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Vast bureau 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
1 april 2019 

Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); 
de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw 
Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, 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 
 
Verontschuldigd: 
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 16.45 uur 
 
 
 
Notulen raad van bestuur Zorgpunt Waasland van 13 februari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 13 februari 
2019. 
 
 
 
Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 25 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 25 maart 2019 goed te 
keuren. 
 
 
 
 
 



 

 

Vervroegde herziening van de schuld OCMW Sint-Niklaas: vastleggen rentevoet tot eindvervaldag 
en verschuiving herzieningsdatum met drie jaar 
 
Besluit 
het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het volgende: 
1. de rentevoeten van de kredieten in bijlage 1, ten bedrage van 6.728.968,31 EUR (resterend saldo 
op 14 maart 2019), vervroegd te herzien en de herzieningsdatum te verschuiven met drie jaar. Zie 
kenmerken in bijlage 1. 
2. een forward fixing vanaf herzieningsdatum voor vijf jaar vast te leggen voor de kredieten 1329, 
1328, 1295, 1339 en 1330, ten bedrage van 4.447.049,37 EUR (resterend saldo op startdatum 
forwards). Zie kenmerken in bijlage 2. 
3. een forward fixing vanaf herzieningsdatum tot eindvervaldag vast te leggen voor de kredieten 
1349, 1348, 1345 en 1347, ten bedrage van 5.381.009,14 EUR (resterend saldo op startdatum 
forwards). Zie kenmerken in bijlage 2. 
 
Artikel 2 
aan de financieel beheerder machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te 
leggen. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de clausule inzake verbrekingsvergoeding: "Vervroegde terugbetalingen zijn 
niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van het krediet 
wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval 
heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies". 
 
Artikel 4 
een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank nv en aan de financieel beheerder. 
 
 
 
Raad voor maatschappelijk welzijn: huishoudelijk reglement: goedkeuring 
 
Besluit 
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn: 
 
Artikel 1 
het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) goed te 
keuren conform de bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 



 

 

Welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland jaarrekening 2018: geen advies 
 
Besluit 
het vast bureau beslist: 
 
Artikel 1 
de jaarrekening van welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland niet ter advies 
voor te leggen aan de OCMW-raad. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16.55 uur 
 
Namens het vast bureau: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


