen Sofie Heyrman)
de commissie schepen Fil.ip Baeyens)

de commissie schepen Marijke Henne)

de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
de commissie schepen Peter Buysrogge)

DIENSTVERLENING

Bestuursadmi nistratie

6 2019_GR_00129 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Audio: statutenwijziging: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van Audio goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

7 2O19-GR-00139 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
SociaaI Verhuurkantoor Waasland : vertegenwoordigers
algemene vergadering en raad van bestuur
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een besLissing te nemen met betrekking tot de
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van het SociaaI
Verhuurkantoor Waas[and.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

I 2019 GR 00130 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten \zw:
aanduiding lid al.gemene vergadering en voordracht Lid raad
v.an bestuur en bestuurscommissie

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering van Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw; alsook een lid voor de
raad van bestuur en een bestuurscommissie voor te dragen.

(Dít punt zal worden behandetd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

9 2019_GR-00131 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingwerbanden:
Centrummanagement Si nt-Niktaas rrzw: aanduiding leden
algemene vergadering, voordracht leden raad van bestuur en
dagelijks bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
van Centrummanagement Sint.Niklaas vzw aan te duiden, alsook teden voor de raad van
bestuur en het dagelijks bestuur voor te dragen.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

10 2019 GR 00138 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Sint-Niktiase Maatschappij voor de Huisvesting w: aanduiding
leden algemene vergadering, voordracht leden en voorzitter
raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de atgemene vergaderÍng
van de Sint-Nikl.ase Maatschappij voor de Huisvesting cv aan te duiden; alsook leden en een
voorzitter voor de raad van bestuur voor te dragen.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Marijke Henne)

t[' 2019-GR-00141 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Cipal, dv: raad van bestuur: goedkeuring leden en aanduiden
individuele vertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gezamenlijke voordrachtl.ijst van vijftien kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van Cipal dv goed te keuren en uit de lijst van kandidaat-
bestuurders een individuete vertegenwoordiger aan te duiden.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
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Toerisme

t2 20Lg GR 00137 Stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme:
statutenwijziging : goedkeuring

Aangezien in deze legislatuur de gemeenteraadscommissies niet meer uit veertien, maar uit
vijftien leden bestaan, wordt ook het aantaI pol.itiek afgevaardigden binnen een adviesraad
verhoogd van veertien naar vijftien. Èr wordt ook gevraagd een vertegenwoordiger van de
gidsen op te nemen in de samenstel.l.ing van de commissie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen lne Somers)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

L3 2019-GR-00132 Werken: site Puyenbeke: plaatsen afstuitingen BMX- en
baseballveld: goedkeuring wijze van gunning, raming en
voorwaarden en kennisneming diverse gunningen

Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, de raming en de
voorwaarden opgemaakt voor het ptaatsen van afsluitingen aan het BMX- en baseballvetd op de
site Puyenbeke.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voonrraarden
goed te keuren.

Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de gunning van de aanleg
van de wegenis voor het basebatt- en bmx-terrein op basis van het raamcontract voor de
aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere verhardingen,
en van de gunning voor het afooeren van slechte grond.

Ook wordt gevraagd akkoord te gaan om na ontvangst van de offertes van de
nutsmaatschappijen voor de aanleg van de nutsleidingen, deze werken te gunnen aan de
respectieve n utsmaatscha ppijen.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

t4 2019 GR 00111 Dagetijkse en uitgebreide raad voor land- en tuinbouw:
oprichting en samenstelting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een dageLijkse en een uitgebreide raad voor [and- en
tuinbouw op te richten en de samenstetling ervan vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fitip Baeyens)
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15 2019 GR 00153 Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontnrerp rup Lokaal
Bedrijventerrein Botermetkstraat - Heimolenstraat en
goedkeurin g samenwerkingsovereenkomst

ln uitvoering van het gemeentelijk ruimteLijk structuurplan wordt een rup opgemaakt voor het
lokaaI bedrijventerrein Botermelkstraat - Heimo[enstraat. Hiervoor werd opdracht gegeven aan
lnterwaas. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen :

waarna een openbaar onderzoek zat gehouden worden. ln de eerste week van het openbaar
onderzoek zaI er voor het rup een infomarkt voor de buurt georganiseerd worden.
Tussen de stad, lnterwaas en de private ontwikkelaar (Structap[an)werd een
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van deze. overeenkomst vast te ste[[en.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen Wout De Meester)

t6 2019_GR-00134 Vlasbtoemstraat: domeinconcessie voor priÍate nutsleidingen:
goedkeuring

Een boomkwekerij getegen in de Vlasbtoemstraat wenst private nutsl.eidingen onder de weg te
ptaatsen vóor het beregenen van planten op de percelen aan de overzijde van de straat. Het is

aangewezen hiervoor een domeinconcessie te verlenen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de
overeenkomst goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

L7 2019-GR_00135 Urbanisatie: Gecoro: jaarverslag 2018: kennisneming

ln uitvoering van artikel 21 van het huishoudetijk regl.ement van de Gecor:o moet de voorzitter
van de Gecoro jaarl,ijks aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over de werking en ovér het
beheer van de werkingsmiddelen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd.kennis te nemen van het jaarversl,ag 2018.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

18 2019_GR_001,+0 Patrimonium: zakelijke rechten: kosteloze grondafstand
Heistraat: voorwaarden akte : goedkeuring

De overdragers, de heer Andre Smet, mevrouw Mariette Smet, de heer Guido De Zitter en de
heer Geert De Zitter wensen de grond ter hoogte van Heistraat te 9100 Sint.Nlklaas, kadastraaI
bekend onder lste afdeling, sectie A, perceetnum mer 27 6C, kosteloos gver te dragen aan de
stad Sint-Niklaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze kostetoze overdracht en de voorwaarden van de
ontwerpakte goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen Car[ Hanssens)

Gemeenteraad
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Vergunnen en toezicht

L9 2019_GR-00112 Urbanisatie : dreef Cadzandstraat: ontwerp n ieuwe aanleg :

goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van de nieuwe aanleg van de dreef aan de

, Cadzandstraat goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Car[ Hanssens)

20 2019 GR 00113 Urbanisatie : Om loopdreef : ontwerp nieuwe aanleg :

goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van de nieuwe aanleg van de Omloopdreef
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Jeugd

21, 20L9 GR 00117 Samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzrv betreffende het
onderhoud en de veitigheid van speelterreinen: goedkeuring

Het stadsbestuur van Sint-Níktaas is verantwoordel,ijke uitbater van 57 speelterreinen, waarvan
51 openbare speetterreinen, en is daarvoor qua beheer en onderhoud gebonden aan een strikte
regelgeving en aan een Europees normeringskader. Via-het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met JOM I vzw vervutt het stadsbestuur zijn verpl.ichting om
speeLterreinen te onderwerpen aan tussentijdse inspecties en omgevingscontro[ês.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor drie

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)

22 2019 GR 00118 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas ww:
statutenwijzi ging : goedkeuring

Door de nieuwe samenstelting van de gemeenteraad en het college van burgemeester en

schepenen onstonden er in bepaalde artikelen van de statuten enkele anomaLieën
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het,ontwerp van statutenwijziging van JOS vzw goed te
keuren.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen Bart De Bruyne)

23 2019 GR 00119 Verertigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas rzw: algemene
vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat

Gemeenteraad
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vertegenwoordiger

De stad Sint-Nikl.aas vormt Ín de atgemene vergadering van EVA-vzw Jeugdwerk Ondersteunen
in Sint-Nikl.aas (JOS vzw) sLechts één Lid (categorie A). lngevol.ge artikel 246 5 2 van het decreet
LokaaL bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de
instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de
algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt
van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordÍger(s) van de stad moet worden
ingenomen op de a[gemene vergadering.
De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en werd de
voorbije bestuursperiode vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd Wout De Meester,
tevens voorzitter. Conform artikel, 9 van de statuten bl.ijft hij de stad vertegenwoordigen tot
wanneer rechtsgel.dig is overgegaan tot de hersamensteil.ing van de algemene vergadering. Om
na de instaltatie van de gemeenteraad tot deze hersamenstelling te kunnen overgaan, moeten
de statuten van de vereniging worden gewijzigd. Enkel zo kunnen alte fracties een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering afuaardigen. De hersamenstetLing van de
algemene vergadering is voorzien op 24 juni 20L9.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene
vergadering op 28 maart 2019 van JOS vzw en het mandaat van de vertegenwoordiger te
bepa[en.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Bart De Bruyne)

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

24 2019_GR_00126 Verenlgingen, vennootschappen en samenwerkingwerbanden
Erfpunt: toetreding gemeente Moerbeke: goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 18 december 2018 heeft de gemeente Moerbeke de toetreding tot
Erfpunt vanaf apri[ 2019 goedgekeurd. Deze toetreding moet door de besturen van Beveren,
Kruibeke, Lokeren, Temse, Sint-Gil.l.is Waas, Waasmunster, Stekene en Sint-Nikl.aas bevestigd
worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding van de gemeente MoerbeÈe tot Erípunt
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fil,ip Baeyens)

25 2019-GR_OOt22 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
lnterwaas: stuurgroep Cuttureel,-Erfgoedconvenant Land van
Waas (Erfgoedcel Waasland): aanduiding leden

Aan.de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de afvaardiging van Sint-NikLaas
voor de stuurgroep Culturee[-Erfgoedconvenant Land van Waas (ErfgoedceL Waastand) binnen
lnterwaas.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Fi[íp Baeyens)

26 2019-GR-00121 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Gemeenteraad
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Activiteiten Cultuurcentrum Si nt-Niklaas vzw; aanduidi n g

leden algemene vergadering, voordracht leden raad van
bestuur en dagel,ijks bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene
vergadering van vzw ACCSI, alsook leden voor te dragen voor de raad van bestuur en het
dageLijks bestuur.

(Dit punt zal worden behandeLd,in de commissÍe burgemeester Lieven Dehandschutter)

27 2019-GR-00120 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
projectvereniging Wase Cultuurcentra Overlegplatform:
aanduiding leden raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee effectieve en twee plaatsvervangende
vertegenwoordigers aan te duiden voor de raad van bestuur van de projectvereniging Wase
Cu ltuurcentra Overleg platform (WACCO).

(Dít punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

28 2019-GR_00123 Stedel,ijke openbare bibliotheek: beheerscommissie: wijziging
organiek reglement en aanduiding leden

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in het organiek
reglement van de stedeLijke openbare bíbl.iotheek met betrekking tot het aantaI
vertegenwoordigers in de beheerscommissie, alsook de vertegenwoordigers voor de
beheerscommissie aan te duiden.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fil,ip Baeyens)

29 2019 GR 00124 Stedelijke musea: museumcommissie: wijziging organiek
reglement en aanduiding leden

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in het organiek
reglement van de stedetijke musea met betrekking tot het aantaI vertegenwoordigers in de
museumcommissie, atsook de vertegenwoordigers voor de museumcommissie aan te duiden

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fil.ip Baeyens)

30 2019 GR 00125 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans:
academieraad: aanduiding leden: correctie

Aan de gemeentelaad in zitting van 22 februari 2019 werd gevraagd vertegenwoordigers aan te
duiden voor de academieraad voor de stedeLijke academie voor muziek, woord en dans
(SAMWD). Hierbij werd éénzelfde afgevaardigde aangeduid ats ondervoorzitter, maar eveneens
ats waarnemer (zonder stemrecht) namens de gemeenteraadsfractie van Open VLD.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een andere vertegenwoordiger aan te duiden als
waarnemer namens de gemeenteraadsfractie van Open VLD.

Gemeenteraad
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(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fitip Baeyens)

3t 2019 GR O0t27 Stedel,ijke academie voor schone kunsten: academieraad:
aanduiding ondàrvoozitter

ln de gemeenteraad in zitting van22 februari 2019 werdep vertegenwoordigers aangeduid voor
de academieraad yoor de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK). Hierbij ontbrak nog

de ondervoorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ondervoorzitter voor de academieraad voor de

stedetijke academie voor schone kunsten (SASK) aan te duiden.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fitip Baeyens)

Vorming en educatie

32 2019_GR_00128 Stedetijke academie voor muziek, woord en dans en stedelijke
academie voor schone kunsten : vertegenwoordigers
beheerscomité interlokale vereniging deeltiids kunstondenrijs
Sint-Ni kl,aas : goedkeurin g

ln zitting van 24 augustus 2018 keurde de gemeenteraad de oprichting goed van de interlokale
vereniginq deeltijds kunstonderwijs Sint-NikLaas. Deze vereniging regel.t de samenwerking met
de gemeenten Kruibeke, Sint-GiLtis-Waas, Stekene en Temse waar zich één of twee
vestigin!splaatsen bevinden van onze academies.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden in het beheerscomite van deze interloka[e vereniging.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen FiLip Baeyens)

WELZIJN

Gezin en onderwijs

33 2019 GR O0t42 Subsidiereglement'brede school': goedkeuring

Op 18 december 2017 keurde het cotlege van burgemeester en schepenen de projectfiche rond
brede school, goed. Een dienstoverstijgende werkgroep werd opgericht om het brede school
Verhaat samen vorm te geven.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het subsidiereglement 'brede schoo[' goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Marijke Henne)

PLANNING COMMISSIES

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal

P[anning commissiezittingen

Gemeenteraad
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De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digital.isering: op maandag 11
maart 2019 om í.9 uur (tot 20.30 uur).

De commissie voor mobiLiteit,,openbaar domein en stadsontwikkeling: op maandag 11 maart
2019 om 20.30 uur (tot 22 uur).

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsda g t2 maart 2019 om 19 uur (tot
20.30 uur).

De commissÍe voor ruimtel.ijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 12 maart 2019
om 20.50 uur (tot 22 uur).
Tijdens deze commissie zal een stand van zaken gegeven worden met betrekking tot de
compensatie van de landbouwgronden ten gevolge van de nieuwe locatie van AZ Nikolaas.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 13 maart 2019 om 19 uur
(tot 20.30 uur).

De commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag t4 maart2019
om 19 uur (tot 20.30 uur).

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 74 maart 2019
om 20.30 uur (tot 22 uur).

De commissie voor algemeen beleid, veitigheid, internationa[e samenwerking en erediensten
op maandag 18 maaft 2079 om 19 uur (tot 20.30 uur).

De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 19 maart 2019 om 19 uur (tot
20.30 uur).

Volgend agendapunt van de raad voor maatschappel,ijk wetzijn wordt besproken in atte
commissies:
- Strateg ische p[an n i n g : be Leidsprogramma 2079-2024: ken n isnemin g

Volgend agendapunt van de raad voor maatschappel'ljk welzijn wordt besproken in de
commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs, op donderdag 14 maart 2OL9:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Sint-Niktase Maatschappij voor
de Huisvesting cv:aanduiding leden atgemene vergadering en,voordracht leden raad van
bestuur.

Volgende agendapunten van de raad voor maatschappetijk welz'rjn worden besproken in de
commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationate samenwerking en erediensten, op
maandag 18 maart 20L9:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:Audio: statutenwijziging:
goedkeuring;
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Bosgroep Oost-Vl.aanderen
Noord vzw: aanduiding Lid a[gemene vergadering;
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienst voor Schul.dbemiddel.ing
Waastand: aanduiding leden algemene vergadering en raad van bestuur;
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: SociaaI Verhuurkantoor
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Waastand: aanduiden vertegenwoordigers atgemene vergadering, raad van bestuur en dagel,ijks
bestuur.
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