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VAST BUREAU
Zitting van 29 juli 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen 
(N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Afwezig:
de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); mevrouw 
Sofie Heyrman, schepen (Groen)

29 juli 2019 15:27 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2019_VB_00218 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 22 juli 2019 
(digitale zitting): goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 22 juli 2019 (digitale zitting) 
goed te keuren.

3 2019_VB_00219 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: verslag algemene vergadering van 27 juni 
2019: kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland van 27 juni 2019.

4 2019_VB_00220 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Verenigde Ziekenhuizen Waas 
en Durme: verslag raad van bestuur van 9 mei 2019: 
kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur van Verenigde Ziekenhuizen Waas en 
Durme van 9 mei 2019.

5 2019_VB_00221 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: notulen 
algemene vergadering van 26 juni 2019: kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de notulen van de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland van 26 
juni 2019.

6 2019_VB_00222 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland: verslag algemene 
vergadering van 20 juni 2019: kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland van 20 juni 2019.

DISCUSSIEPUNTEN

DIENSTVERLENING
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Bestuursadministratie

7 2019_VB_00223 Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda zitting 23 
augustus 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 23 augustus 2019, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

OCMW ONTVANGERIJ

OCMW/ontvangerij

8 2019_VB_00224 Eigendommen: openbare verkoop perceel gelegen te 
Waasmunster, 1ste afdeling A1616: goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
over te gaan tot de openbare verkoop van het perceel gelegen te Waasmunster, 1ste afdeling 
sectie A nummer 1616.

Artikel 2
de minimumprijs in te stellen op 45.000 EUR.

Artikel 3
notaris Raf Van der Vreken aan te stellen om de openbare verkoop te organiseren en verder af 
te handelen.

Artikel 4
volmacht te geven aan de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur om het 
OCMW Sint-Niklaas te vertegenwoordigen bij de verdere afhandeling van deze verkoop.

9 2019_VB_00225 Pastoor Copstraat 36A: erfdienstbaarheid aftakking 
drinkwaternet via De Watergroep: goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
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akkoord te gaan met de modaliteiten van De Watergroep voor de erfdienstbaarheid die nodig is 
voor de aftakking van het drinkwaternet via De Watergroep voor de Pastoor Copstraat 36A.

Artikel 2
akkoord te gaan met de geschatte prijs van 225 EUR voor de erfdienstbaarheid.

Artikel 3
machtiging te geven aan de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur om de akte 
te ondertekenen.

OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

10 2019_VB_00226 Welzijnsvereniging Audio jaarrekening 2018: 
kennisneming

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Audio.

11 2019_VB_00227 Welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland: jaarrekening 2018: kennisneming

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland.

12 2019_VB_00228 Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland 
jaarrekening 2018: kennisneming

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland.

29 juli 2019 15:30 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


