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college van burgemeester en schepenen 
Zitting van 8 april 2019 
Besluitenlijst 
 

ROUTINEPUNTEN 
Ondersteuning financiën 
Belastingen 
2019_CBS_01495 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
Rode Kruis Vlaanderen: toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01496 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: NVA: 
toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01497 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
mini-onderneming 'Fortune Flora' van Forum Da Vinci: 
toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01498 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van een kohier 
GOEDGEKEURD 
 
Boekhouding 
2019_CBS_01499 Politiebegroting: definitieve vastleggingen en 
goedkeuring facturen: vaststelling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01500 Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: 
vaststelling 
GOEDGEKEURD 
 
Ondersteuning 
HR 
2019_CBS_01501 Ontwerpbesluiten adjunct-algemeen directeur: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
ICT 
2019_CBS_01502 Nieuwe databekabeling kabinet schepenen stadhuis: 
betaalbaarstelling factuur 
GOEDGEKEURD 
 
 
 
 



 

 

Dienstverlening 
Bestuursadministratie 
2019_CBS_01503 College van burgemeester en schepenen: notulen en 
besluitenlijst zitting 1 april 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01504 Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen 
vergadering kerkraad parochie Sint-Jozef 11 maart 
2019: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Leven 
2019_CBS_01505 Vaststelling van de kiezerslijst voor de gezamenlijke 
verkiezingen van 26 mei 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01506 Ambtshalve afvoeringen uit de bevolkingsregisters: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Toerisme 
2019_CBS_01507 Data toeristische stadsuitwisseling: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01508 Stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme: verslag vergadering 4 februari 2019: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Techniek 
Overheidsopdrachten en administratie 
2019_CBS_01510 Werken: rioproject Valkstraat-Moortelhoekstraat: 
uitvoeren afkoppelingen: betaalbaarstelling factuur 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01511 Werken: De Vakschool-scharniergebouw: verbouwen 
schoolgebouw tot twee multifunctionele lokalen, twee 
duplexappartementen en opslag- en atelierruimte: 
goedkeuring vorderingsstaat 1 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01512 Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen 
met judozaal: goedkeuring verrekening 3: opmetsen 
bestaande muur 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

2019_CBS_01513 Werken: stadhuis: herstellen koelunit serverroom: 
gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01514 Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: 
betaalbaarstelling vorderingsstaten 11bis, 17tris (deel 
1) en 18tris 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01515 Werken: rioproject afkoppelen inlaat Populierenwijk: 
bijkomende werken: herstel oude spoorwegwegel: 
goedkeuring vorderingsstaat 1 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01516 Werken: uitbreiding school en buitenschoolse opvang 
op de site De Klavers in Belsele: goedkeuring 
verrekening 3: poortje kleutertoegang 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01517 Werken: Grote Markt: aanpassing glaspartijen luifels: 
verrekeningen 5, 6 en 7 - roestbehandeling 
overgangen: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01518 Werken: raamovereenkomst voor het installeren en 
aanpassen van elektrotechnische installaties in diverse 
gebouwen: behandelen meldingen politiehuis, De 
Droomballon, stadhuis, Vrije Ateliers: vastlegging 
kredieten 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01519 Werken: realisatie stadswinkel en stadsarchief: 
verplaatsen leidingen: gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01520 Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare 
waterlopen van derde categorie en nietgeherklasseerde 
waterlopen in Sint-Niklaas: 
raamcontract: aanleg riool Heikant 50 en 54: 
vastlegging kredieten 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01521 Werken: Sinbad: aanpassingswerken doucheinfrastructuur: 
gunning 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

2019_CBS_01522 Leveringen: Huis van het Kind: speelgoed: gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01523 Leveringen: mobiliteit: leveren en plaatsen van 
parkeersensoren op winkelparkeerplaatsen: gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01524 Leveringen: logistiek: leveren en op afroep plaatsen 
van minimum 210 betonblokken voor het 
compartimenteren van compostfracties op de 
compostwerf-TOP: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01525 Leveringen: leveren van mechanische en elektrische 
mountainbikes voor de politiezone Sint-Niklaas: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01526 Diensten: rioproject Heimolenstraat, Heimolenhoek, 
Kiemerstraat en Weverstraat: afkoppelingsstudie door 
Aquafin: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01527 Diensten: diverse dossiers: advies advocaat: 
betaalbaarstelling ereloonfactuur 
GOEDGEKEURD 
 
Omgeving 
Plannen en ontwikkelen 
2019_CBS_01528 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar 
aanleiding van het invoeren van de 'schoolstraat' op 
de autoloze schooldag op vrijdag 26 april 2019: 
vaststelling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01529 Stadsverkaveling Populierenwijk: lot 18: vrijgave 
borgsom 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01530 Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke 
bewegwijzering: Baloise Belgium Tour: toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01531 Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke 
bewegwijzering: BinckBank Tour: toelating 
GOEDGEKEURD 



 

 

2019_CBS_01532 Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: 
tijdelijke bewegwijzering: speelpleinwerking 
Kwammer: geen toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01533 Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: 
tijdelijke bewegwijzering: Steinbock Vrienden 
Waasland:'Weekdagtocht': toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01534 Vergoeding voor bezoeken aan landbouwbedrijven 
2018: betaalbaarstelling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01535 Ontwerp rup Lokaal Bedrijventerrein Botermelkstraat- 
Heimolenstraat: aankondiging openbaar onderzoek 
GOEDGEKEURD 
 
Toezicht 
2019_CBS_01536 Mobiel betalen voor parkeren via sms en smartphoneapplicatie: 
opmaken van bestelbon in uitvoering van 
lopend contract dienstjaar 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Vergunnen en toezicht 
2019_CBS_01537 Omgevingsvergunningsaanvraag 2018105139: 
Botermelkstraat: artikel 41: verlenen vergunning na 
advies POVC 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01538 Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten): akteneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01539 Omgevingsaanvraag 2018145701: Galgstraat: advies 
aan de POVC 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01540 Omgevingsaanvragen: vergunningen 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01541 Beslissingen in beroep: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01542 Overwelven straatgracht: Heimolenstraat: toelating 
GOEDGEKEURD 
 



 

 

Cultuur en vrije tijd 
Evenementen 
2019_CBS_01543 Speelstraat Wilgenstraat: van 22 juli tot 18 augustus 
2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01544 Westerbuurt Herleeft vzw: Statie West 2019: 8 juni 
2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01545 Sint-Niklaas beFolkt: 27 april 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
52 2019_CBS_01546 AGB 't Bau-huis: hennafeest: 20 april 2019 : 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01547 SINI-BEACH vzw: beachvolleyhappening - memorial 
Annick Strijbol: 28 juni tot 2 juli 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01548 De Statievrienden: Statiekermis: 6 oktober 2019: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01549 Jaarmarkt Nieuwkerken: 22 april 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01550 Dienst buurtwerking en Sint-Camillusschool: buurt7/ 
en schoolfeest met rommelmarkt: 27 april 2019: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01551 Wase Waterpolo vzw: carwash: 19 mei 2019: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01552 Aanvraag fotoshoot Grote Markt voor donderdag 18 
april 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Sport 
2019_CBS_01553 Special Olympics 2019: betaalbaarstelling tweede 
schijf financiële bijdrage: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

Vorming en educatie 
2019_CBS_01554 Academie voor muziek, woord en dans: jury's 2019: 
principebeslissing 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01555 Internationale samenwerking: ondersteuning aan het 
stadsbestuur van Tambacounda in het kader van het 
afvalbeleid: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 

DISCUSSIEPUNTEN 
Politie 
Politie 
2019_CBS_01556 Politieaangelegenheden: jaarverslag 2018: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01557 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: benoeming geselecteerde kandidaat 
assistent (informatie en kwaliteit, gerechtelijk 
secretariaat): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01558 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (directie operaties): 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01559 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie (afdeling niet-dringende politiehulp, 
dienst wijkpolitie): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01560 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid 
niveau D omwille van dringende nood (dringende 
politiehulp - onthaal): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01561 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 
administratief en logistiek kader: toekenning 0 % 
blijvende invaliditeit: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

2019_CBS_01562 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van 
een inspecteur van politie: aanvaarding 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01563 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: tijdelijk pensioen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid van een inspecteur van politie: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01564 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: benoeming toegewezen kandidaten inspecteur 
van politie (dringende politiehulp - interventieteams) 
onder voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01565 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: benoeming geselecteerde kandidaat 
wijkinspecteur van politie (niet-dringende politiehulp, 
wijkpolitie): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01566 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden 
voor aspirant-inspecteurs: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Ondersteuning financiën 
Belastingen 
2019_CBS_01567 Gemeentebelastingen: belasting op nachtwinkels, 
private bureaus voor telecommunicatie en shisha-bars: 
nieuwe vaststelling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01568 Gemeentebelastingen: belasting op nachtwinkels, 
private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en 
massagesalons: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01569 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
mobiele verkoopruimte: geen toelating 
GOEDGEKEURD 
 
 
 
 



 

 

Ondersteuning 
Beleidsondersteuning 
2019_CBS_01570 Beheers- en beleidscyclus: infosessie voor raadsleden 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01571 Synergietraject financiële diensten: ontwerp 
organogram en formatie: principiële goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01572 Organisatiebeheersing: forensische audit door Audit 
Vlaanderen: eindrapport: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01573 Organisatiebeheersing: organisatie-audit na 
zelfevaluatie door Audit Vlaanderen: eindrapport: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
HR 
2019_CBS_01574 HR opleidings- en ontwikkelingsbeleid: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01575 Syndicaal memorandum: kennisneming en verdere 
opvolging 
GOEDGEKEURD 
 
Dienstverlening 
Bestuursadministratie 
2019_CBS_01576 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint- 
Niklaas vzw: aanduiding leden algemene vergadering, 
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks 
bestuur 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01577 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: aanduiding leden algemene 
vergadering 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01578 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Interwaas: organisatie 
'Waaslandtafels': kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

2019_CBS_01579 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Interlokale Vereniging 
Drugpunt Waas: beheerscomité: aanduiding leden 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01580 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Buurtbedrijf Drietakt vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering en voordracht 
leden raad van bestuur 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01581 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vereniging Vlaamse 
Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw: aanduiding 
leden algemene vergadering 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01582 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: ontwerp statutenwijziging: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01583 Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 29 april 
2019: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Communicatie 
2019_CBS_01584 Sociale correcties diftar: praktische werkwijze voor 
registratie en bewijslast: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Leven 
2019_CBS_01585 Onderhoudswerken asweide parkbegraafplaats 
Heimolen: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Toerisme 
2019_CBS_01586 Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering 
van het toerisme: samenstelling: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01587 Vlaamse Meesters in situ: organisatie concert Sint- 
Nicolaaskerk: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
 
 



 

 

2019_CBS_01588 Wandelzoektocht 'Op zoek naar Wase Raapjes': 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Techniek 
Overheidsopdrachten en administratie 
2019_CBS_01589 Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze 
verhardingen: raamcontract: verlengen dubbelrichting 
Lamstraat, vernieuwen fietssuggestiestrook Antwerpse 
Steenweg tot Ververijstraat, herstellen 
fietssuggestiestrook Dalstraat: vastlegging kredieten 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01591 Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud 
voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: Frans Van Cauwelaertlaan: heraanleg 
voetpad even kant: vastlegging kredieten 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01593 Diensten: leasing van een anoniem hybride voertuig 
voor de politiezone Sint-Niklaas: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01594 Leveringen: dienst gebouwen: raamcontract voor 
leveren elektriciteit aan gebouwen en installaties van 
stad, politiezone, kerkfabrieken en OCMW van Sint- 
Niklaas, Sint-Niklase maatschappij voor de Huisvesting 
en Hulpverleningszone Waasland: opstarten 
procedure: principe 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01595 Leveringen: dienst openbare werken: afsluiten 
raamcontract voor leveren bestratingsmaterialen in 
bulk- wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01596 Leveringen: beheer gebouwen: afsluiten raamcontract 
voor leveren diverse materialen voor onderhoud 
gebouwen: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
 
 
 



 

 

2019_CBS_01598 Leveringen: elektrische fietsen politiezone, 
stadsbestuur en OCMW: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01599 Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van 
milieuverantwoorde schoonmaakproducten, - 
materialen en papierwaren: fase 1 - selectie 
kandidaten: wijze van gunnen, raming en 
lastvoorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Omgeving 
Plannen en ontwikkelen 
2019_CBS_01600 Mobiscan: eindrapport en actietabel: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01601 Zakelijke rechten: verkoop school Leebrugstraat: 
kennisneming schattingsverslag 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01602 Woningkwaliteitsbeleid: reglement inzake 
geldigheidsduur conformiteitsattest: wijziging: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01603 Mercatorstraat 171 - 183: 
samenwerkingsovereenkomst met de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting voor het realiseren 
van een sociaal huisvestiginsproject en de uitbreiding 
van het stedelijk kinderdagverblijf PieterNel: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01604 Interreg 2 Zeeën project Shine: De Warmste Wijk 
stand van zaken: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01605 Patrimonium: zakelijke rechten: Entrepotstraat 9 en 
+9: verkoop: standpunt college 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01606 Zakelijke rechten: stadsbouwgrond Heidebaan: vraag 
om uitstel indiening omgevingsvergunning: beslissing 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

2019_CBS_01607 Groepsaankoop zonnepanelen provincie Oost- 
Vlaanderen: goedkeuring ondersteuning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01610 Mobiliteit: derdebetalersregeling van het Blue-bike 
fietsuitleensysteem: aanpassing budget 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01611 Deelname aan project 'Gemeentelijk sensornetwerk 
voor luchtkwaliteitsmetingen' in het kader van de 
VLAIO-oproep 'City of Things': goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01612 Fietsbeleid: extra visualisatie fietsinfrastructuur: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01613 Stationsplein: plaatsen rampalen: toelating 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01614 Opstart lokale voedselstrategie: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Vergunnen en toezicht 
2019_CBS_01616 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel 
van voetweg 39 (Steverswegel): goedkeuring en 
opstarten procedure 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01617 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel 
van voetweg 38 (Fierenswegel): goedkeuring en 
opstarten procedure 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01618 Omgevingsaanvraag 2019008353: Oude Molenstraat: 
weigering 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01620 Omgevingsaanvraag 2018151668: Hoge Bokstraat: 
weigering 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01621 Omgevingsaanvraag 2019012206: Puitvoetstraat: 
weigering 
GOEDGEKEURD 
 
 



 

 

2019_CBS_01623 Omgevingsaanvraag 2018151865: Gentstraat: 
weigering 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01624 Stedenbouwkundig attest B2019/91: Lokerse Baan: 
standpunt college 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01625 Omgevingsaanvraag 2018142893: Driegaaienstraat: 
weigering 
GOEDGEKEURD 
 
Cultuur en vrije tijd 
Evenementen 
2019_CBS_01626 Organisatie marktcommissies en infoavond voor 
marktkramers: kennisneming en goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Ondersteuning cultuur en vrije tijd 
2019_CBS_01627 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: projectvereniging Wase 
Cultuurcentra Overlegplatform: aanduiding leden raad 
van bestuur: correctie 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01628 Bovenlokaal cultuurbeleid: principebeslissingen in 
verband met het oprichting van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband 
GOEDGEKEURD 
 
Sport 
135 2019_CBS_01629 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: interlokale vereniging 
Burensportdienst Waasland: wijziging statuten, 
jaarrekening en jaarverslag 2018, aanduiding 
plaatsvervanger beheerscomité: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_01630 Sportcentrum De Witte Molen: nieuwe dojo: tarief 
voor gebruik: principe 

GOEDGEKEURD 


