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VAST BUREAU
Zitting van 14 oktober 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); 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); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

14 oktober 2019 17:00 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2019_VB_00283 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 7 oktober 
2019 : goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 7 oktober 2019 goed te 
keuren.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

3 2019_VB_00284 Werken: uitbreiding openbare parking bibliotheek 
Nieuwkerken: principe en goedkeuring uitvoering door 
eigen diensten

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de uitbreiding van de openbare parking aan de bibliotheek in 
Nieuwkerken.

Artikel 2
deze werken te laten uitvoeren door de dienst openbare werken.

4 2019_VB_00285 Werken: bouw sociaal restaurant/dienstencentrum De 
Wilg: perceel 2 sanitair en brandbestrijding: goedkeuring 
vorderingsstaat 5

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van Van Maele NV, Schoolstraat 12, 8490 
Jabbeke voor de opdracht bouw sociaal restaurant/dienstencentrum De Wilg: perceel 2 sanitair 
en brandbestrijding voor een bedrag van 18.745,19 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een 
bedrag bereiken van 34.397,63 EUR, btw verlegd.

DISCUSSIEPUNTEN

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

5 2019_VB_00286 Rooien bomen perceel 5/A/499 Elversele: overdracht 
eigenaarsverplichtingen aan pachter: goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de overdracht van de eigenaarsverplichtingen betreffende de bomen op 
het perceel kadastraal gekend Elversele, 5de afdeling, sectie A, nummer 499, aan de pachter.

Artikel 2
ermee akkoord te gaan dit principe in de toekomst steeds toe te passen voor OCMW-
eigendommen die buiten grondgebied Sint-Niklaas liggen.

14 oktober 2019 17:05 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


