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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
2 januari 2019 

Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Buysrogge, schepen; 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Wout De Meester, 
schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; mevrouw Ine Somers; de heer Bart De Bruyne; de heer 
Filip Baeyens; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-
algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 22 uur 
 
 
 
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. 
 
 
 
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 1699 tot en met 1722 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 2041 tot en met 2092 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: -. 
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Delegatie van de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid en het dagelijks personeelsbeheer: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid te delegeren aan de algemeen directeur. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat de algemeen directeur de aanstellings-, ontslag- en tucht-
bevoegdheid en de uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer verder delegeert aan de 
adjunct- algemeen directeur. 
 
Artikel 3 
het reglement betreffende de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid en het dagelijks 
personeelsbeheer, zoals toegevoegd in bijlage bij dit besluit, goed te keuren. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: bevoegdheden: vaststelling taakverdeling onder de leden 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de taakverdeling binnen het college als volgt vast te stellen: 
Lieven Dehandschutter, burgemeester (*wettelijke bevoegdheden): 
- politie*; 
- brandweer*; 
- veiligheidsbeleid en noodplanning*; 
- volksgezondheid*; 
- bevoegdheden in toepassing van artikel 65 van het decreet lokaal bestuur*; 
- gemeenschapswachten; 
- externe communicatie; 
- internationale samenwerking en buitenlandse contacten; 
- voorzitterschap syndicaal overleg personeel; 
- contacten met het leger; 
- erediensten; 
- plechtigheden; 
- algemene coördinatie ziekenhuisbeleid. 
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Wout De Meester, eerste schepen 
schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur 
- omgevingsvergunningen; 
- ruimtelijke planning; 
- natuur en milieu; 
- dierenwelzijn; 
- duurzaamheid; 
- trage wegen. 
 
Peter Buysrogge, tweede schepen: 
schepen voor financiën, personeel en sport 
- plaatsvervangend burgemeester; 
- financiën; 
- personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW); 
- interne communicatie; 
- dienstverlening (onthaal- en baliewerking, klantendienst en bodekamer); 
- bestuursadministratie; 
- sport; 
- contacten met provinciaal recreatiedomein De Ster. 
 
Ine Somers, derde schepen 
schepen voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering; 
- economie en werk; 
- leegstandsbestrijding winkel- en bedrijfsruimten; 
- wijk-werken; 
- Centrummanagement Sint-Niklaas vzw; 
- AGB ’t Bau-huis; 
- markten en ambulante handel; 
- kermissen en foren; 
- evenementen; 
- toerisme en stadspromotie; 
- overheidsopdrachten en logistiek; 
- ICT en digitalisering; 
- GIS en data-analyse. 
 
Marijke Henne, vierde schepen 
schepen voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs 
- wonen en leegstandsbestrijding woningen; 
- kinderopvang; 
- Huis van het Kind; 
- flankerend onderwijsbeleid; 
- stedelijk basisonderwijs; 
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- Stad van de Sint. 
 
Carl Hanssens, vijfde schepen 
schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling 
- openbaar domein (openbare werken, reine stad, groenbeheer, gebiedsgericht werken e.a.); 
- waterbeheersing (riolering, waterlopen en straatgrachten); 
- mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst); 
- stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten); 
- afvalinzameling; 
- patrimonium (onroerende rechten); 
- straatnaamgeving. 
 
Bart De Bruyne, zesde schepen 
schepen voor jeugd, participatie en gebouwen 
- jeugd; 
- JOS vzw; 
- gebouwen; 
- participatie (o.a. wijk in de kijker). 
 
Filip Baeyens, zevende schepen 
schepen voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw 
- cultuur; 
- bibliotheek; 
- musea; 
- ACCSI vzw; 
- stedelijk deeltijds kunstonderwijs; 
- archief; 
- erfgoed en monumentenzorg; 
- landbouw en platteland; 
- polders. 
 
Sofie Heyrman, achtste schepen 
schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken 
- voorzitterschap bijzonder comité sociale dienst; 
- welzijn en armoedebestrijding; 
- diversiteit, samenleving en preventie; 
- senioren; 
- dienst leven (burgerzaken, vreemdelingen en begraafplaatsen); 
- Den Azalee vzw; 
- Epa vzw. 
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Burgemeester: machtigingen tot medeondertekening verleend door de burgemeester: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de machtigingen, verleend door de burgemeester, in toepassing van artikel 
280 van het decreet lokaal bestuur, met ingang van 2 januari 2019 aan schepenen Wout 
De Meester, Peter Buysrogge, Ine Somers, Marijke Henne, Carl Hanssens, Bart De Bruyne, Filip 
Baeyens en Sofie Heyrman tot medeondertekening van alle uitgaande briefwisseling die betrekking 
heeft op het gedeelte van de bevoegdheden aan hen verleend. 
Deze medeondertekening komt naast de medeondertekening die algemeen directeur of de adjunct-
algemeen directeur wettelijk blijft behouden. Het college van burgemeester neemt kennis van 
voormelde machtigingen, als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: ambtenaar van de burgerlijke stand: aanduiding schepen 
Sofie Heyrman  
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen, te delegeren om met ingang van 2 januari 2019, het ambt van 
ambtenaar van de burgerlijke stand te vervullen, ter vervanging van de burgemeester. 
 
Artikel 2 
de handtekening en korttekening van de gedelegeerde schepen, ambtenaar van de burgerlijke 
stand, onmiddellijk toe te zenden aan de procureur des konings van het rechtsgebied, de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en andere overheden die 
erom verzoeken. 
 
Artikel 3 
afschrift van onderhavig besluit aan de registers van de burgerlijke stand toe te voegen. 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de authenticiteit van de handtekening en de 
korttekening van mevrouw Sofie Heyrman, zoals deze worden geplaatst op de bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting. 
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Voorzitter gemeenteraad: vervanging bij tijdelijke afwezigheid: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de schriftelijke opdracht, heden verleend door mevrouw Mia Mortier, 
voorzitter van de gemeenteraad, aan de heer Bart Foubert, raadslid, om het voorzitterschap van de 
gemeenteraad waar te nemen bij haar tijdelijke afwezigheid, overeenkomstig artikel 7 § 5 van het 
decreet lokaal bestuur. 
 

De voorzitter sluit de zitting om 22.15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


