
h
\

slêd
Sint- Niklaas

GEMEENTERAAD
Zitting van 24januari 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel l9 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 24 januari 2020 om tr9:00 uur in
de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandel.ing van de agendapunten zoa[s vermeld
in de bijLage.

Hoogachtend

Johan Verhutst
atgemeen directeur

Gemeenteraad
24 januari 2020

Mia Mortier
raads[id-voorzitter

r/tt Grote Markt 1 - 9100 Sint-Nikl.aas



OPENBARE ZITTING

1. 2020_GR_00034 Notuten en zittingsverslag gemeenteraadszittingen 19 en 20

december 2OL9: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de

gemeenteraadszittingen van 19 en 20 december 2019 goed te keuren.

POLITIE

Politie

2 2020_GR_00009 Potitieaangelegenheden : personeel: operationeet kader:

deetname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor aspirant-
inspecteurs: goedkeuring

Binnen het huidige aanwervingsbeLeid van de geïntegreerde pol.itie is het mogelijk naast de

mobil.iteitscycLi, die vijfmaal. per jaar plaatsvinden, deeI te nemen aan de aspirantenmbbiLiteit.

De aspirantenmobiliteit Wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopl.eiding tot
inspecteur in een pol.itieschool. Binnen deze extra mobititeit wordt een onderscheid gemaakt

tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-

inspecteur aan een zone bij het begin van de opteiding.
ELke pol.itiezone kan zich na een vruchteloze mobil.iteitsronde formeel engageren om gebruik te
maken van deze categorie C, om niet-ingevul.de vacatures in te vutlen, mits instemming van de

.l

Het voordeet voor de zone is dat op deze manier aLtijd een aspirant-inspecteur wordt
toegewezen en dat deze verpl.icht vijf jaar in de zone moet bl.ijven. Nadeel is dat de zbne geen

inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor
de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze

aspirantenmobil.iteit voor het invullen van één vacante functie.

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

3 2020 GR 00010 Politieaangetegenheden : personeel: administratief en

logistiek kader: aanwerving contractueel persoireelslid niveau

A2 omwil,le van dringende nood (kabinet) en vacant verklaren
van een functie van adviseur communicatie A2 (kabinet):
goedkeuring

Op het kabinetvan de korpschef van de lokale pol,itie Sint-Niklaas komt op l januari 2020een
functie van adviseur communicatie vrij. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang

te brengen, is het bel.angrijk de functie zo snet mogeLijk in te vu[l.en. De korpschef wenst de

functie in te vullen met een CAlogpersoneelslid, niveau 42.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwitte van dringende nood in te vutten via

een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van adviseur van het niveau 42.
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Aan de gemeenteraad wordt eveneens gevraagd deze functie vacant te verktaren voor de
mobiLiteit 2020/01 van de geïntegreerde pol.itie.

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

ONDERSTEUNING

HR

4 2020 GR 00001 - Personeel: wijziging van de formatie en de

rechtspositieregeting: goedkeuring -

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde formatie en rechtspositieregeLing goed te
keuren.

(Dit punt zal worden behandeLd in de comniissie schepen Peter Buysrogge)

Publ.ieke veil,igheid en noodplanning

5 2020-GR-00005 Tijdetijke politieverordening naar aanleiding van

verkennersfuif Down Under Sint- Kristoffel 20 20 : goedkeurin g

Naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under van scoutsgroep Sint-Kristoffel, een
muzikaaI evenement dat pLaatsheeft op vrijdag 7 februari 2020, wordt aan de gemeenteraad
gevraagd een tijdel.ijke politieverordening vast te ste[[en.

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

6 2020 GR 00032 Tijdelijke potitieverordening naar aanteiding van de Ronde
van Vtaanderen 2020: goedkeuring

Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen, een doortocht van de wielenryedstrijd 'Ronde van
Vlaanderen voor Vrouwen' en 'Ronde van Vtaanderen voor ELite', die ptaatsheeft op 5 aprit 2020,
wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdel.ijke politieverordening goed te keuren.

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

DIENSTVERLENING

Bestuursad mi n istratie

7 2020 GR 00015 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: leden algemene
vergadering en raad van bestuur: wijziging

ln zitting van24 mei 2019 stelde de gemeenteraad de algemene vergadering vanJeugdwerk
Ondersteunen in Sint-Niklaas samen en droeg ze leden voor de raad van bestuur voor.
De N-VA fractie vraagt de vervanging van een Lid in de algemene vergadering en de raad van
bestuur.
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De sp.a-fractie vraàgt de vervanging van een Lid in de raad van bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

8 2020 GR 00016 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: leden

academieraad : wijziging

ln zitting van22 februari 2019 stel.de de gemeenteraad de academieraad van de stedetijke

academie voor muziek, woord en dans samen.

De N-VA fractie vraagt de vervanging van een lid in deze academieraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

9 2020 GR 00017 Stedel,ijke openbare bibtiotheek: leden beheerscommissie

wijziging

ln zitting van 22 maart 2019 stetde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedelijke
openbare bibtiotheek samen.

De N-VA fractie vraagt de vervanging van een Lid in deze beheerscommissie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

10 2019-GR-00392 Werken: rioproject aansluiting Hoogkameren: bijkomende
opdracht ontwerper: addendum aan de

samenwerkin gsovereenkomst : goedkeurin g

ln zitting van 21 december 2018 ging de gemeenteraad akkoord om in het kader van het
rioproject'aansluiting Hoogkameren'voor de studieopdracht een overeenkomst af te sluiten
tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper Talboom nv.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van de opdracht voor de studieopdracht
van de ontwerper goed te keuren a[s addendum aan de samenwerkingsovereenkomst.

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

Lt 2020_GR_00024 Leverin gen : I CT: datacenter i nfrastructuu r vernieuwi n g : wijze
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

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

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)
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L2 2020 GR 00026 Leveringen: personeel: aankoop van een softwarepakket voor
loonbeheer: wijze van gunning, raming en voorwaarden:
goedkeuring

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

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepep lne Somers)

t'3 2020-GR-00012,;::"ff::l;ï,ïï::fiilï.'"".'iï:ïil:fiïïlGiASvia

De provincie Oost-V[aanderen stett (via eGov) zijn Gemeenschappel"ijk Archief- en
lnfgrmatiesysteem (GIAS)ter beschikking aan de Oost-VLaamse [okale besturen, en stimuleert
het gebruik ervan.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
Gemeenschappel.ijk Archief- en lnformatiesysteem goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

1.4 . 2020 GR 00025 Diensten: dienstverlening : softwarepakket inname openbaar
domein: wijze van gunning, raming en voorwaarden:
goedkeuring

Aan de gemeènteraad wordl gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te
keuren.

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

ts 2020_GR_00011 Diensten: beheer openbaar domein Sinaai op basis van
beeldkwatiteit: wijze van gunning, raming en voorwaarden
goedkeuring

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

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl. Hanssens)

t6 2020 GR 00021 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: aanstellen
dienstverlener voor algemene en juridische ondersteuning:
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

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

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

L7 2020-GR-OOO22 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: opmaak
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ruimtelijke visie: uitbreiding opdracht'groene lobben':
principe: goedkeuring

ln zitting van 17 oktober2016 besl.iste hetcollege van burgemeesteren schepenen het
aanstetlen van een studiebureau, voor de opmaak van een streefbeetd voor de noordel.ijke
groene lobben uit het lobbenstadmodeL Sint-Niktaas, te gunnen aan de firma Patmbout Urban

Landscapes, Scheidamsedijk 44, 3011 ED Rotterdam, Nederland.
Voor de rea[isatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke is het noodzakel.ijk een ruimtel.ijke

visie te laten ontwikkeLen. Dit kan op basis van een uitbreiding van de opdracht 'groene lobben'

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitbreiding van deze opdracht.

(Dit punt zal word,en behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

18 2O2O-bR-00023 Diensten: sport- en recreatiepark Ëuyenbeke: aanstellen
dienstvertener voor ondersteuning bij het participatietraject
(en optioneel het uitwerken van een communicatiestrategie

n -campagne): wijze van gunning, raming en voorwaarden:
goedkeuring

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

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

L9 2020_GR_00027 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: aanstellen
dienstverlener voor de opmaak van een

mobi liteitseffectenrapport : ken nisneming

Voor de rea[isatie van het sport- en i'ecreatiepark Puyenbeke heeft het college van

burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2019 bestist een externe dienstverlener aan

te stellen voor de opmaak van een mobil.iteitseffectenrapport.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hier kennis van te nemen.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

20 2020_GR_00006 Diensten : ICT: digitatisering/intekening gemeentelijke
ruimtelijke verordenende plannen conform DSI (digitale
stedenbouwkundige informatie) via

samenwerkingsovereenkomst eGov: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst betreffende digita[e
stedenbouwkundige informatie (DSl) eGov (provincie) goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen lne Somers)
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21" 2020 GR 00002 Zaketij ke rechten : rioproject Puitvoetstraat: i nnemi n g 1 :

voorwaarden akte: goedkeuring

Er zijn rioteringswerken gepland in de Puitvoetstraat., Hiervoor zijn een aantal innemingen
nodig, waarvoor een overeenkomst werd afgestoten met de eigenaar van inneming 1.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze inneming en de voorwaarden
van de ontwerpakte goed te keuren.

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

22 2020-GR_00013 Zakel,ijke rechten: rioproject Puitvoetstraat: perceel 774D
(incl,usief innqming 5): voorwaarden akte: goedkeuring

Er zijn rioleringswerken gepland in de Puitvoetstraat. Hiervoor zijn een aantal innemingen
nodig. Er werd een overeenkomst afgesloten met de eigenaar van inneming 3 voor de aankoop
van het vol.Ledige perceel waaronder inneming 3 valt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de

ontwerpakte goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandetd in de commissie schepen Car[ Hanssens)

23 2020 GR 00030 Zakel,iike rechten: aankoop kinderdagverblijf Kameleon
Heistraat: voorwaarden akte: goedkeuring

Op 22 mei 2015 werd tussen het OCMW Sint-NikLaas, het stadsbestuur Sint-Niklaas eh Den

Aza[ee vzw een protocolovereenkomst afgesloten betreffende de realisatie van een nieuw
kinderdagverbLijf in de Heistraat, 9100 Sint-Niktaas. ln deze overeenkomst is voorzien dat de

stad het gebouw en de bijhorende grond zou aankopen van Den Azalee'vzw. Op27 oktober
2017 ging de gemeenteraad akkoord met deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Marijke Henne)

24 2020 GR 00004 Reglement inzake de stedetijke premie voor de aanpassing
van woningen voor senioren: goedkeuring

De gemeenteraad stelde in zitting van 30 augustus 2013 het reglement inzake de stedeLijke
premie voor de aanpassing van woningen voor senioren opnieuw vast. Het is opportuun om
beperkte aanpassingen uit te voeren aan dit reglement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake de stedetijke premie voor de

aanpassing van woningen voor senioren opnieuw goed te keuren.

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

25 2020_GR_00005 Reglement inzake de stedetijke premie duurzaam renoveren:
goedkeuring
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Het reglement inzake de stedeLijke premie duurzaam renoveren trad in werking op 1 januari

2014 en werd opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2016. Het is

opportuun een aantal beperkte aanpassingen uit te voeren aan dit reglement.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake de stedelijke premie duurzaam re-

noveren opnieuw goed te keuren.

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

26 2020 GR 00028 Samenwerki ngsovereenkomst met het Energiehuis Waasla nd

goedkeuring

Het Energiebesluit van 19 november 2010 en haar wijzigingen geeft invutting aan de Vlaamse

energiehuizen. Naast enkele wijzigingen aan de Vtaamse energietening zel.f, besliste de

V[aamse Regering in haar bestuit van 14 december 2018 om de Vlaamse energiehuizen een

uitgebreidere taakstelling te geven.

lnterwaas, het energiehuis in de regio, heeft conform het bestuit van 14 december 2018, een

driejarenpLanning (2019 -2021) ingediend bij het V[aams Energieagentschap. Voor de opmaak

van dit p[an is lnterwaas in overleg gegaan met de Lokal.e, besturen. Hpt p[an werd goedgekeurd

door het colLege van 18 maart 2019, door het directiecomité van lnterwaas op 27 februari 2019
en door het V[aams Energieagentschap.
De samenwerking van lnterwaas en Sint-Nikl,aas met betrekking tot Energiehuis Waasland

wordt vastgel.egd in een kaderovereenkomst.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de kaderovereenkomst met lnterwaas als Energiehuis

Waasland goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Marijke Henne)

27 2020_GR*00055 Sa menwerkin gsovereenkomst Woonwi jzer Waastand
lr+aae^ra - I ^1,-{l l aa+....r (i-+-tlil,l--c tn'tn-'tntE.ltttgrttqqJ - Lvnqqr usJtuur Jrlrt_rtrnrqqJ zvzv-zv1J.

goedkeuring

Eind juni 2019 werden in de regio Waasland drie intergemeenteLijke samenwerkingsprojecten

ingediend. De gemeenteraad in zitting van27 september 2019 keurde de deelname aan de

intergemeenteLijke samenwerking goed. Op 12 december 2019 werd door de V[aamse minister
van Wonen subsidiebetofte verLeend voor de intergemeentel.ijke samenwerking voor de periode

2020-2025. De drie clusters intergemeentel.ijke samenwerking Wonen zu[[en gezamenlijk

ope.reren onder de noemer van 'Woonwijzer Waastand'.
'Woonwijzer Waasland' heeft ats doeI het lokaaI en regionaaI woonbeteid te ondersteunen

binnen de drie Vtaamse beLeidsprioriteiten voor wonen uit het besLuit Lokaal. woonbeteid van 16

november 2018:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

2. De gemeente werkt aan de kwal.iteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
5. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst tussen lnterwaas en het
Lokaal bestuur in het kader van 'Woonwijzer Waasl.and' goed te keuren, zich akkoord te
verklaren met de bijgevoegde taakverdeLing en de bevoegdheid om aanpassingen te doen aan

de ro[- en taakverdel.ing te delegeren aan de stuurgroep van Woonwijzer Waasl.and.
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(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Marijke Henne) t

28 2020-GR-OOO29 Overeenkomst voor de realisatie van het Botleakkergebied:
goedkeuring

ln uitvoering van het lobbenstadmode[ is het opportuun een inrichtingsnota op te maken voor
de realisatie van het Botteakkergebied (tob 3). ln het kader hiervan wordt een overeenkomst
afgesloten met de Vtaamse Landmaatschappij.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

29 2020_GR_00051 Marktcommissie: aanpassing procedure tot samenstelling:
goedkeuring

Ter bevordering van de verstandhouding en samenwerking in de schoot van marktcommissie,
wordt voorgesteld deze op een andere wijze samen te ste[en. De nieuwe marktcommissie moet
worden samengesteld vooraleer het nieuwe reglement ambu[ante handeI van kracht gaat,
aangezien de commissie adviezen moet kunnen geven op het ontwerpregtement.
Aan de gemeenteraad wordt in die zin gevraagd de procedure tot samenstel.l.ing van een nieuwe
marktcommissie goed te keuren.

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

WELZIJN

Mens

50 2020 GR 00007 - Overeenkomst met Agentschap Integratie en lnburgering
voor aanneming van vertaalwerk en tolken: goedkeuring -

ln uitvoering van hetdecreetvan 7 juni 2073 op hetVlaams lntegratiebeteid is hetAgentschap
lntegratie en lnburgering (All)opgericht. Om een beroep te kunnen doen op vertalers en tolken,
moeteen overeenkomst methetAllafgesloten worden. De gemegnteraad in zitting van 31 mei
2017 keurde de overeenkomst voor vertaalwerk en tolken goed. Deze overeenkomst wordt
opgezegd door het All en men stelt een nieuwe overeenkomst voor.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe overeenkomst, voor vertaalwerk en to[ken,
met het Agentschap lntegratie en lnburgering goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Sofie,Heyrman)

31. Gemeenteraad: ontslag van êen gemeenteraadsl,id
kennisneming

2020_GR_00018
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Gemeenteraadslid Bart Foubert biedt zijn ontslag aan a[s gemeenteraadsLid.

Aaí de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

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

32 2020 GR 00019 Gemeenteraad: aanstelling van een opvolger als
gemeenteraadsl,id en vaststelling van de rangorde

De gemeenteraad nam in zitting van heden kennis van het ontslag van de heer Bart Foubert als

gemeenteraadsl.id.

Rekening houdend met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018,

wordt aan de gemeenteraad gevraagd de getoofsbrieven van mevrouw Tunrayo Adeo[u, eerste

opvolger op de Lijst waartoe de heer Bart Foubert behoort, te onderzoeken, waarna mevrouw

Tunrayo Adeotu kan worden beëdigd cn aangcstc[d a[s gemeenteraadslid.

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

33 2020_GR-00020 Gemeenteraad:gemeenteraadscommissies:samenstelling:
wijziging

Naaraanleiding van hetontslag van de heer Bart Fouberten de aanstelling van mevrouw

Tunrayo Adeolu a[s gemeenteraads[id, vraagt de Groen-fractie de samenstetling van enkele

gemeenteraadscom missies te wi jzigen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering: op maandag 13

januari 2020 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting wordt het ontwerp van het nieuwe marktreglement toegelicht.

De commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: op maandag,l3 januari

il3ïi::Jfi*'irri"ritting wordt een toetichtins seseven bij de de volgende stappen inzake

het strategisch project Grote Markt.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen gaat niet door wegens geen punten.

De commissíe voor ruimtetijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 14 januari 2020 om

20 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt een toetichting gegeven in verband met de gevraagde

screening van verouderde bpa's.

De commíssie voor wetzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 15 januari 2020 om 19 uur

Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven bij de initiatieven geestelijke

gezond heidszorg.
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De commissie voor cultuur, deettijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 16 januari 2020
om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt een toetichting gegeven bij de sluiting van het bibpunt
Reynaert. Deze commissie gaat door in d'Academie. Afspraak in de inkomhal van d'Academie
beeld, Boonhemstraat 1.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding e;'r onderwijs: op'donderdag 16 januari
2020 om 20 uur.

De commissie voor algemeen beleid, veítigheid, internationale samenwerking en erediensten: op
maapdag 20januari 2020 om 19.30 uur.

De commíssie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 2l januari 2020 om19 uur.

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappelijk wetzijn van vrijdag 24 januariZ02O
worden besproken in de commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale
samenwerking en erediensten, op maandag 20 januari 2020:
- Verenigingen, vennootschappen en samehwerkingsverbanden: Audio: evaluatieverslag:
goedkeuring
- Verenigíngen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienst voor Schuldbemiddeting
Waasland: evaluatíeverslag: goedkeuring
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: SociaaI Verhuurkantoor
Waasland: evaluatieverslag: goed keuring

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 24 januari 2020 wordt
besproken in de commissie voorfínanciên, personeelen sport, op dinsdag 2I januari2020:
- Personeet: wijzigíng van de formatie en de rechtspositieregeling: goedkeuring

Gemeenteraad
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