
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
3 januari 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, 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 Mike Nachtegael, schepen; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-stadssecretaris 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; de heer Johan Verhulst, stadssecretaris 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 12.05 uur 
 
 
Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating 
aan Handicap International 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Handicap International, Gewijde-Boomstraat 44/B001, 1050 Brussel, 
om in 2018 op het grondgebied van de stad fondsenwervingen te organiseren op voorwaarde 
dat: 
-  bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' 

strikt worden toegepast; 
-  er maximum tweemaal per jaar aan fondsenwerving wordt gedaan; 
-  de organisatie vooraf aan het stadsbestuur meedeelt op welke plaatsen en op welke data dit 

zal gebeuren. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan The Gideons International camp 
Kortrijk 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan The Gideons International camp Kortrijk, Etienne Balcaenstraat 9, 
8580 Avelgem, om één woensdagmiddag tijdens de maand januari 2018 Nieuwe Testamenten 
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en Psalmen te verdelen aan de schoolgaande jeugd op het Onze-Lieve-Vrouwplein, in de 
Apostelstraat, op de hoek Hospitaalstraat/Moerlandstraat en op de hoek Tereken/Koningin 
Astridlaan op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 100 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan givers van scouts Sint-Martinus 
Nieuwkerken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan de givers van scouts Sint-Martinus Nieuwkerken, p/a 
Pastorijstraat 15, 9100 Nieuwkerken, om op 3 maart 2018 een hotdog-/hamburgerkraam op te 
stellen op het Stationsplein of in de Stationsstraat, op voorwaarde dat het advies van de politie 
wordt nageleefd. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 1958 tot en met 1981 van het dienstjaar 2017; 
- facturen: van 2325 tot en met 2372 van het dienstjaar 2017; 
- vastgestelde rechten: -. 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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Leveringen: politie: winterbanden politievoertuigen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende facturen betreffende het leveren van banden, voor een totaalbedrag van 2.763,96 EUR 
+ 580,43 EUR (21 % btw) = 3.344,39 EUR, betaalbaar te stellen aan de firma VP Lambrecht VDK, 
Gentsesteenweg 317 9300 Aalst, BE 0414.870.087: 
-  factuur nummer 35117110590113 (datum 8 november 2017) voor een totaalbedrag van 

486,90 EUR, inclusief btw; 
- factuur nummer 35117110590114 (datum 9 november 2017) voor een totaalbedrag van 

890,22 EUR, inclusief btw; 
-  factuur nummer 35117110590116 (datum 14 november 2017) voor een totaalbedrag van 

486,90 EUR, inclusief btw; 
-  factuur nummer 35117110590117 (datum 14 november 2017) voor een totaalbedrag van 

387,78 EUR, inclusief btw; 
-  factuur nummer 35117110590118 (datum 15 november 2017) voor een totaalbedrag van 

478,82 EUR, inclusief btw; 
-  factuur nummer 35117110590119 (datum 16 november 2017) voor een totaalbedrag van 

279,27 EUR, inclusief btw; 
-  factuur nummer 35117110590231 (datum 22 november 2017) voor een totaalbedrag van 

187,96 EUR, inclusief btw; 
-  factuur nummer 35117110590232 (datum 23 november 2017) voor een totaalbedrag van 

146,54 EUR, inclusief btw. 
 
 
 
Diensten: aanstellen dienstverlener voor het op afroep ondersteunen van de afdeling vergunnen 
en toezicht (2016 en 2017): vrijgave borg 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vrijgave te verlenen van 1.670 EUR, dit is de borgtocht gesteld bij PNB Paribas Fortis, in 
uitvoering van de opdracht 'op afroep ondersteunen van de afdeling vergunnen en toezicht 
tijdens de dienstjaren 2016 en 2017' gegund aan de firma Sweco Belgium nv, Elfjulistraat 43, 
9000 Gent. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

4 

 

Artikel 1 
kennis te nemen van volgende ingediende verdelingsplannen: 
1.  Op 15-12-2017 van notaris De Block & Heck, Frans Boelplein 41 te 9140 Temse, de splitsing 

en verkoping van percelen grond te Sint-Niklaas, Veldstraat/Kalkstraat, sectie E nr. 2157 s, p, 
g,x,y, 2158 t, groot 2.950,78 m²; 

2.  Op 18-12-2017 van notaris P. Verlinden, Casinostraat 10 te Sint-Niklaas, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond met opstaande garage te Sint-Niklaas, Lepelhoekstraat 27, 
sectie B nr. 324 e², groot 152 m²; 

3.  Op 28-12-2017 van notaris Meert & D'Hoore, Parklaan 18 te 9100 Sint-Niklaas, de splitsing 
en opstalrecht van een perceel grond met opstaande gebouwen te Sint-Niklaas, Heistraat, 
sectie A nr. 255 m, groot 4,49 m². 

 
 
 
Financiële tegemoetkoming in huur 't Bau-huis voor niet-commerciële activiteit: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de Belgische Flipper Bond vzw voor de organisatie van het Belgian Open Pinball kampioen-
schap op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 in de kleine zaal en de foyer van 
't Bau-huis een tegemoetkoming in de huur te verlenen van 25 % of 653,40 EUR. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 12.15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter  
Adjunct-stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


