
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
7 november 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, 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 Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Peter Buysrogge, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Kris Van der 
Coelden, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 8.45 uur 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC): buitengewone algemene vergadering: 
goedkeuring agenda, bepaling mandaat vertegenwoordigers en bevestiging aanduiding effectief 
en plaatsvervangend vertegenwoordigers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de agenda van de algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening (IC) cvba op 21 december 2018 goed te keuren. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 21 december 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening cvba (IC) in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering 
vermelde voorstellen. 
 
Artikel 3 
de aanduiding van volgende personen als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene jaarvergadering op 21 december 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (IC) te bevestigen: 
effectief vertegenwoordigers: 
-  mevrouw Annemie Charlier, schepen, °10 juli 1951, Schoonhoudtstraat 56, 9111 Belsele; 
-  de heer Maxime Callaert, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas; 
-  de heer Wout De Meester, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-Niklaas. 
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plaatsvervangend vertegenwoordigers: 
-  de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas; 
-  mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 

Sint- Niklaas; 
-  mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele. 
 
 
 
Gemeenteraad: data commissiezittingen december 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de planning voor de commissiezittingen van december 2018: 
-  maandag 3 december 2018: om 19 uur: algemene commissie; 
-  maandag 10 december 2018: om 19 uur: commissie voor personeel, interne organisatie en 
sport; 
-  maandag 10 december 2018: om 20 uur: commissie voor mobiliteit, economie en werk; 
-  dinsdag 11 december 2018: om 19 uur: commissie voor openbare werken, waterbeheersing, 

foren en kermissen; 
-  dinsdag 11 december 2018: om 20 uur: commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur 
-  woensdag 12 december 2018: om 19 uur: commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend 

onderwijsbeleid en burgerzaken; 
-  woensdag 12 december 2018: om 20 uur: commissie voor ruimtelijke ordening en 

stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen; 
-  donderdag 13 december 2018: om 19 uur: commissie voor cultuur, toerisme en landbouw; 
-  donderdag 13 december 2018: om 20 uur: commissie voor stedelijk basisonderwijs en 

kinderopvang, wonen, inburgering en participatie; 
-  maandag 17 december 2018: om 19 uur: commissie voor algemeen beleid en veiligheid, 

internationale samenwerking en erediensten; 
-  dinsdag 18 december 2018: om 19 uur: commissie voor financiën; 
-  donderdag 20 december 2018: om 18 uur: gemeenteraadszitting (budget en aanvullende 

punten); 
-  vrijdag 21 december 2018: om 18 uur: gemeenteraadszitting (reguliere punten en huldiging 

afscheidnemende raadsleden). 
 
 
 
Beslissing in beroep: Matexi: Kemzekestraat en Palingsgatstraat: standpunt college procedure 
Raad van State 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de inwilliging, door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, van het 
beroep dat het stadsbestuur instelde tegen het deputatiebesluit tot het bouwen van 9 woningen 
Palingsgatstraat te Belsele, sectie A nr(s) 61 A en als vergunningverlenend bestuur een 
procedure tot nietigverklaring bij de Raad van State te stellen, hiervoor opdracht te geven aan 
meester Floris Sebreghts GSJ-Advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 Antwerpen, en hem te 
machtigen een dossier op te maken, een verzoekschrift in te dienen en alle nuttige handelingen 
te stellen in het kader van deze procedure ter behartiging van de belangen van de stad. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de niet-inwilliging, door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, van het 
beroep dat het stadsbestuur instelde tegen het deputatiebesluit tot het bouwen van 6 woningen 
Kemzekestraat te Belsele, sectie A nr(s) 64 A en als vergunningverlenend bestuur een procedure 
tot nietigverklaring bij de Raad van State te stellen, hiervoor opdracht te geven aan meester 
Floris Sebreghts GSJ-Advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 Antwerpen, en hem te machtigen 
een dossier op te maken, een verzoekschrift in te dienen en alle nuttige handelingen te stellen 
in het kader van deze procedure ter behartiging van de belangen van de stad. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 10 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


