
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
15 januari 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Mike Nachtegael, schepen; 
de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 14:45 uur 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vierde kohier inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedruk-
werk en daarmee gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2017, 374 artikelen voor een bedrag van 
87.592,35 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een tweede kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administra-
tieve stukken, aanslagjaar 2017, 32 artikelen voor een bedrag van 990 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Stadsbudget 2017: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 8 januari 2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
8 januari 2018 goed te keuren. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 14 december 2017: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 257 § 1, kennis te nemen 
van de beslissingen van 14 december 2017 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas 
16 december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
16 december 2017 van het Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw Bijstand der Christenen 27 december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
27 december 2017 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, 
als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
14 september 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
14 september 2017 van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
21 november 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
21 november 2017 van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Catharinaparochie 
18 december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004, artikel 57 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
18 december 2017 van de kerkraad van de Sint-Catharinaparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Taalhandboek: infosessie voor alle personeelsleden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een algemene infosessie te organiseren over het taalhandboek van stad en OCMW. Deze 
infosessie vindt plaats op maandag 26 februari 2018 van 15.30 tot 16 uur in de trouwzaal van 
het stadhuis. Alle personeelsleden kunnen de infosessie bijwonen, op vrijwillige basis. 
 
 
 
Communicatieproject ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de communicatiecampagne ‘Zo is Sint-Niklaas’ op te starten en in dat verband opdracht te 
geven een offerteaanvraag uit te schrijven voor het uitgeven van een foto- en verhalenboek. 
 
 
 
Huwelijk niet mogelijk in stadhuis: vaststelling specifieke dagen 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het overzicht van de dagen waarop in 2018 niet gehuwd kan worden in het 
stadhuis. Indien gewenst kan een toekomstig koppel wel huwen - met uitzondering van 27, 28, 
29 en 31 december 2018 - in het gemeentehuis van een deelgemeente. 
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Toeristische brochure 2018: drukwerk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het drukwerk van de toeristische folder 2018 te gunnen aan Graphius - Geers Offset, 
Eeckhoutdriesstraat 67 te Gent, aan de prijs van 7.438,55 EUR + 446,31 EUR (6 % btw) = 
7.884,86 EUR. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Eandis en Telenet: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Eandis, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Telenet bvba, Antoon 
Catriestraat 18 te 9031 Drongen, en Telenet nv, Sluisweg 1 bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren 
van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 
2: maaien van taluds: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9 te 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen - Perceel 2 (Maaien van taluds van straatgrachten met ecomaaier)' voor een bedrag 
van 4.894,40 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: Krekelstraat, fietspad Spieveldstraat, Kromstraat: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de cementbetonherstellingen in Krekelstraat, fietspad Spieveldstraat, Kromstraat, in het kader 
van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan 
cementbetonverhardingen te laten uitvoeren door E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 
Stekene, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 15.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 
1: maaien wegbermen met ecomaaier: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de vorderingsstaat 2 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9 te 
9160 Eksaarde, voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en 
extensieve terreinen - Perceel 1 (Maaien van wegbermen met ecomaaier)' voor een bedrag van 
32.937,16 EUR, btw verlegd, waardoor de diensten een bedrag bereiken van 58.439,17 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring verrekening 10 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 10: aangepaste uitvoering potten en balken van de 
opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in meer van 
696 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 10 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 10 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
118.106,59 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.252.527,56 EUR, 
btw verlegd. 
 



 

7 

 

Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 10bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 10bis van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 
9130 Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
155.077,70 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.407.605,26 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring termijnverlenging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de termijnverlenging van 32 werkdagen voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp' goed te keuren. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: wijzigen type boordstenen Vleeshouwersstraat: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het wijzigen van het type boordstenen in de Vleeshouwersstraat, in het 
kader van het rioproject Sinaaidorp (fase 2), voor een totaalbedrag in meer van 200 EUR, btw 
verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door de firma Van den Berghe Gebr. nv, Aven Ackers 
7, 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen 
of herstellen van diverse straten: betaalbaarstelling vorderingsstaat 9 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 9 in het kader van de onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: 
raamcontract: asfalteren, slemmen of herstellen van diverse straten, samen met het bijhorend 
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proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst 
projecten openbaar domein, goed te keuren en het bedrag van 8.839,61 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: SASK: vernieuwen ramen atelier C6: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van de firma Buyse, Spieveldstraat 19 te 9160 
Lokeren, voor de opdracht 'SASK: vernieuwen ramen atelier C6' voor een bedrag van 
11.357,54 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 50.578,76 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 3de categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: herstellen waterloop 43 Bosstraat 
huisnummer 23: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het herstellen van de waterloop 43 in de Bosstraat ter hoogte van huisnummer 23 goed te 
keuren en, in het kader van het raamcontract uitvoeren van onderhoudswerken aan 
onbevaarbare waterlopen en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas, de firma 
Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 Eksaarde, opdracht te geven de werken uit te voeren en 
hiervoor de nodige kredieten, zijnde 9.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties 
in diverse gebouwen: serres: diverse aanpassingen: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de diverse aanpassingswerken in de serres, in het kader van de raamovereenkomst voor het 
installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in diverse gebouwen, te laten 
uitvoeren door de firma De Maerteleire nv, Industriepark 4b te 9820 Merelbeke, en hiervoor de 
nodige kredieten, zijnde 5.724,27 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
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Werken: brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub: goedkeuring verrekening 3: 
aanpassingen bouwkundige posten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 3: aanpassingen bouwkundige posten, van de 
opdracht 'Brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub' voor het totaalbedrag in 
meer van 3.836,91 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub: goedkeuring verrekening 4: 
wijziging technieken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 4: wijziging technieken, van de opdracht 'Brandweer-
kazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub' voor het totaalbedrag in meer van 
2.185,32 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub: goedkeuring vorderings-
staat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2 te 9111 
Belsele, voor de opdracht 'Brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub' voor een 
bedrag van 71.373,04 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 
177.754,07 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub: goedkeuring vorderings-
staat 6 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de vorderingsstaat 6- eindstaat van bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2 
te 9111 Belsele, voor de opdracht 'Brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub', 
waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op 232.006,19 EUR, btw verlegd, en waarvan nog 
54.252,12 EUR (vorderingsstaat 6), btw verlegd, moet betaald worden. 
 
 
 
Werken: Heraanleg Weimanstraat te Sint-Niklaas en Koebrugstraat te Stekene: goedkeuring 
vorderingsstaat 12tris (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 12tris (eindstaat) van Besix Infra nv, Steenwinkel-
straat 640 te 2627 Schelle,voor de opdracht 'Heraanleg Weimanstraat te Sint-Niklaas en 
Koebrugstraat te Stekene' voor een bedrag van 30.825,35 EUR, btw verlegd, waardoor de 
werken een eindtotaal bereiken van 940.576,57 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject N70 (zwembad-Singel): huisaansluiting tennis Jasmijn: betaalbaarstelling 
factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'rioproject N70 (zwembad-Singel): huisaansluiting 
tennis Jasmijn' goed te keuren en het bedrag van 9.221,24 EUR, btw verlegd, betaalbaar te 
stellen ten gunste van de firma Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: Begijnenstraat 181: herstellen verstopte kolk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Begijnenstraat 181: herstellen verstopte kolk' te gunnen aan de firma Besix Infra 
nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, voor het bedrag van 3.893,80 EUR, btw verlegd. 
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Leveringen: dienst logistiek: leveren dranken voor recepties e.d.: kennisneming prijsstijging 
frisdranken en bekrachtiging beslissing OCMW 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de budgethouder OCMW, directeur seniorenzorg, inzake 
de prijsaanpassingen voor het leveren van dranken e.d., binnen het bestaande raamcontract met 
de firma Waasland Drinks bvba, Prinses Josephine Charlottelaan 12, 9100 Sint-Niklaas, (looptijd 
4 jaar met ingang van 1 juni 2016) ten gevolge van accijnsverhogingen op frisdranken met 
ingang van 1 januari 2018. 
 
Artikel 2 
de nieuwe prijzen met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen als volgt: 
 

eenheid omschrijving 
 % 
btw 

 oude prijs  
 accijns-
verhoging  

 nieuwe 
prijs  

bak Coca Cola 24 x 20 cl 6  9,82 EUR  0,2452 EUR  10,07 EUR 

bak Coca  Cola Light 24 x 20 cl 6  9,82 EUR  0,2452 EUR  10,07 EUR 

bak Coca Cola Zero 24 x 20 cl 6  9,82 EUR  0,2452 EUR  10,07 EUR 

bak Schweppes Tonic 24 x 20 cl 6  15,92 EUR  0,3066 EUR  16,23 EUR 

bak Schweppes Argum 24 x 25 cl 6  15,92 EUR  0,3066 EUR  16,23 EUR 

bak Gini 24 x 20 cl 6  15,85 EUR  0,2452 EUR  16,09 EUR 

bak Fanta Orange 24 x 20 cl 6  9,71 EUR  0,2452 EUR  9,96 EUR 

bak Sprite 24 x 20 cl 6  9,71 EUR  0,2452 EUR  9,96 EUR 

pack Fanta Orange Zero Pet 4 x 1,5 l 6  7,80 EUR  0,3066 EUR  8,11 EUR 

bak Top Orange 24 x 20 cl 6  4,03 EUR  0,2452 EUR  4,27 EUR 

bak Ice Tea 24 x 25 cl 6  12,65 EUR  0,3066 EUR  12,96 EUR 

bak Ice Tea Green 24 x 25 cl 6  11,45 EUR  0,3066 EUR  11,76 EUR 

tray Ice Tea Blik 24 x 33 cl 6  18,36 EUR  0,4047 EUR  18,77 EUR 

tray Ice Tea Blik (21+3) x 33 cl 6  13,32 EUR  0,3066 EUR  13,63 EUR 

bak Looza Tomaat 24 x 20 cl 6  12,45 EUR  0,2452 EUR  12,69 EUR 

bak tonissteiner Agrum 20 x 25 cl 6  13,21 EUR  0,2555 EUR  13,46 EUR 
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Leveringen: dienst logistiek: stad en OCMW: raamcontract voor leveren bureelmaterialen: 
verlenging met periode van 1 jaar: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat op 31 mei 2018 het huidige raamcontract voor het leveren van 
bureelmateriaal voor het stadsbestuur en OCMW afloopt, maar dat het niet evident is om een 
nieuwe procedure op te starten gelet op onduidelijkheden naar aanleiding van de oprichting 
van het Zorgbedrijf en de ingebruikname van een nieuw pakket voor voorraadbeheer in de loop 
van 2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het verlengen van het raamcontract met een periode van 1 jaar tot 31 mei 
2019, tegen dezelfde voorwaarden, als volgt (eenheidsprijzen als bijlage): 
- aan de firma Lyreco Belgium nv, rue du Fond des Fourches 20, 4010 Vottem: 
perceel 1: mappen - klasseurs ....; 
perceel 2: bureelmateriaal; 
perceel 3: schrijf-, tekenmateriaal, latten...; 
perceel 4: plakmateriaal; 
perceel 5: allerlei - subperceel 11: estafette omslagen; 
perceel 6: merkproducten; 
- aan de firma Pandava nv, Hoge Weg 123A, 2940 Hoevenen: 
perceel 5: allerlei, met uitzondering van de estafette omslagen (subperceel 11). 
 
Artikel 3 
deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan het OCMW. 
 
 
 
Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren van strips: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van strips voor de stedelijke openbare bibliotheek gedurende dienstjaren 2018, 
2019 en 2020 te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
gunningscriteria), zijnde De Poort bvba, Nederkouter 137 te 9000 Gent. Er is hiervoor op 
jaarbasis een budget voorzien van 9.000 EUR (inclusief btw). 
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Leveringen en diensten: ICT: verlenging Citrix-licenties: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verlengen van de Citrix-licenties (1 februari 2018 - 31 januari 2019) te gunnen aan de firma 
Comparex Software Belgium bvba, Buro & Design Center 1, Suite 315, Esplanade Heysel, Box 3, 
1020 Brussel, voor een bedrag van 27.539,94 EUR + 5.783,39 EUR (21 % btw) = 33.323,33 EUR, 
betreffende Citrix 'XenApp Advanced Software Maintenance Renewal (820 users)' licenties. 
 
Artikel 2 
voor deze aankoop 1 bestelbon te laten opmaken en later intern te verrekenen (60 % of 
19.994 EUR (incl. btw) voor rekening van het stadsbestuur, 40 % of 13.329,33 EUR (incl. btw) 
voor rekening van het OCMW). 
 
Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te stellen van de beslissing. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering en organiseren van een ruiter-
evenement: veldtoertocht: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan VLAR vzw, Moerasstraat 20 te 8760 Meulebeke tot het organiseren en 
afpijlen van de endurance 'Stekene' op zondag 18 juni 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
- de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 15 juni 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 18 juni 2018 gebeuren, zoniet zal 

dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven voor 2018; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

- de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

- tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
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Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: 'We Ride Flanders': toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Peloton, Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen tot het afpijlen 
van 'We Ride Flanders' op 31 maart 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 29 maart 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op dinsdag 3 april 2018 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2018; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

-  de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

- tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
- er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Opmaken bestelbon voor aankoop wijkwerkcheques 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van een lopende bestelbon van 40.000 EUR ten gunste van 
Edenred, Vorstlaan 165 B9, 1160 Brussel, voor de aankoop van wijkwerkcheques. 
 
 
 
Stadsprijs voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen 2017: organisatie jurybijeenkomst 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de jury voor de wedstrijd voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen 2017 bijeen te laten 
komen op zaterdag 10 maart 2018 om 9 uur in de Westdiepzaal. 
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Artikel 2 
het ereloon van de juryleden, vreemd aan het stadsbestuur, vast te stellen op 120,61 EUR per 
persoon. 
 
Artikel 3 
de verplaatsingskosten van de juryleden, vreemd aan het stadsbestuur, te vergoeden op basis 
van de kostprijs voor openbaar vervoer in 1ste klas. 
 
Artikel 4 
alle juryleden een maaltijd (koude schotel) aan te bieden. 
 
Artikel 5 
opdracht te geven aan de afdeling plannen en ontwikkelen alle noodzakelijke regelingen te 
treffen met betrekking tot de praktische organisatie van deze jurybijeenkomst. 
 
Artikel 6 
Ingrid Verbessem aan te duiden als adviseur in de jury. 
 
 
 
Persoonlijke rechten: concessie stedelijk sportcentrum Meesterstraat: dading De Hoop: ereloon 
raadsman:betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur 17278 d.d. 27 december 2017 voor een totaalbedrag van 3.414,14 EUR + 716,96 EUR 
(21 % btw) + 333,27 EUR (kosten dagvaarding en rolrecht) = 4.464,37 EUR, voor de geleverde 
prestaties bij het realiseren van een dading tussen de Brouwerij De Hoop nv en de stad in het 
dossier betreffende het niet-naleven van de concessieovereenkomst d.d. 18 juli 1986 van het 
stedelijk sportcentrum Meesterstraat, betaalbaar te stellen aan raadsman Nicole Delforge, Baron 
Dhanisstraat 10 te 9100 Sint-Niklaas, op het rekeningnummer BE 40 6301 4212 4863 met 
vermelding 'factuurnr. 17278'. 
 
 
 
Betaalbaarstelling toelage aan de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (Stramin) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorziene toelage voor 2017 aan de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (Stramin), 
ten bedrage van 1.250 EUR, betaalbaar te stellen en dit bedrag te storten op het rekening-
nummer van Stramin, BE40 0682 2267 6863, bij Belfius Bank. 
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Verslag gecoro 28 september 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening van 28 september 2017 en opdracht te geven het verslag te versturen naar 
de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Omgevingsvergunning - klasse 1 - bijstellen voorwaarden: beslissing deputatie: Colortex bvba: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 
21 december 2017 inzake het wijzigen van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater opgelegd 
aan Colortex bvba, Industriepark-West 53, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 1 - beslissing deputatie: stadsbestuur 
Sint-Niklaas (compostvloer): kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 
14 december 2017 inzake het verlenen van een vergunning aan stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote 
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het veranderen van een composteringsinstallatie, gelegen aan 
Industriepark-West 60a, 9100 Sint-Niklaas. De vergunning wordt verleend voor een termijn tot 
het einde van de lopende vergunning, nl. 12 december 2032, mits voldaan wordt aan de 
algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden en aandachtspunten. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - De Tender François: deels 
verlenen/deels weigeren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de aanvraag van De Tender François, Groenstraat 64, 9111 Belsele, tot het verder 
exploiteren en veranderen van een tuinbouwbedrijf aan Groenstraat 64, 9111 Belsele, 
vergunning te weigeren voor de grondwaterwinning met een debiet van maximaal 
3.403 m³/jaar (rubriek 53.8.1.b.). 
 
Artikel 2 
voor de aanvraag van De Tender François, Groenstraat 64, 9111 Belsele, tot het verder 
exploiteren en veranderen van een tuinbouwbedrijf aan Groenstraat 64, 9111 Belsele, 
vergunning te verlenen voor een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 10 m³/dag 
en 2.429 m³/jaar (rubriek 53.8.1.b.) voor een termijn van maximaal 20 jaar en voor de overige 
aangevraagde activiteiten voor onbepaalde termijn, mits voldaan wordt aan de opgelegde 
algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden. 
 
Artikel 3 
volgende nog lopende vergunningen, akteneming op te heffen: 

akteneming verleend door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 1992 voor 
een bovengrondse opslagtank voor 2.000 l mazout en het lozen van huishoudelijk afvalwater, 
op naam van De Tender François; 

vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 30 augustus 1998 
voor het oppompen van 3 m³ grondwater per dag, op naam van De Tender François, voor een 
termijn van 20 jaar, tot 31 augustus 2018; 

vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 5 juni 2000 voor 
het lozen van huishoudelijk afvalwater, opslag van 2.000 l mazout in een bovengrondse tank en 
een grondwaterwinning met een debiet van 4.000 m³/jaar, op naam van De Tender François, tot 
het einde van de lopende basisvergunning, namelijk 31 augustus 2018; 

akteneming verleend door het college van burgemeester en schepenen op 20 november 2000 
voor de opslag van 10.000 l mazout, op naam van De Tender François. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande garage Hendrik Heymanplein 242, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van de garage Hendrik Heymanplein 
242, 9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Watermolendreef 136, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Watermolendreef 136, 
9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Antwerpse Steenweg 6 bus 3, 9100 Sint-
Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Antwerpse Steenweg 6 bus 
3, 9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
1.  Kleuterschool 't Wijntje, Vleeshouwersstraat 2 te 9112 Sinaai, tot het vellen van een boom, 

Wijnveld 253 te Sinaai, sectie B nr. 1253 z²; 
2.  All Meats International Company, Industriepark-Noord 21 te 9100 Sint-Niklaas, tot het 

aanleggen van een laadkade, voornoemd adres, sectie C nr. 736 l. 
 
 
 
Eigen machtigingen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1  
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Aldi, Keerstraat 4 te 9420 Erpe-Mere, tot 
het uitbreiden van de winkel, Pastoor De Meerleerstraat 113 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 1435 w, 
sectie D nr. 748 v5,z6, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. 
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Diverse aanvragen voor nieuwjaarsrecepties van buurt- en wijkcomités 2018: subsidie buurt-
gerichte actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de toekenning van een subsidie van 100 EUR voor volgende buurtgerichte 
acties: 
1.  Buurtcomité Louis Francklaan organiseerde op vrijdag 05-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
2.  Buurtcomité Vrasenestraat organiseerde op vrijdag 05-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
3.  Kruisstraat Sportief organiseerde op vrijdag 05-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
4.  Stanislaw Maczekpark organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
5.  Brandstraat Comité organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
6.  Comité Destelwijk organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
7.  Kazernestraat Comité organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
8.  Buurtcomité Leebrug organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsborrel; 
9.  Buurtcomité Slagmolenstraat organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsdrink 

aan de kerststal; 
10.  Buurtcomité Gouden Leeuw organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
11.  Gysellaancomité organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
12.  Belsele Leeft vzw organiseerde op zaterdag 06-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
13.  Populierenwijkcomité Belsele organiseerde op zondag 07-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
14.  Kuildamcomité organiseerde op zondag 07-01-2018 'Driekoningenvuur'; 
15.  Ekster-Camile organiseerde op zondag 07-01-2018 een nieuwjaarshappening; 
16.  Straatcomité Hoogkamerstraat organiseerde op vrijdag 12-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
17.  Buurtcomité HOBODO organiseerde op zaterdag 13-01-2018 een buurtfeest met versnape-

ringen; 
18.  Wijkoverlegcomité Kroonmolenwijk organiseerde op zaterdag 13-01-2018 een nieuwjaars-

drink; 
19.  Gezinsbond Nieuwkerken organiseerde op zaterdag 13-01-2018 'Driekoningenvuur'; 
20.  Wijkpanel Priesteragewijk organiseerde op zaterdag 13-01-2018 'BuurtVuur'; 
21.  Feestcomité De Cauwerstraat organiseerde op zaterdag 13-01-2018 een nieuwjaars-

receptie; 
22.  Wijkcomité Hoogstraat organiseerde op zondag 14-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
23.  Dorpsraad Nieuwkerken organiseerde op zondag 14-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
24.  Buurtcomité Bomenwijk organiseert op zaterdag 20-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
25.  Comité Oude Baan organiseert op zaterdag 20-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
26.  Wijkcomité Zakstraat organiseert op zondag 21-01-2018 een nieuwjaarswandeling met 

receptie; 
27.  Buurtgemeenschap Hoveniers-Baron Dhanisstraat organiseert op zondag 21-01-2018 een 

nieuwjaarsreceptie; 
28.  Sinaai Leeft vzw organiseert op zondag 21-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
29.  Wijkcomité Klompenberg organiseert op zaterdag 27-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
30.  Buren Nodigen Uit vzw organiseert op zaterdag 27-01-2018 een nieuwjaarsreceptie; 
31.  Comité K organiseert op zaterdag 27-01-2018 een nieuwjaarsdrink; 
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32.  Cardijn Feestcomité organiseert op zondag 28-01-2018 een nieuwjaarsdrink 
33. Feestcomité Tinelstraat organiseert op zondag 04-02-2018 een nieuwjaarswandeling met 

receptie. 
 
 
Buurtcomité Damstraat: nieuwjaarsdrink: 06-01-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Damstraat, p/a Damstraat 30, 
9100 Sint-Niklaas, die plaatsvond op 6 januari 2018 in de Damstraat ter hoogte van huis-
nummer 26 tot huisnummer 30 een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen. 
Het parkeerverbod en verbod van doorrij werden reeds goedgekeurd door de politie en voorzien 
door dienst signalisatie. 
 
 
Replay Events: Replay: 09-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Replay door Replay Events, p/a Hunsberg 83, 1785 Merchtem, op 
vrijdag 9 februari 2018 in ’t Bau-huis, p/a Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te 
verlenen voor: 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Bouwunie vzw: Gouden Baksteen: 02-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de uitreiking van de Gouden Baksteen door Bouwunie vzw, p/a Maria Theresialaan 35, 
1800 Vilvoorde, op vrijdag 2 februari 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Subsidie voor kadervorming aan jongeren uit Sint-Niklaas: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinde-
ren en jongeren een subsidie voor kadervorming, voor een totaalbedrag van 861,22 EUR, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst die als 
bijlage gehecht wordt aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Academie voor muziek, woord en dans: toelage steunfonds 'Vrienden van de academie': 
betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een toelage van 5.500 EUR betaalbaar te stellen aan het steunfonds 'Vrienden van de 
academie', Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, rekeningnummer BE15 0682 3394 4930. 
 
 
 
Internationale samenwerking: ontvankelijk verklaren van de subsidieaanvragen voor projecten 
in 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het subsidiereglement voor internationale samenwerking, zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadszitting van 28 november 2014, volgende projecten van AAS-leden ontvankelijk 
te verklaren: 
 
  ORGANISATIE PROJECT 
1 Dr. J.A. Cap Project Verbeteren van de watervoorziening rond Srikakulam (India) 
2 Makoumivrienden Ondersteuning van de studies van jongeren uit Koudougou 

(Burkina Faso) 
3 Dwagulu-Dekkente Inleefreis voor Sint-Niklase jongeren naar Senegal 
4 Solidagro Try out uitwisselingsreis naar de Filippijnen en uitwerking stages 

voor studenten (vnl. agro- en biotechniek) van Odisee Hogeschool 
5 Oxfam Wereldwinkels 

Sint-Niklaas 
Handel, maar dan eerlijk! 
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6 Soweto Connection Uitbouw van een crèche en ondersteuning op educatief vlak in 
Soweto, Johannesburg (Zuid-Afrika) 

7 Ti Soley Levé Volwassenenonderwijs: uitbreiding algemene kennis en 
verdieping schoolse opleiding in Akil Samdi (Haïti) 

8 ELIMM Verbeteren van sanitaire voorzieningen in de school en het 
gezondheidscentrum in Mbale (Uganda) 

9 EIGHT Verschaffen van basisinkomen via mobiel geld in het dorp Busibi 
(Uganda) 

10 Piano Posso Organiseren van muziekonderricht voor straatkinderen in een 
favela in Fortaleza (Brazilië) 

11 Tusaidiye Uganda Omheinen van de school in Kagulu (Uganda) 

12 Odisee Hogeschool Ontwikkelen van de opleiding verpleegkunde in Parakou (Benin) 

 
 
 
Betaalbaarstelling factuur School in zicht vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de factuur voor een bedrag van 9.256 EUR voor de onkosten gemaakt voor het project School in 
zicht (tweede schijf schooljaar 2017-2018) betaalbaar te stellen aan School in zicht vzw, 
Lovelingstraat 62, 2060 Antwerpen, BE36 0682 5164 2881. 
 
 
Kinderopvang: uitbreidingsronde Kind en Gezin: advies lokaal bestuur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van Kind & Gezin om voor Sint-Niklaas volgende subsidie-
beloftes toe te wijzen: 
-  Den Blauwen Tutter in Nieuwkerken voor 15 trap 1 plaatsen; 
- 't Pastorieke in Belsele voor 16 trap 1 plaatsen. 
-  Infano vzw met 16 plaatsen trap 2 subsidies voor de uitbating van een nieuwe kinderopvang 

in de Knaptandstraat 19 ter vervanging van De Kleine Dolfijntjes. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de opstart van een nieuw kinderopvanginitiatief Het Zonnetje in de 
Knaptandstraat 19, Sint-Niklaas, ter vervanging van de stopgezette groepsopvang De kleine 
Dolfijntjes. 
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Project Praatkameraden: toestemming om vrijwilligers in te schakelen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het project Praatkameraden goed te keuren en hiervoor vrijwilligers in te schakelen, die een 
forfaitaire vrijwilligersvergoeding van 16 EUR per dagdeel van vier uur of minder zullen 
ontvangen. 
 
 
 
Collectieve risicoanalyses voor de diensten beheer gebouwen en kinderdagverblijven: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het advies in het BOC- PBW van 18 december 2017, voor de dienst beheer gebouwen 
de collectieve risicoanalyse te laten uitvoeren via de preventieadviseur psychosociale aspecten 
van Idewe (EDPBW). Hierbij worden alle leidinggevenden individueel bevraagd van deze dienst 
en minimaal 1/3 van de werknemers. De financiële verrekening hiervan gebeurt via de 
preventie-eenheden (IPBW). 
 
Artikel 2 
voor de vier kinderdagverblijven een collectieve risicoanalyse te laten uitvoeren door de 
externe dienst PBW en dit door bevraging van maximaal 1/3 van de werknemers. De financiële 
verrekening gebeurt via de preventie-eenheden (IDPBW). 
 
 
 
Projectmatig werken: goedkeuring programmafiche 'implementatie decreet lokaal bestuur', 
vorming en communicatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende projectfiches, die als bijlage aan de notulen wordt gehecht, goed te keuren: 
- 097: implementatie decreet lokaal bestuur. 
Aan de stuurgroep synergie stad - OCMW wordt opdracht gegeven het project uit te voeren 
volgens de timing, binnen het budget en binnen de scope zoals vermeld in de fiche. Bij 
ingrijpende wijzigingen brengt de stuurgroep het projectbureau op de hoogte, zodat een 
aangepaste versie van de fiche kan worden voorgelegd aan het managementteam en het 
college. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de organisatie van een in-house vorming door de VVSG rond de imple-
mentatie van het decreet lokaal bestuur in de tweede helft van april 2018 en hiervoor de 
gemeenten en OCMW's van het Waasland uit te nodigen (administratie en politici). 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de verspreiding van de tekst 'Het decreet lokaal bestuur komt eraan', die 
als bijlage aan de notulen wordt gehecht, via de Nieuwsflits van januari 2018. 
 
 
 
Contacten met openbare besturen: overleg burgemeesters en secretarissen van het Waasland: 
kennisneming verslag overleg 25 oktober 2017 en opgave agendapunten overleg 24 januari 
2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het overleg van de burgemeesters en secretarissen van het 
Waasland op 25 oktober 2017 in Temse. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat het volgend overleg van de burgemeesters en secretarissen van het 
Waasland plaatsheeft op woensdag 24 januari 2018 in Stekene, en volgende punten op de 
agenda te plaatsen: 
beleidspunten: 
-  Informatie Vlaanderen: vraag om viewer ter beschikking te laten + frequent te updaten, 

motivatie in bijlage; 
-  aanwezigheid gemandateerd vertegenwoordiger FOD Volksgezondheid op veiligheidscel, 

motivatie in bijlage; 
-  gezamenlijke aankoop anti-truck barrières van de firma Pitagone; 
- infosessie VVSG over decreet lokaal bestuur in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Gemeenteraad: geen deelname aan infosessies en adviesgesprekken 'Aan de slag met het 
Decreet Lokaal Bestuur' (VVSG vzw) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niemand van het college van burgemeester en schepenen af te vaardigen om deel te nemen aan 
de infosessies voor politici en de adviesgesprekken 'Aan de slag met het Decreet Lokaal 
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Bestuur', die worden georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw 
van 21 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: AZ Nikolaas vzw: toetreding 
Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren en statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de toetreding van de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren tot AZ Nikolaas vzw en de 
daarmee gepaard gaande wijzigingen van de statuten van AZ Nikolaas vzw goed te keuren. Een 
exemplaar van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
Artikel 2 
machtiging te verlenen aan AZ Nikolaas vzw om het dossier in te dienen bij het Agentschap 
Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de nieuwe benaming Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw, 
afgekort als AZ Waas en Durme. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: AZ Nikolaas vzw: toetreding 
Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren en statutenwijziging: standpunt college van 
burgemeester en schepenen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het antwoord van AZ Nikolaas vzw op de vragen/opmerkingen gesteld 
door het college van burgemeester en schepenen en hierover een standpunt in te nemen. 
 
 
 
Lidmaatschappen verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden in 2018: 
lidgelden boven 2.500 EUR: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het dienstjaar 2018: 
-  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 7, 1030 Schaarbeek 

(lidmaatschapsbijdrage) - voor een bedrag van 54.000 EUR, inclusief btw; 
-  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 7, 1030 Schaarbeek 

(lidmaatschapsbijdrage Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden) - voor een 
bedrag van 14.000 EUR, inclusief btw; 

-  Vereniging voor Openbaar Groen vzw, Predikherenrei 1, 8000 Brugge (lidmaatschapsbijdrage) 
- voor een bedrag van 6.000 EUR, inclusief btw; 

-  Toerisme Waasland vzw, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas (ledenbijdrage) - voor een 
bedrag van 16.000 EUR, inclusief btw; 

-  VLACO, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen (lidgeld en werkingsbijdrage) - voor een 
totaalbedrag van 5.500 EUR, inclusief btw (1.800 EUR (lidgeld) en 3.500 EUR 
(werkingsbijdrage)); 

-  Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde 
(lidmaatschapsbijdrage) - voor een bedrag van 30.000 EUR, inclusief btw. 

 
 
 
Werken: riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef: behoud bovengronds net 
Eandis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het net van Eandis bovengronds te houden in het kader van het rioproject Puidreef-Kouterdreef. 
 
 
 
Werken: Grote Markt: oversteekplaatsen: advies Inter 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om een geprofileerde zone te voorzien in de nieuw aan te leggen oversteek-
plaatsen in antislipglas op de Grote Markt. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes voor de opdracht 
'Rioproject Vossekotstraat' van 20 december 2017, opgesteld door de ontwerper, Studiegroep 
Irtas, Gasmeterstraat 81A te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Rioproject Vossekotstraat' te gunnen aan de economisch meest voordelige 
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 
Schelle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3.364.312,23 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 3 
de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2017/031aa. 
 
Artikel 4 
volgende verbintenissen conform artikel 8 van het subsidiereglement BFF (Fietsfonds) d.d. 
22 juni 2016 uitdrukkelijk te onderschrijven: 
1°  Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen. 
2° Publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen 

(gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media …) en hierbij steeds melding te 
maken van de steun die hij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen en van de 
Vlaamse overheid (inclusief toevoeging van de logo’s) . 

3°  Alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager (bv. bewonersbrief, gemeentelijk 
infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de Provincie Oost-Vlaanderen. 

4°  Een werfbord te plaatsen met de logo’s van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams 
Gewest. 

5°  Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie Oost-Vlaanderen toestemming te 
geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de 
werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen. 

6°  De Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en 
van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De aanvrager en 
de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de 
opening wordt gecommuniceerd (bv. persbericht, officieel infietsen …). 

7°  De bestemming van de werken of grondinnemingen niet te wijzigen zonder de toelating van 
de deputatie. 

8°  Medewerking te verlenen aan de plaatsing van de provinciale signalisatie van het boven-
lokaal functioneel fietsnetwerk. 

 
 
 
Leveringen: plannen en ontwikkelen: aankopen hardware oplossingen voor verzamelen 
energieverbruiksgegevensin 500 particuliere woningen: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatie raming (47.520,66 EUR + 9.979,34 EUR (21 % btw) = 57.500 EUR) en de voor-
waarden vast te stellen voor het aankopen van hardware oplossingen voor het verzamelen van 
energieverbruiksgegevens in 500 particuliere woningen. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat volgende subsidies voorzien werden voor deze opdracht: 

60 % door de Europese Unie (project Interreg 2 Zeeën); 
20 % door de provincie Oost-Vlaanderen. 

 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 

projectcoördinator Elisabethwijk; 
vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 

 
Artikel 4 
de resterende kredieten van 2017 bij een volgende budgetwijziging toe te voegen aan de 
kredieten van 2018. 
 
 
 
Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: aanvraag van een vervoersvergunning voor de 
aanleg van een zuurstofleiding ND 400 Temse-Zelzate (ArcelorMittal Gent) op het grondgebied 
van de stad Sint-Niklaas: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van Air Liquide Industries Belgium nv, Bourgetlaan 44, 1130 
Brussel, tot het bekomen van een vergunning voor het vervoer van zuurstof door middel van 
leidingen in het kader van de aanleg van een zuurstofleiding tussen Temse en Zelzate voor de 
aansluiting van ArcelorMittal Gent op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. 
Indien de vervoersvergunning verleend wordt, moet er rekening gehouden worden met 
volgende voorwaarden: 

 de kruisingen ter hoogte van de Bergstraat, Leestraat en Hulstbaan moeten uitgevoerd 
worden d.m.v. een gestuurde boring; 

 de nodige vergunningen voor werken op openbaar domein moeten aangevraagd worden 
(codenuts, signalisatievergunning ...); 

 het kruisen van waterlopen moet gebeuren in overleg met en volgens de instructies van het 
polderbestuur Sinaai-Daknam. 
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Stadsrandbos Noord: vraag gecoro 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van de gecoro om te onderzoeken het te voorziene noordelijke stads-
randbos meer te spreiden over de noordelijke groene lobben nabij de woonomgevingen. 
 
 
 
Bolleakkergebied Olmenstraat: overlegvergadering buurt 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de uitgangspunten van het alternatief voorstel voor het streefbeeld van 
het bolleakkergebied Olmenstraat en dit voor te stellen op een overlegvergadering met de 
buurt op maandag 29 januari 2018 om 19.30 uur in zaal Familia. 
 
 
 
Westakkers: niet-goedkeuring charter N70 Sint-Niklaas - Beveren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het charter N70 Sint-Niklaas - Beveren niet goed te keuren. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: rioproject Puidreef-Kouterdreef: vastlegging budget 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ermee akkoord te gaan een budget te voorzien van 181.500 EUR voor de verwerving van de 
innemingen noodzakelijk voor de uitvoering van het rioproject Puidreef-Kouterdreef te 9100 
Sint-Niklaas. 
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Wegen: sneeuw- en ijzelbestrijding: kennisneming verslag evaluatievergadering 15 december 
2017 over praktische regeling winterperiode 2017-2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de evaluatievergadering van 15 december 2017 in verband 
met de praktische regeling voor de sneeuw- en ijzelbestrijding voor de winterperiode 2017-
2018. 
 
 
 
Asbeststortplaats Scheerders Van Kerchove’s Verenigde Fabrieken nv: vraag tot opheffen 
vergunning: advies aan deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de procedure tot het opheffen van de milieuvergunning d.d. 26 januari 2006, 
verleend aan Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, voor de exploitatie van een 
stortplaats voor inerte afvalstoffen, gelegen aan Langhalsbeekstraat zn, 9100 Sint-Niklaas, 
gunstig advies te verlenen. 
 
 
 
Campagnebeeld en inzet sociale media voor het belevingsonderzoek 'Baas in Sint-Niklaas' bij 
jongeren: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de banner voor de communicatiecampagne van het belevingsonderzoek 
'Baas in Sint-Niklaas' die aan de gevel van het stadhuis kant Parkstraat zal worden bevestigd. 
Het campagnebeeld is expliciet gericht op jongeren ouder dan 12 jaar. 
 
Artikel 2 
de opmaak van een Facebookpagina en Instagramprofiel voor de campagne 'Baas in Sint-
Niklaas' goed te keuren. Voor de implementatie en socialemediastrategie overlegt het team 
jeugd en vrijetijdsparticipatie nauw met de dienst communicatie. 
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Sluiting groepsopvang Hermelijn op vrijdag 19 januari 2018 wegens werken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven groepsopvang Hermelijn te sluiten op vrijdag 19 januari 2018 wegens de 
onmogelijkheid om de locatie te verwarmen. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


