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Vast bureau 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
4 februari 2019 

Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); 
de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Bart De 
Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen 
(Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen 
directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld) 
 
De voorzitter opent de zitting om 17 uur 
 
 
 
Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 28 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 28 januari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
Opmaak masterplan Brownfield Heistraat: aanstelling studiebureau 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor het uitvoeren van ondersteuning voor de opmaak van een masterplan voor de 
omgeving van de Heistraat 135 te gunnen aan Fris in het landschap vof/ BAST architects & 
engineers, Monterreystraat 28, 9000 Gent, en Lammerstraat 18, 9000 Gent voor de prijs van 
8.500 EUR, excl. btw. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: algemene vergadering tot statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed te keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 14 maart 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland in te stemmen met de op 
de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen, namelijk de statutenwijziging. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 14 maart 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
-  effectief vertegenwoordigers: de heren Koen De Smet, Walther Bruwiere en Kris Van der 

Coelden; 
-  plaatsvervangend vertegenwoordigers: de heren Bert De Laet en Mohammed Doudouh. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Lokaal overleg kinderopvang: 
aanduiding lid 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
niemand aan te duiden als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas in het Lokaal overleg 
kinderopvang. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: 'Huis van het Kind': aanduiding lid 
stuurgroep 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
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Artikel 1 
voorlopig niemand aan te duiden als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas in de 
stuurgroep van het 'Huis van het Kind'. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland: buitengewone algemene vergadering tot statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland goed te keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 14 maart 2019 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland in te stemmen met 
de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen, namelijk de statutenwijziging. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 14 maart 2019 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: 
- effectief vertegenwoordigers: de heren Bert De Laet, Mohamed Doudouh en Walter Bruwiere; 
- plaatsvervangend vertegenwoordigers: de heer Koen De Smet en mevrouw Eline De Bruyne. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsinitiatief 
Eerstelijnsgezondheid Waasland vzw: aanduiding lid algemene vergadering en voordracht lid raad 
van bestuur 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
voorlopig niemand als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering 
van SEL vzw aan te duiden. 
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Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda zitting 22 februari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
vrijdag 22 februari 2019, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 

De voorzitter sluit de zitting om 17.45 uur 
 
Namens het vast bureau: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 
 


