
 

 

 
 

Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 
 

Vast bureau 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
28 januari 2019 

 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer 
Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); mevrouw Ine 
Somers, schepen (Open Vld); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 15.48 uur 
 
 
 
Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 21 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 21 januari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
Raad van bestuur Zorgpunt Waasland van 28 november 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 28 november 
2018. 
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Organisatiebeheersing: Audio: Auditcharter en samenstelling auditcomité: goedkeuring 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
het auditcomité voor het OCMW Sint-Niklaas als volgt samen te stellen: 
Voorzitter: Peter Buysrogge, schepen; 
Leden: 
- Carl Hanssens, schepen; 
- Bart De Bruyne, schepen; 
- 1 of 2 externen (auditdiensten Gent en Antwerpen); 
- Johan Verhulst, algemeen directeur stad en OCMW; 
- Bart Foubert, financieel directeur stad en OCMW. 
Secretaris: Veerle Verhoestraete, beleidsadviseur team beleidsondersteuning. 
 
Artikel 2 
het auditcharter vastgesteld door de Raad van Bestuur van Audio op 7 december 2018 goed te 
keuren. 
 
 
 
Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer: kennisneming 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het begrip dagelijks personeelsbeheer, zoals vastgelegd door de OCMW-raad 
op 25 januari 2019. Onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan: 
 
Vorming: 
- goedkeuring studiedagen en interne cursussen tot 2.500 EUR (exclusief btw, maar met inbegrip 
van terugbetaling, dienstvrijstelling …); 
- toelating voor werkbezoeken, examenjury, optreden als spreker; 
- aanvragen rijbewijzen en betaling kosten; 
- opleggen verplichte opleidingen; 
- toelating voor langdurige opleidingen en langdurige schoolse opleidingen die leiden tot diploma 
+ opleidingsbeding, kosten- en compensatieregeling bij niet-verplichte avondschoolopleidingen; 
- betaalbaarstelling vormingsfacturen tot 2.500 EUR (exclusief btw); 
- toewijzing interne cursussen (VDAB, Syntra ...) tot 2.500 EUR (exclusief btw); 
- terugbetaling kosten langdurige opleidingen. 
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Personeelsbeheer en wedden: 
- verlenging vermindering arbeidsprestaties; 
- toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie; 
- toekenning halvedagprestaties op doktersadvies; 
- toekenning verlof zonder wedde/onbetaald verlof; 
- vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde); 
- vaststelling en wijziging individuele uurroosters; 
- kennisneming erkenning arbeidsongeval; 
- kennisneming genezing in arbeidsongevallen met of zonder restletsel zonder blijvende arbeids-
ongeschiktheid 
- toekenning rente in arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid 
- in aanmerking nemen privédiensten/vaststellen individuele wedde; 
- toekenning/intrekking vermindering arbeidsprestaties; 
- toekenning invaliditeitsvergoeding. 
 
Loopbaanbegeleiding: 
- vaststelling functiebeschrijvingen; 
- aanduiding evaluatoren; 
- toewijzen tewerkstellingsplaats. 
 
Selectie en organisatie: 
- vaststelling datum indiensttreding; 
- stageaanvragen/vrijwilligerswerk. 
 
 
 
Persoonlijke rechten: appartement Truweelstraat 136: bezetting ter bede: voorwaarden 
overeenkomst: vaststelling 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan van 
een bezetting ter bede door de stad Sint-Niklaas aan het OCMW Sint-Niklaas, voor het tijdelijk 
gebruik van het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 
onder 7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 484M, voor het realiseren van een 
noodwoning. 
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: aanduiding lid algemene 
vergadering en lid raad van beheer 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Audio aan te 
duiden: 
- de heer Carl Hanssens. 
 
Artikel 2 
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de raad van beheer van Audio aan te duiden: 
- de heer Carl Hanssens. 
 
 
 
Raad voor maatschappelijk welzijn: raadszitting 25 januari 2019: mondelinge vragen: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in de zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 25 januari 2019. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16 uur 
 
Namens het vast bureau: 
In opdracht: 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter 
adjunct-algemeen directeur burgemeester 


