
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
8 januari 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 Mike Nachtegael, schepen; 
de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan PVDA 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan PVDA - afdeling Sint-Niklaas, p/a Prins Karelstraat 47, 9100 
Sint-Niklaas, om op woensdag 10 en zondag 14 januari 2018 een actie te doen op het Hendrik 
Heymanplein ter hoogte van 'de wafelenbak' met een partytafel met beachvlag, op voorwaarde 
dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan U.C. Belgium 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan U.C. Belgium, p/a Mijnwerkerslaan 38, 3550 Heusden-Zolder, om op 
3 mei en 10 juli 2018 de 'Lancôme Trailer' op te stellen in de Stationsstraat, op voorwaarde dat 
het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein, voor een bedrag van 421,20 EUR, wordt betaald. 
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Gemeentebelastingen: inkohiering van niet-betaalde contantbelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stuk-
ken (stedenbouwkundige vergunningen), aanslagjaar 2016, 13 artikels voor een totaalbedrag 
van 789,62 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
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. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijsten zittingen 27 december 
2017 en 3 januari 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijsten van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 27 december 2017 en 3 januari 2018 (digitale zitting) goed te keuren. 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, Eandis, 
Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, Telenet 
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bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, en Telenet nv, Sluisweg 1 bus 12 te 9000 Gent, 
tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Telenet: geen toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de geplande werken op het openbaar domein door Telenet bvba, 
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, zoals opgenomen in de lijst als bijlage en geen toelating te 
verlenen tot het uitvoeren van deze werken gelet op het ongunstig advies van de dienst 
projecten openbaar domein. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Dendermondse Steenweg 22, 9100 Sint-
Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Dendermondse Steenweg 
22, 9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Urbanisatie: Europark-Noord: aanleggen van een parkeerstrook 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp en de aanleg van een parkeerstrook in het industriepark Europark-Noord vast te 
stellen met als voorwaarde dat het onderhoud en eventuele herstellingswerken aan de parkeer-
strook worden uitgevoerd en bekostigd door de bouwheer. Het stadsbestuur heeft het recht om 
de parkeerstrook elke drie jaar terug op te eisen. 
Een exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 



 

4 

 

Eigen machtigingen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
-  Atlas Holding, Europark-Noord 9 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een technisch 

lokaal, betonnen silo en uitvoeren van infrastructuurwerken, Europark-Noord 7-18 te Sint-
Niklaas, sectie C nrs. 125 g, 187 p; 

-  Smartronics, Elzenlaan 3 te 8630 Veurne, tot het verbouwen en uitbreiden van een woning, 
Heistraat 130 te Sint-Niklaas, sectie A nr. 720 x³. 

 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Industrial, 
Beeldstraat 12 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een loods, Anthonis De Jonghestraat te 
Nieuwkerken, sectie A nr. 1144 n op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouw-
kundig ambtenaar 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
-  Scholengroep 17 Waasland, Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse, tot het aftoppen van 

bomen, Breedstraat 194 te Sint-Niklaas, sectie C nr. 165 h; 
-  Era Wonen, Gentse Baan 45 a te 9100 Sint-Niklaas, tot het plaatsen van vlaggenmasten, 

voornoemd adres, sectie D nr. 58 k. 
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Carnaval Belsele 2018: uitbetaling subsidies: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om voor de organisatie van carnaval 2018 in Belsele volgende subsidies 
betaalbaar te stellen: 
-  3.300 EUR voor de carnavalsstoet en 250 EUR als tussenkomst in de animatie tijdens de 

kindercarnaval aan de Orde der Muilentrekkers, p/a Marktstraat 61, 9111 Belsele; 
-  325 EUR aan respectievelijk Los Vanheckos, p/a Frans Van Cauwelaertlaan 7, 9100 Sint-

Niklaas, de Dag en Nachtvrienden, p/a Moortelhoekstraat 91, 9111 Belsele, KFO, p/a 
Kerkstraat 1a, 9111 Belsele, de Kleine Zwaantjes, p/a Lokerse Baan 21, 9111 Belsele, de 
Prinsenkamer, p/a Moortelhoekstraat 87a, 9111 Belsele, de Waaslandse Carnavalvrienden, 
p/a Spieveldstraat 79, 9100 Sint-Niklaas, de Zwierige Zwijntjes, p/a Dalstraat 68/3, 9100 
Sint-Niklaas, de Jeugdprinsenkamer Sint-Niklaas, p/a Prinses Josephine Charlottelaan 12, 
9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat zij deelnemen aan de carnavalsstoet op zondag 
25 februari 2018. 

 
 
 
Zomersportkampen 2017: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur 17700008 van Tenniscenter Waasland bvba, Walburgstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, voor 
een bedrag van 6.103 EUR, incl. btw, voor samenwerking in het kader van de zomersportkam-
pen, betaalbaar te stellen. 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie voor leden werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
kennis te nemen van de nieuwjaarsreceptie voor de werkgroep Interlevensbeschouwelijke 
Dialoog op 9 januari 2018 in de receptiezaal van het stadhuis. 
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Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: deelname aan mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor aspiranten-inspecteurs 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de deelname van de politiezone Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van twee functies van inspecteur van politie bij de dienst 
eerstelijnspolitie. 
 
 
 
Medewerking LEADER-project: Energie in het Wase landschap: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
zijn medewerking te verlenen aan het LEADER-project 'Energie in het Wase landschap'. 
Concreet betekent dit een aantal keer per jaar deelnemen aan de stuurgroep, de aankoop van 
2 educatieve koffers aan een totale kost van ca. 2.000 EUR en de medewerking van de bib om 
deze koffers te ontlenen aan de scholen. 
 
 
 
Team beleidsondersteuning: kader, taken en accenten in 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het kader, de taken en de accenten in 2018 van het team beleidsonder-
steuning, zoals vervat in het document 'Team beleidsondersteuning', dat als bijlage aan de 
notulen wordt gehecht. 
 
 
 
Gemeentepersoneel: principiële vaststelling van het organogram en de formatie - aanpassing 
zitting gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de voorstellen tot aanpassing van de personeelsformatie en organogram, goedgekeurd in de 
zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 4 december en 18 december 
2017, te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2018. 
 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 26 januari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 januari 2018, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 19 en 21 december 2017: mondelinge vragen: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszittingen van 
19 december 2017 en 21 december 2017. 
 
 
 
Leveringen: BOD: leveren en plaatsen pergolaconstructie en groene wand - Grote Markt: 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2017-240/OVA/pergola greenwall Grote Markt/TA-RDW en de raming 
(121.000 EUR, btw incl.) voor de opdracht 'Leveren en plaatsen pergolaconstructie en groene 
wand - Grote Markt', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te 
keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgeno-
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men in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: leveren op afroep van broodjes, koude schotels, en dergelijke: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2017-235/OVA/broodjes, koude schotels/VW-RDW en de indicatieve raming, 
120.000 EUR (btw incl.) voor de opdracht 'Leveren op afroep van broodjes, koude schotels, en 
dergelijke', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. 
 
 
 
Leveringen: BOD: aankoop boombakken voor de verfraaiing van de Grote Markt: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Aankoop boombakken voor de verfraaiing van de Grote Markt' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhou-
ding), zijnde Public Outdoor Creations (POC), Proostwetering 78, 3604 DB Maarssen, Nederland, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 72.800 EUR (btw verlegd). 
 
Artikel 2 
de leveringstermijn vast te stellen op 56 kalenderdagen zoals vermeld in de offerte en er kennis 
van te nemen dat de uiterste uitvoeringsdatum 15 maart 2018 is zoals vermeld in het bestek. 
 
 
 
Diensten: evenementen: uitzenden wedstrijden Rode Duivels tijdens WK 2018: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatieve raming (20.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van 
een dienstverlener voor het uitzenden van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK 
2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de opmerkingen gemaakt door de dienst evenementen en aldus het bestek 
in die zin aan te passen. 
 
 
 
Diensten: plannen en ontwikkelen: aanstellen studiebureau voor opmaak oriënterend onderzoek 
Campus Moeland: wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatieve raming (75.000 EUR + 15.750 EUR (21 % btw) = 90.750 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het aanstellen van een studiebureau voor het opmaken van een oriënterend 
onderzoek voor Campus Moeland. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- clustermanager omgeving; 
- beleidsadviseur plannen en ontwikkelen; 
- vertegenwoordiger Interwaas; 
- vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen; 
- vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Werken: uitvoering energiezorgplan: sluiten projectcontract met Eandis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
een projectcontract af te sluiten met Eandis voor de uitvoering van de maatregelen uit het 
Energiezorgplan dat Eandis in 2016 in het kader van reductie van de CO2-uitstoot van de 
stadsgebouwen heeft voorgelegd aan de stad Sint-Niklaas. 
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Patrimonium: wegconcessies en -vergunningen: aanvraag van een koninklijk besluit tot verkla-
ring van openbaar nut voor het aanleggen en exploiteren van een zuurstofleiding ND400 Temse 
- Zelzate (ArcelorMittal Gent) op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas: sluiten openbaar 
onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het openbaar onderzoek van 23 november 2017 tot en met 22 december 2017 betreffende de 
aanvraag van Air Liquide Industries Belgium nv om een koninklijk besluit tot verklaring van 
openbaar nut te bekomen voor het aanleggen en exploiteren van een zuurstofleiding ND400 
Temse - Zelzate (ArcelorMittal Gent) op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas te sluiten. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het advies van 14 december 2017 van Elia Asset nv aan FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie. 
 
 
 
Urbanisatie: Gecoro: samenstelling: vervanging twee effectieve leden en een plaatsvervanger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot de benoeming van: 
-  de heer Mathias De Bock als effectief lid in de Gecoro, ter vervanging van de heer Roeland 

Schelfaut, als vertegenwoordiger van de jeugdraad; 
-  de heer Tom Antheunis als plaatsvervangend lid in de Gecoro, ter vervanging van mevrouw 

Nathalie Van Garsse, als vertegenwoordiger van de Waasse Landmaatschappij; 
-  mevrouw Shana Poppe als effectief lid in de Gecoro, ter vervanging van mevrouw Vera De 

Martelaere, als vertegenwoordiger van Interwaas. 
 
 
 
Geboortebos: geboortes en adopties 2017: plantdag zondag 18 maart 2018: principiële 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de tiende plantdag van het project geboortebos op 
zondag 18 maart 2018, tussen 14 en 17 uur, op het plantperceel in het stadsbos Puitvoet, 
waarbij: 
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 de burgemeester de aanwezigen verwelkomt en schepen De Meester en schepen Geerts 
speechen; 

 het team burgerzaken een lijst zal bezorgen van de nieuwe inwoners van Sint-Niklaas, 
geboortejaar 2017, met aparte opgave van overleden kinderen en adopties; 

 de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding zullen ontvangen; 
 aan Scouts Sint-Tarsicius toestemming zal worden gevraagd om de animatie op hun 
terreinen te laten plaatsvinden; 

 aan Niko nv toestemming zal worden gevraagd om het parkeerterrein van het bedrijf te 
gebruiken. 

 
Artikel 2 
kennis te nemen van de richtlijnen die worden gehanteerd bij de inschrijvingen voor de actie 
geboortebos. 
 
 
 
Oproep groene speelplaatsen: goedkeuring verdeling budgetten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bedrag van 45.000 EUR te besteden aan vergroeningsprojecten voor scholen: 
-11.250 EUR voor De Fontein; 
- 11.250 EUR voor Berkenboom Heistraat; 
- 11.250 EUR voor Sint-Catharinaschool De Zwaan; 
- 11.250 EUR voor Freinetschool De Ark. 
 
 
 
Urbanisatie: Kosterwegel: uitvoeren van verbeteringswerken aan voetwegel: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de aanleg en de uitrusting van de wegenis (betonnen spoorverharding) in de Kosterwegel vast 
conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting 
 
 
 
Convenant met Vrije Radio Belsele vzw aangaande de organisatie van Belsele kermis: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
het convenant met V.R.B. vzw over de organisatie van Belsele Kermis goed te keuren. 
Een exemplaar van dit convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Plaatsen herdenkingsplaat begraafplaats Tereken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van de heer William Albertyn om de herdenkingsplaat met de namen van 
de gesneuvelde bemanningsleden van de Lancaster die op 22 mei 1944 neerstortte in de 
Weverstraat te laten plaatsen in de nabijheid van de graven. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de bevoegde dienst om deze plaat te bevestigen, eventueel op een 
sokkel. 
 
 
 
Kermissen: principebeslissing kermisprogramma 2018 Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde programma voor de zomerkermis van Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
Les Truttes te programmeren op zondag 1 juli 2018 tijdens het motortreffen. Aan Philippe 
Draps, Kapelanielaan 8, 9140 Temse, wordt het voorschot ten bedrage van 1.929,20 EUR gestort 
na ondertekening van het contract, en het saldo van 7.738 EUR de eerste werkdag na het 
optreden. 
 
 
 
Welzijn: sluiten samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas 
en Dender vzw inzake de organisatie van vroeginterventie voor jongeren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
een overeenkomst te sluiten met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw, Grote Peperstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, inzake de organisatie van vroeginterventie 
voor jongeren in Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Code afwezigheden kinderen in stedelijk basisonderwijs: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
afwezigheden die meer dan 4 halve dagen per schooljaar in beslag nemen en die aangevraagd 
worden door ouders om hun kinderen mee op reis te nemen, niet automatisch goed te keuren 
onder de gewettigde code 'P' binnen de regelgeving rond afwezigheden in het basisonderwijs. 
 
Artikel 2 
dat wanneer een code 'P' wordt toegekend als goedgekeurde afwezigheid omwille van 
persoonlijke redenen, dit geen extra planlast voor de leerkracht met zich mag meebrengen. Aan 
de betreffende ouders worden volgende schriftelijke afspraken meegegeven: 
-  Ouders staan zelf in voor de aan te reiken leerstof volgens wat de leerplannen voorschrijven, 

de school geeft geen handboeken mee, persoonlijke werkboeken van de leerlingen kunnen 
wel worden meegegeven, de leerkracht moet geen individuele planning voor de periode van 
afwezigheid van het kind opmaken. 

-  Na de periode van afwezigheid wordt het kind geacht aan te kunnen sluiten bij de werking 
van de klas. De leerkracht wordt niet verantwoordelijk gesteld voor mogelijke 
leerachterstand. 

Wanneer ouders beslissen hun kind ongewettigd afwezig te houden, gelden bovenstaande 
afspraken eveneens. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 
 


