
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
29 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; de heer Wout De Meester, schepen; de heer 
Mike Nachtegael, schepen; de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-stadssecretaris 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 14.30 uur 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Van Osta 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de firma Van Osta, Paddeschootdreef 4a, 9100 Sint-Niklaas, om op 15 
of 23 maart 2018 een flyeractie te organiseren op de donderdagse markt, op voorwaarde dat het 
advies van de marktleider wordt nageleefd en de betreffende belasting van 100 EUR wordt 
betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Kris Van Dooren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Kris Van Dooren om met zijn smoutbollenkraam een standplaats in te 
nemen in de Heidebloemstraat, 9100 Sint-Niklaas, op de woensdagen 21 februari en 21 maart 
2018, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting ten bedrage 
van 10,80 EUR per dag wordt betaald. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Pauline Nissen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Pauline Nissen om op zondag 25 maart 2018 video-
opnames te maken en foto's te nemen in Sint-Niklaas op voorwaarde dat het advies van de 
politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Philip Van de Velde 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Philip Van de Velde om met zijn hamburgerkraam een standplaats in 
te nemen tijdens de carnavalstoet te Belsele op zondag 25 februari 2018 op de hoek 
Belseledorp/Sint-Andriesstraat, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en 
de betreffende belasting van 6,30 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan N-VA Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan N-VA Sint-Niklaas om op woensdag 14 februari 2018 
chocolade uit te delen aan het station te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het advies van de 
politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
opstellen van een terras: diverse vragen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Fobet bvba, Gladiolenstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, tot het opstellen 
van een terras ter hoogte van de zaak op hetzelfde adres, onder de volgende voorwaarden: 
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 de toelating wordt verleend voor de duur van drie zomerterrasseizoenen; 
 het terras, met een maximale oppervlakte van (8 m x 1,60 m =) 12,80 m², moet geplaatst 
worden in de parkeerstrook; 

 het terras moet op een houten vloer geplaatst worden en moet langs de kant van de rijbaan 
en langs de zijkanten afgesloten worden met windschermen die aan deze vloer moeten 
worden bevestigd; er wordt uitdrukkelijk verboden de verankering in het wegdek te maken; 

 het voetpad moet steeds voor de voetgangers worden vrijgehouden; de vergunninghouder 
moet er streng op toezien dat geen fietsen of bromfietsen in deze zone worden geplaatst, 
zodat de doorgang wordt gevrijwaard; 

 de vergunninghouder is verantwoordelijk voor de rust en orde op het terras; dit betekent o.a. 
dat er geen muziek op het terras mag gemaakt worden (geen luidsprekers); 

 de bepalingen van het reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar 
domein, ingevoerd door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013, moeten strikt worden 
nageleefd; 

 het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
 
Artikel 2 
toelating te verlenen aan Coffee & Comics bvba, Nieuwstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, tot het 
opstellen van een terras ter hoogte van de zaak op hetzelfde adres, onder de volgende 
voorwaarden: 

 de toelating wordt verleend voor de duur van drie zomerterrasseizoenen; 
 het terras, met een maximale oppervlakte van (5 m x 1,50 m =) 7,50 m² moet geplaatst 
worden onmiddellijk aansluitend aan de gevel; 

 het terras moet bestaan uit wegneembare tafels en stoelen; 
 de vergunninghouder is verantwoordelijk voor de rust en orde op het terras; dit betekent o.a. 
dat er geen muziek op het terras mag gemaakt worden (geen luidsprekers); 

 de bepalingen van het reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar 
domein, ingevoerd door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013, moeten strikt worden 
nageleefd; 

 het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: inkohiering van niet-betaalde contantbelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (vervoer van 
personen), aanslagjaar 2017, 14 artikels voor een bedrag van 1.400 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
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Artikel 2 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (nodeloze 
alarmmeldingen), aanslagjaar 2017, 6 artikelen voor een bedrag van 1.410 EUR, vast te stellen 
en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 3 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (takelen van 
voertuigen), aanslagjaar 2017, 76 artikelen voor een bedrag van 7.340,13 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
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. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vast-
stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
-  definitieve vastleggingen: van 2084 tot en met 2092 van het dienstjaar 2017 en van 40 tot 

en met 63 van het dienstjaar 2018; 
-  facturen: van 2517 tot en met 2543 van het dienstjaar 2017 en van 1 tot en met 25 van het 

dienstjaar 2018; 
-  vastgestelde rechten: -. 
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Verlenging samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige stad': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige stad' met het Rode Kruis te verlengen voor 2 jaar. 
 
 
 
Selectieprocedures 2018: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdrachten rond de selectieprocedures voor 2018 te gunnen aan Jobpunt Vlaanderen voor 
een bedrag van 80.000 EUR. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 22 januari 2018: 
goedkeuring 
 
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 
22 januari 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Christus Koningparochie 
15 januari 2018: 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 
15 januari 2018 van de kerkraad van de Christus Koningparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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Portaalsite - projectplanning en redactiewerk: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de projectplanning en de afspraken over het redactiewerk van de portaalsite stad-OCMW vast te 
leggen. 
 
 
Mike Nachtegael, schepen verlaat de zitting 
 
 
 
Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018: info en planning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de infocampagne voor EU-burgers en niet EU-burgers met 5 jaar ononderbroken verblijf die zich 
willen laten registreren om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen goed te keuren. 
 
Artikel 2 
de demo's voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in het stadhuis en de deel-
gemeentehuizen zoals voorzien te laten plaatsvinden. 
 
Artikel 3 
na het sluiten van de stemverrichtingen geen verkiezingscafé in te richten, gelet op de directe 
toegankelijkheid van de uitslagen via internet en sociale media én gelet op de geringe opkomst 
van 6 jaar geleden. 
 
 
 
Voertuigenpark: opmaken bestelbons voor het uitvoeren van herstellingen en het leveren van 
materialen voor dienstvoertuigen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het uitvoeren van herstel-
lingen aan dienstvoertuigen: 
-  bij de firma Karel De Kegel nv, Joseph Cardijnstraat 7, 9420 Erpe-Mere, een bestelbon van 

5.000 EUR; 



 

7 

 

-  bij garage Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, een bestelbon van 
6.000 EUR; 

-  bij Studiebureel voor Automobieltransport nv, Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, een bestelbon van 10.000 EUR voor verplichte keuringen van voertuigen. 

 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het leveren van materialen 
voor team beheer voertuigen en machines: 
-  bij de firma DBM Autobanden nv, Hoogkamerstraat 351, 9140 Temse, een bestelbon van 

7.000 EUR voor het leveren van autobanden ; 
-  bij garage Van den Keybus nv, Hulstendreef 21, 9111 Belsele, een bestelbon van 5.000 EUR; 
-  bij de firma Autoparts Prosec, Dendermondse Steenweg 50, 9070 Destelbergen, een 

bestelbon van 7.000 EUR; 
- bij de firma LO-Auto, Antwerpse Steenweg 11, 9080 Lochristi, een bestelbon van 5.000 EUR; 
- bij de firma Wolf Oil Corporation, Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, een bestelbon 

van 12.000 EUR voor het leveren van smeeroliën. 
 
 
 
Leveringen: wagenpark: aankopen kleine tractor voor dienst beheer openbaar domein: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offertes en de beoordeling van de offertes, het aankopen van een kleine 
tractor voor de dienst beheer openbaar domein te gunnen aan de economisch meest voordelige 
offerte, zijnde de firma Machineland Van der Stock, vestiging van ML-Groep nv, Grote Baan 138 
te 9100 Nieuwkerken-Waas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 12.125 EUR + 
2.546,25 EUR (21 % btw) = 14.671,25 EUR. 
 
 
 
Diensten: plannen en ontwikkelen: aanstellen studiebureau voor opmaak masterplan 
Stationsomgeving Noord (inclusief aanstellen participatiebureau voor opmaak en uitvoering van 
communicatie- en participatiestrategie): uitbreiding opdracht (perceel 2): principe en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden, de indicatieve raming (23.790 EUR + 4.995,90 EUR (21 % btw) = 
28.785,90 EUR) en de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekend-
making, vast te stellen voor de uitbreiding van de participatieopdracht met betrekking tot de 
opmaak van een masterplan Stationsomgeving Noord. 
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Artikel 2 
gelet op het ingediende budgetvoorstel en gelet op het feit dat het bedrag van de initiële 
opdracht niet wordt overschreden met meer dan 50 %, de uitbreiding van de participatie-
opdracht met betrekking tot de opmaak van een masterplan Stationsomgeving Noord te gunnen 
aan de firma Common Ground, Cogels Osylei 19 te 2600 Berchem, tegen een bedrag van 
23.790 EUR + 4.995,90 EUR (21 % btw) = 28.785,90 EUR. 
 
 
 
Werken: Sint-Jozefkerk: lakken van de wijzerplaten van het torenuurwerk: betaalbaarstelling 
stadsaandeel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de factuur van Clocks and Bells voor het schilderen van de wijzerplaten 
van het torenuurwerk van de Sint-Jozefkerk en het stadsaandeel van 3.872 EUR, btw inbe-
grepen, betaalbaar te stellen ten gunste van de kerkfabriek Sint-Jozef, Tereken 5A, 9100 Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbeton-
verhardingen: herstellingen Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, Nachtegalenlaan, 
Zwaluwenlaan en Wapenaarteinde: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de cementbetonherstellingen in Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, Nachtegalenlaan, 
Zwaluwenlaan en Wapenaarteinde, 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 (het restant), 
zijnde 9.793,39 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring vorderingsstaat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor een 
bedrag van 30.696,39 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 
138.953,92 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor een 
bedrag van 1.081,88 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 
140.035,80 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring vorderingsstaat 6bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6bis van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor een 
bedrag van 21.209,57 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 
161.286,71 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring verrekening 9 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 9: aluminium plooiwerk aan aluminium buitenschrijn-
werk van de opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag 
in meer van 1.155 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 



 

10 

 

Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring verrekening 12 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 12: meerwerken HVAC van de opdracht 'Renovatie 
kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in meer van 4.758,91 EUR, btw 
verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 2 kalenderdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin) - meerwerken: vervangen wervel Edgar Tinelstraat: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het meerwerk vervangen wervel Edgar Tinelstraat van de opdracht 
'collector Ossenhoek (via Aquafin)' voor het totaalbedrag in meer van 5.463,97 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: SASK: vernieuwen ramen atelier C6: goedkeuring verrekening 10B 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 10B van de opdracht 'SASK: vernieuwen ramen atelier 
C6' voor het totaalbedrag in meer van 55 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
9 Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, Eandis, 
Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, Telenet 
bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, en Telenet bvba, Liersesteenweg 4 te 2800 
Mechelen, 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. 
 
 
 
Openbaar vervoer: standplaatsvergoeding schuilhuisjes 2018: betaalbaarstelling factuur Vlaams 
Gewest 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de retributie van 2.427,83 EUR betaalbaar te stellen aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81 te 9000 Gent, voor het plaatsen van 
schuilhuisjes met publiciteit langs de gewestwegen op het grondgebied Sint-Niklaas. 
 
 
 
Verslag gecoro 14 december 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 14 december 2017 en opdracht te geven het verslag te versturen naar 
de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Kringloopkrachtenwerking 2018: jaarvergadering met compostbabbel en nieuwjaarsreceptie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de jaarvergadering met compostbabbel en nieuwjaars-
receptie voor de Kringloopkrachtenwerking 2018. 
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Wegvergunningen en -concessies: Sint-Nicolaasplein: verlenging plaatsing kunstwerk: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de stuurgroep Kerk in Sint-Niklaas, de heer Raf Vermeulen, pastoor-
deken, Philippus Neridreef 3 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verlengen van de plaatsingstermijn 
van het kunstwerk aan het Sint-Nicolaasplein te Sint-Niklaas tot eind april 2020. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: recreatieve fietstocht Bikefun Bazel 
vzw: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Bikefun Bazel vzw tot het afpijlen van de 'Saeftinghe Classic' voor 
wielertoeristen op zaterdag 7 april 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

 de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 5 april 2018; 
 het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 9 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 deelnemers 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. 
 
 
 
Organisatie jaarmarkten 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de jaarmarkten in 2018 als volgt: 
- totaal prijzengeld voorzien voor 2018: 10.500 EUR; 
- totaal erelonen voor keurders: 990 EUR; 
- totaal erelonen voor veeartsen: 555,85 EUR, incl. btw; 
- algemeen totaal: 12.045,85 EUR. 
 
Artikel 2 
de wijzigingen voor de organisatie van de jaarmarkten goed te keuren: 
-  invoeren nieuwe richtlijnen omtrent voorinschrijvingen, blokstaarten en hygiënische 

presentatie; 
-  verhogen van het prijzengeld bij de categorie pony's vanaf de 6de prijs van 3 EUR naar 

5 EUR; 
-  splitsen van het prijzengeld vanaf 22 inschrijvingen per reeks; 
-  tijdens de jaarmarkt van Sint-Niklaas een bijkomende prijs van 10 EUR bij de categorie 

warmbloedpaarden en trekpaarden voor 'het best opgesmukte paard'; 
-  tijdens de jaarmarkt van Sinaai Stenenmuur de mogelijkheid om ezels te presenteren. 
 
 
 
Erfpunt: projectsubsidie: funerair erfgoed: ondertekening partnerfiche 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van Erfpunt voor een projectsubsidie rond funerair erfgoed in 
het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed. 
 
Artikel 2 
de partnerfiche te ondertekenen. Het stadsbestuur levert geen financiële bijdrage en de 
personeelsinzet moet beperkt blijven. 
 
 
 
Omgevingsvergunning - klasse 1 - beslissing deputatie: Vitafor nv - inrichting voor de productie 
van additieven voor de veevoederindustrie: 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 
14 december 2017 voor het verlenen van een vergunning aan Vitafor nv, Industriepark-Noord 
18, 9100 Sint-Niklaas, tot het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor 
de productie van additieven voor de veevoederindustrie, gelegen aan Industriepark-Noord 18, 
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9100 Sint-Niklaas. De vergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 10 juni 2029, mits 
voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden. 
 
 
 
Meldingen klasse 3-inrichtingen: aktenemingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
-  SSB bvba in faling (Curator Ivan Reyns, Grote Baan 68, 9120 Beveren) voor het oppompen en 

lozen van (kelder)water met een debiet van max. 2 m³/uur (rubriek 3.4.1.a.), gelegen aan 
Heistraat 135, 9100 Sint-Niklaas; 

-  Patisserie Stefan bvba, Raapstraat 55, 9100 Sint-Niklaas, voor het veranderen (interne 
verplaatsing toestellen) van een bakkerij, gelegen aan Raapstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, met 
als voorwerp: 
-  transformator met een vermogen van 250 kW (rubriek 12.2.1.); 
-  stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen (rubriek 15.1.1.); 
-  compressor en koelinstallaties met een totaal vermogen van 77,1 kW (rubriek 16.3.1.1.); 
-  opslag van 282 liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (rubriek 17.4.); 
-  stookinstallaties (ovens) met een geïnstalleerd vermogen van 432,2 kW (rubriek 43.1.1.b.); 
-  inrichting voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of 

op basis van suiker of cacao in industriegebied met een geïnstalleerd vermogen van 
127,52 kW (rubriek 45.8.1.a.). 

De akteneming van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11-08-2015 voor het 
exploiteren van een bakkerij op naam van Patisserie Stefan bvba, gelegen Raapstraat 29, 
9100 Sint-Niklaas, wordt opgeheven. 

-  Meul Transport bvba, Leestraat 12, 9112 Sinaai voor het exploiteren van een 
standaardgarage, gelegen aan Leestraat 12+, 9112 Sinaai, met als voorwerp: 
-  een onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen met 1 smeerput (rubriek 15.5.1.a.); 
-  het lozen van max. 2 m³/u bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen (rubriek 

15.5.2.a.2.); 
-  het stallen van 4 vrachtwagens (rubriek 15.5.2.e.); 
-  niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van max. 9 voertuigen per dag (rubriek 

15.5.2.f.); 
-  de bovengrondse opslag van 12.264 kg (2 x 7.300 l) mazout (rubriek 15.5.2.k.1.); 
- de opslag van 7 x 200 liter olie en 1.000 liter afvalolie (rubriek 15.5.2.l.) 
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslag voor motorvoertuigen (rubriek 15.5.2.o.). 
De akteneming van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2002 voor 
het exploiteren van een transportbedrijf, op naam van Transportbedrijf Meul bvba, gelegen 
aan Leestraat 12, 9112 Sinaai, wordt opgeheven. 
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Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Koningin Fabiolapark 782, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Koningin Fabiolapark 782, 
9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
de afwijkingen niet toe te staan en de aanvraag van Brouwerij De Hoop, Neerstraat 83 te 9220 
Hamme, tot het bouwen van 20 garageboxen, Watermolenstraat 104 te Belsele, sectie B nr. 
1045 m te weigeren. De garages worden, volgens het goedgekeurde bpa Watermolenwijk, 
ingeplant in een zone voor horeca, loketten en parkeerplaatsen. Garageboxen zijn hier niet 
toegelaten. Er kan niet worden afgeweken van een bestemming binnen een bpa. De gevraagde 
afwijking is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. Er zullen essentiële elementen van het bpa 
in het gedrang worden gebracht. 
 
 
 
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: 
-  Al Forno, Driegaaienstraat 305 te 9100 Sint-Niklaas, tot het wijzigen van bestemming van 

handelspand naar horeca, Heistraat 305 te Sint-Niklaas, sectie A nr. 746 m²; 
-  Brood- en Banketbakkerij Moens, Watermolendreef 173 te 9100 Sint-Niklaas, tot het 

plaatsen van een broodautomaat, voornoemd adres, sectie A nr. 947 f³. 
 
 
 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale installatiepremie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de stedelijke 
sociale installatiepremie van 1.000 EUR per woning of in totaal 2.000 EUR betaalbaar te stellen 
op rekening BE86 0910 1250 5450 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland en dit voor de 
woningen: 

Koningin Fabiolapark 91, 9100 Sint-Niklaas; 
Zamanstraat 55 b3, 9100 Sint-Niklaas. 

 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en 
ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) klasse 1 - advies aan de deputatie: Etablissementen 
J. Maes Zonen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Etablissementen J. Maes zonen, Reedonk 21, 2880 Bornem, tot het 
bouwen van een onbemand tankstation aan Gentse Baan 55, 9100 Sint-Niklaas, voor de 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) gunstig advies te verlenen voor een termijn van 
onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden, 
en gunstig advies voor de stedenbouwkundige handelingen (SH), mits voldaan wordt aan de 
volgende voorwaarden: een septische put, een hemelwaterput met een minimum inhoud van 
7.500 l en een infiltratievoorziening van minstens 3.100 l worden voorzien. 
 
Artikel 2 
volgende extra bijzondere voorwaarde op te leggen: 
- de exploitant mag geen pomp met hoog debiet voorzien. 
 
 
 
Toekenning 50 parkeertickets voor externe sprekers en lesgevers in de stedelijke openbare 
bibliotheek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om 50 parkeertickets ter beschikking te stellen aan het secretariaat van de 
stedelijke openbare bibliotheek voor externe sprekers en lesgevers in het kader van de 
publiekswerking. 
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Kazou Waas en Dender: bedankingsfeest: 29-09-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het bedankingsfeest door Kazou Waas en Dender, p/a de Castrodreef 1, 
9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 29 september 2018 in OC Troelant, Vleeshouwersstraat 4C, 9112 
Sinaai, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Speelplein Spenoazi: barbecue: 03-08-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een barbecue door Speelplein Spenoazi, p/a Zwaanaardestraat 96, 9112 
Sinaai, op vrijdag 03 augustus 2018 in JOC Troelant, Vleeshouwersstraat 4C, 9112 Sinaai, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en 
het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
JOS vzw: buitenspeeldag Beenaertwijk: 18-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buitenspeeldag door JOS vzw, p/a Apostelstraat 13, 
9100 Sint-Niklaas, op woensdag 18 april 2018 in de Beenaertwijk en hiervoor parkeer- en 
verbod van doorrij te voorzien zoals aangegeven op het situeringsplan in bijlage, op voorwaarde 
dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Buurtwerk Peter Benoitpark Stad Sint-Niklaas: speelstraten Goegebuurt: 21-03-2018, 11-04-
2018, 02-05-2018 en 06-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van speelstraten door Buurtwerk Peter Benoitpark Stad 
Sint-Niklaas, p/a Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas op woensdagen 21-03-2018, 11-04-
2018, 02-05-2018 en 06-06-2018 en hiervoor parkeer- en verbod van doorrij te voorzien op 21-
03-2018 in de Peter Benoitstraat t.h.v. huisnummers 6 tot 20 en 3 tot 15b, op 11-04-2018 in de 
Magnolialaan t.h.v. huisnummer 5 tot 9, op 02-05-2018 in de Schoolstraat t.h.v. huisnummer 
112 tot 126 en 109 tot 121 en op 06-06-2018 in de August De Boeckstraat vanaf de hoek met 
de Parklaan tot huisnummer 6, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Chiro Alleman Sinaai: Tapaspibar: 10-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Tapaspibar’ door Chiro Alleman Sinaai, p/a Hemelsbreedte 56, 9112 
Sinaai, op zaterdag 10 maart 2018 in de Dokter R. Haeltermanlaan 21A, 9112 Sinaai, toelating 
te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken en het 
inrichten van een eetgelegenheid (tapas), op voorwaarde dat het advies van team belastingen 
wordt nageleefd. 
 
 
 
Vespa Club Waasland: Wase Voskesrit: 07-10-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
Vespa Club Waasland p/a, Schrijbergstraat 76-2, 9250 Waasmunster, toelating te verlenen om 
tijdens de Wase Voskesrit op zondag 07 oktober 2018: 
- de Grote Markt te gebruiken als vertrek- en aankomstplaats; 
- een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken in te richten; 
- een eetgelegenheid in te richten, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Villa Da Vinci: Villa Da Vinci op de markt: 13-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Villa Da Vinci op de markt’ door Villa Da Vinci, p/a 
Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas, op dinsdag 13 maart 2018 op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Heilig Hartschool Tereken: schoolfeest: 06-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het schoolfeest door Heilig Hartschool Tereken, p/a Tereken 33b, 9100 
Sint-Niklaas, op zondag 6 mei 2018 in de Heilig Hartschool, Tereken 33b, 9100 Sint-Niklaas: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in de Paakesdreef tussen 6 uur en 20 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Business Consultancy Experts: Business Experts Beurs Waasland: 29 tot 31-03-2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tijdens de Business Experts Beurs Waasland door Business Consultancy Experts, p/a Grote Markt 
61 pand 47-48, 9100 Sint-Niklaas, van donderdag 29 maart 2018 tot zaterdag 31 maart 2018, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken en 
het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen 
wordt nageleefd. 
 
 
 
De Bonte Fabriek vof: De Bonte Fabriek editie 12: 05-05-2018 en 06-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

20 

 

Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Bonte Fabriek vof, Klapperbeekstraat 155, 9100 Sint-Niklaas, om 
tijdens 'De Bonte Fabriek' op zaterdag 5 mei 2018 en zondag 6 mei 2018 in ’t Bau-huis een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en een eetgelegenheid in te richten, op voorwaarde 
dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
800 x bedankt: 02-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan team evenementen en plechtigheden om tijdens '800 x bedankt' op 
vrijdag 03 februari 2018 in 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, een gelegen-
heidstapperij zonder sterke dranken in te richten, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Hobby Club: antiek- en rommelmarkten op 18-02, 18-03, 21-10 en 25-11-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de antiek- en rommelmarkten op zondagen 18 februari, 18 maart, 
21 oktober en 25 november 2018 in 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen aan Hobby Club Eddy De Dapper, p/a Sint-Hubertusstraat 298, 9800 
Deinze, voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid binnen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Groepsfeest Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius: 17-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p/a Burggravestraat 70, 9140 Temse, 
om tijdens het groepsfeest (eetfestijn) van zaterdag 17 februari 2018 in Sint-Jozef-Klein-
Seminarie, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas, een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken 
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en een eetgelegenheid in te richten, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt 
nageleefd. 
 
 
 
Kantien Royal: 22, 23 en 24-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Kantien Royal bvba, Ruisstraat 85a, 9140 Tielrode, om het foodtruck-
festival Kantien Royal te organiseren op de Grote Markt van 22 tot 24 juni 2018 tijdens de 
Terrasjesdagen, en in dit kader toelating te geven voor: 
- een gelegenheidstapperij met sterke drank; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
voor zover wordt voldaan aan alle adviezen en op voorwaarde dat het opstellingsplan wordt 
opgesteld en gerespecteerd volgens de richtlijnen van team evenementen en plechtigheden. 
 
 
 
Kermis Sinaai: programmering op maandag 9 juli 2018 op de Dries in Sinaai 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het boeken van Paul Severs, Mama's Jasje en licht en geluid voor de kermis 
van Sinaai op maandag 9 juli 2018. Het voorschot van 1.275 EUR + 76,50 EUR (6 % btw) = 
1.351,50 EUR voor de artiesten wordt gestort aan Philippe Draps, Kloosterstraat 57, 9080 
Beervelde, na ondertekening van het contract. Het saldo van 6.450 EUR + 387 EUR (6 % btw) = 
6.837 EUR wordt gestort in de week volgend op het optreden. 
 
Artikel 2 
het bedrag van 600 EUR voor het optreden van The Golden Years Band op maandag 9 juli 2018 
te betalen via 'verklaring op eer kleine vergoedingsregeling' in de week na het optreden. 
 
Artikel 3 
een vergoeding van 150 EUR toe te kennen aan Biljarclub Herleving, p/a Tybeertstraat 9a, 9111 
Belsele, als vergoeding voor de organisatie van het kampioenschap golfbiljart op zaterdag 7 juli 
2018. 
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Femma: buurtfeest: 25-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een buurtfeest door Femma, p/a Beukenlaan 46, 9112 Sinaai, op zondag 
25 maart 2018 in Zaal Toon, Wijnveld 251, 9112 Sinaai: 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Running Team Sinaai vzw: Bokkenloop: 19-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de Bokkenloop door Running Team Sinaai, p/a Neerstraat 18, 9112 Sinaai, op 19 mei 2018 
parkeerverbod te voorzien op de parking van sporthal Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4A te 
Sinaai, en verbod van doorrij te voorzien in het straatje voor het hoofdvoetbalplein, richting 
sporthal, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Aankoop relatiegeschenk 800 jaar Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de keuze van en het budget voor een relatiegeschenk in het kader van 
800 jaar Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met leverancier Drukzo voor een bedrag van 8.320,87 EUR (incl. 6 % btw). 
 
 
 
Algemene vergadering stedelijke jeugdraad in het stadhuis: goedkeuring receptie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het aanbieden van een kleine receptie aan de leden van de algemene 
vergadering van de stedelijke jeugdraad naar aanleiding van hun eerste vergadering van 2018 
in het stadhuis op 1 februari 2018. 
 
 
 
Europees jaar van het cultureel erfgoed: het SteM als partner van Erfpunt voor het indienen van 
een subsidieaanvraag voor het project 'Romeins verleden van het Waasland': principieel 
akkoord 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met het partnerschap tussen Erfpunt en de stedelijke musea in het kader van het 
project 'het Romeins verleden van het Waasland', waarvoor Erfpunt een projectsubsidieaanvraag 
zal indienen voor het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Het projectonderdeel in het SteM 
(expositie, educatie en publiekswerking) zal plaatsvinden in het voorjaar 2019. 
 
 
 
Internationale samenwerking: subsidiebedragen 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de subsidiebedragen inzake internationale samenwerking voor 2018 ongewijzigd te behouden 
en ze dus als volgt vast te stellen binnen de perken van het door de gemeenteraad vastgestelde 
budget: 
-  artikel 4 (basis- en werkingssubsidies voor solidariteitsverenigingen): 4.500 EUR voor 

basissubsidies en 14.000 EUR voor werkingssubsidies; 
-  artikel 10 (projectsubsidies voor solidariteitsverenigingen): 18.000 EUR; 
-  artikel 14 (jumelages in Sint-Niklaas): 7 EUR per bezoekende persoon per dag; 
-  artikel 18 (jumelages buiten Sint-Niklaas): 4 EUR per Sint-Niklase deelnemer per dag; 
-  artikel 22 (andere uitwisselingen in Sint-Niklaas): 7 EUR per bezoekende persoon per dag; 
-  artikel 26 (andere uitwisselingen buiten Sint-Niklaas): 4 EUR per Sint-Niklase deelnemer per 

dag; 
-  artikel 30 (noodhulp): 10.000 EUR. 
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Stedelijke academie voor schone kunsten: vergoeding vrijwilligers voor De Nacht: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan dat de vrijwilligers die ingezet worden voor het kunstenfestival De Nacht van 
zaterdagmiddag 27 tot zondagmiddag 28 januari 2018 hiervoor een vrijwilligersvergoeding 
ontvangen. 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via cultuurcheques: Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 178,25 EUR als terugbetaling 
van de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
voorstelling 'X-mas XL' van de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden, Kalkstraat 12, 9100 
Sint-Niklaas, op het rekeningnummer BE40 0014 9120 6763. 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via cultuurcheque: Toneelgroep 'Tijl' 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 954,75 EUR als terugbetaling 
van de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
voorstellingen 'Kom van het dak af' en 'Boer zocht vrouw' van toneelgroep Tijl van Sint-Niklaas, 
Spechtstraat 13, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
't Bau-huis: toelating organisatie van ambulante en kermisactiviteiten januari - juni 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen tot organisatie van ambulante en kermisactiviteiten aan de organisatoren 
van hieronder vermelde private markten en de handelaren die hieraan deelnemen: 
1. Lannoo Boekenmarkt - 21 tem 25 februari 2018: Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 

Tielt; 
2.  Foir du Vin - 9 t.e.m. 11 maart 2018: Promarex International bvba, Kerkstraat 161/101, 8540 

Deerlijk; 
3.  Terra Fair + Rodent Fair - 25 maart 2018: Pet-Events vzw, Voorhoek 38, 8940 Geluwe; 
4.  Boekbindbeurs - 15 april 2018: Organisatie Boekbindbeurs, Grindweg 130, 8485 JG 

Munnekeburen, Nederland; 
5.  De Bonte Fabriek - 5-6 mei 2018: De Bonte Fabriek vof, Klapperbeekstraat 155, 9100 Sint-

Niklaas; 
6.  Stoffencircus - zondag 17 juni 2018: Fashion Stocklots, de heer Frederiek Wouters, Waterweg 

2, 3849 PG Hierden, Nederland. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting: vraag tot ontlasting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag van Apcoa Parking Belgium nv, Terbekehofdreef 64, 2610 Wilrijk, om 
de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting van het aanslagjaar 2016, ten bedrage van 
3.465 EUR, kwijt te schelden. 
 
 
 
Politiezone: Vervroegde herziening van de schuld: verschuiving herzieningsdatum met 3 jaar 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het volgende: 
een forward fixing vanaf 27 oktober 2020 voor 3 jaar vast te leggen voor het krediet 27, ten 
bedrage van 2.952.833,15 EUR (resterend saldo op startdatum forward). Zie kenmerken in 
bijlage. 
 
Artikel 2 
aan de financieel beheerder machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te 
leggen. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: 
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"Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting 
tijdens de looptijd van de lening 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. 
 
 
 
Voorstel seizoentewerkstelling 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de seizoentewerkstelling, zoals voorzien in de budgetten van 2018, goed te keuren: 
-  dienst beheer openbaar domein 220 maanden + 16 maanden (gemeenteraadsbeslissing van 

26 januari 2018); 
- dienst openbare werken: 9 maanden; 
- team feestelijkheden 27 maanden + 26 maanden (via formatiebudget). 
 
Artikel 2 
dat de personeelsleden die in 2017 een gunstige evaluatie kregen, indien mogelijk, opnieuw 
worden aangesteld. De aanstellingsnota volgt in een volgende zitting van de adjunct-
stadssecretaris. 
 
 
 
Leveringen: dienst schoonmaak: raamcontract voor huren en reinigen schoonloopmatten 
stadsgebouwen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-002/OVA/schoonloopmatten/MP-HB-CQ en de raming voor de opdracht 
'Huren en reinigen schoonloopmatten voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar', opgesteld door 
de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
indicatieve raming bedraagt 62.809,92 EUR + 13.190,08 EUR (21 % btw) = 76.000 EUR voor de 
volledige duurtijd van het contract. 
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Artikel 2 
deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
 
 
Leveringen: dienst beheer openbaar domein: aankoop zelfrijdende klepelmaaier: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 januari 2018 voor 
het leveren van een zelfrijdende klepelmaaier Amazone Profihopper 4WDi met luchtgeveerde 
bestuurdersstoel, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. Het verslag 
van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
het leveren van een zelfrijdende klepelmaaier Amazone Profihopper 4WDi met luchtgeveerde 
bestuurdersstoel voor de dienst beheer openbaar domein, te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder (rekening houdend met de gunningscriteria), zijnde de firma Heynssens 
Tuinmachines bvba, Eeckelaerthof 13 te 9111 Belsele, tegen het nagerekende inschrijvings-
bedrag van 35.965 EUR + 7.552,65 EUR (21 % btw) = 43.517,65 EUR. 
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 35 kalenderdagen. 
 
 
 
Werken: Grote Markt: aanleg helling rolstoelgebruikers: beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet akkoord te gaan met het voorstel om een helling voor rolstoelgebruikers aan te leggen aan 
de zuidkant van de Grote Markt (ter hoogte van inrit parking). 
 
 
 
Werken: techniekhuis (fase 2): renovatie techniekhuis fase 2: goedkeuring schetsontwerp 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het schetsontwerp voor de renovatie van het techniekhuis fase 2, zoals opgemaakt door Low 
Architecten Bv bvba, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, goed te keuren. 
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Artikel 2 
het budget voor fase 2, zijnde 7.074.000 EUR, incl btw, goed te keuren en de nodige extra 
middelen te voorzien. 
 
Artikel 3 
de achtereenvolgende uitvoering van fase 3 op fase 2 goed te keuren en in de volgende 
meerjarenplanning op te nemen en de middelen te voorzien. 
 
 
 
Diensten: opmaak beheersplan neogotisch stadhuis en gefaseerde restauratie: materiaal-
technisch vooronderzoek: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'opmaak beheersplan neogotisch stadhuis en gefaseerde restauratie: 
materiaaltechnisch vooronderzoek' te gunnen aan studiebureau Monumentenzorg bvba, Solveld 
49 te 3980 Tessenderlo, voor het bedrag van 7.800,87 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Diensten: plannen en ontwikkelen: uitvoeren van een ruimtelijke economische studie in Sint-
Niklaas: wijze van gunning, raming en lastvoorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (41.322,31 EUR + 8.677,69 EUR (21 % btw) = 50.000 EUR) en de 
voorwaarden voor het aanstellen van een dienstverlener voor het uitvoeren van een ruimtelijke 
economische studie in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaan uit vertegenwoor-
digers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de afdeling plannen en ontwikkelen. 
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Diensten: aanstellen dienstverlener voor het op afroep ondersteunen van de afdeling vergunnen 
en toezicht (2018 en 2019): gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offerte, het aanstellen van een dienstverlener voor het op afroep 
ondersteunen van de afdeling vergunnen en toezicht tijdens de dienstjaren 2018 en 2019 te 
gunnen aan de firma Sweco Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, tegen een all-in 
uurtarief van 80 EUR + 16,80 EUR (21 % btw) = 96,80 EUR. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat de dienstverlening gebeurt op afroep, volgens de noden van de 
afdeling vergunnen en toezicht. 
 
 
 
Conceptstudie Groene Lob Baenslandwijk: organisatie startsessie buurt 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de opzet van de startsessie met de buurt voor de Groene Lob Baensland-
wijk en deze te organiseren op dinsdag 27 februari 2018 om 20 uur in het welzijnshuis voor de 
nieuwe Terekenwijk en de Baenslandwijk. 
 
 
 
Opstart wijk-werken en de impact op PWA vzw: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan PWA vzw te adviseren geen andere activiteit meer uit te oefenen en over te gaan tot 
ontbinding en vereffening van PWA vzw. 
 
 
 
Urbanisatie: Gecoro: jaarverslag 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de Gecoro. 
Een exemplaar van dit verslag wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: Europark-Zuid 10 (perceel 436F): erfpachtrecht Belfius Lease 
Services: verlenen toestemming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vestiging van een erfpachtrecht door Belfius Lease Services nv op het 
bedrijfspand op en met grond en verdere aanhorigheden, gelegen Europark-Zuid 10, 9100 Sint-
Niklaas, nu kadastraal gekend 2de afdeling, sectie C, nummer 436F, eigendom van Viksson 
bvba, voor een duurtijd van 27 jaar, verlengbaar tot 99 jaar. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: Industriepark-West 73: erfpachtrecht Belfius Lease Services: 
verlenen toestemming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vestiging van een erfpachtrecht door Belfius Lease Services nv op het 
bedrijfspand op en met grond en verdere aanhorigheden, gelegen Industriepark-West 73, 9100 
Sint-Niklaas, nu kadastraal bekend 5de afdeling, sectie D, nummer 1.755L, eigendom van Immo 
Van Hoye Joris bvba, voor een duurtijd van 27 jaar, verlengbaar tot 99 jaar. 
 
 
 
Patrimonium: proefproject openbaar toiletten Stationsstraat : betaalbaarstelling factuur en 
stopzetting project 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur 2017/36 d.d. 15 januari 2018 voor een totaalbedrag van 3.320 EUR + 697,20 EUR (21% 
btw) = 4.017,20 EUR, betreffende het proefproject voor het openbaar toegankelijk maken van de 
toiletten van café De Casino in de Stationsstraat, betaalbaar te stellen aan De Casino Café bvba, 
Stationsstraat 106 te 9100 Sint-Niklaas. 
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Artikel 2 
dat het proefproject met ingang vanaf 1 november 2017 werd stopgezet wegens het niet 
behalen van het gewenste resultaat. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: Nijverheidsstraat: erfdienstbaarheid ondergrondse leidingen 
ten voordele van basisschool De Fontein: principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid ondergrondse leidingen 
ten voordele van Berkenboomscholen vzw, Kalkstraat 28 te 9100 Sint-Niklaas, in het kader van 
het plaatsen van riolering voor basisschool De Fontein, Gasmeterstraat 28 te 9100 Sint-Niklaas, 
over de terreinen van de brandweerkazerne gelegen Nijverheidstraat, kadastraal bekend 3de af-
deling, sectie E, delen van nrs. 513 F3 en 660 G19. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de afdeling plannen en ontwikkelen een schattingsverslag op te vragen 
voor het bepalen van de vergoeding voor de erfdienstbaarheid ondergrondse leidingen en de 
modaliteiten van deze erfdienstbaarheid verder uit te werken. 
 
Artikel 3 
toelating te verlenen aan de school tot het uitvoeren van werken in het kader van het realiseren 
van een gescheiden rioleringsstelsel over de terreinen van de brandweerkazerne zoals vermeld 
in artikel 1 van dit besluit. De terreinen moeten na de werken door en op kosten van de school 
in hun oorspronkelijk staat hersteld worden. 
 
 
 
Principiële vraag: JKV Invest: Grote Markt: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door JKV Invest met betrekking tot de percelen met 
kadastrale gegevens 3de AFD/SINT-NIKLAAS, sectie E, nrs. 1171B en 1174G, en onder de 
voorwaarden vermeld in het advies van de dienst ruimtelijke ordening een (laagdynamische) 
ontwikkeling in de tuinzone van Huis Myle te overwegen. 
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Principiële vraag: Woonbureau nv: project Kokkelbeekplein: plaatsen ondergrondse afval-
containers: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de principes m.b.t. het plaatsen van ondergrondse containers te herbevestigen: het plaatsen van 
ondergrondse afvalcontainers wordt opgelegd als voorwaarde in de bouwvergunning, de 
containers worden geplaatst op privédomein dat na uitvoering van de werken kosteloos wordt 
overgedragen aan de stad. 
 
 
 
Verkaveling: notaris Maarten De Clercq: Wijnveld: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van notaris Maarten De Clercq, Voorhout 33 a te 9190 Kemzeke, tot het verkavelen 
van een grond, Wijnveld te Sinaai, sectie B nr. 1299 d, te weigeren op basis van het verslag van 
de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
De Ronde van Vlaanderen: afspraken vipkaarten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de 75 vipkaarten voor de Ronde van Vlaanderen die de stad krijgt als return van Flanders 
Classics, als volgt te verdelen: 
- college, gemeenteraad, OCMW-raad: 1 per persoon (niet overdraagbaar); 
- wedstrijd inwoners: 10; 
- wedstrijd via Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: 5; 
- marktcommissie: 5; 
- dagelijks bestuur sportraad: 3. 
De overige kaarten worden te koop aangeboden aan 125 EUR per stuk. 
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Jeugd: samenwerkingsovereenkomst 2018 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de 
veiligheid van speelterreinen: goedkeuring  
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een samenwerkingsovereenkomst voor 2018 te sluiten met JOMI vzw voor het onderhoud en de 
veiligheid van de speelterreinen waarvan de stad verantwoordelijke uitbater is. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Toelating om adresgegevens te gebruiken in functie van het centraal aanmeldingsregister 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven om adresgegevens van ouders die hun kind via het centraal aanmeldings-
systeem moeten inschrijven te gebruiken om deze groep ouders extra te informeren. 
 
 
 
Film '800 x bedankt': laatste revisie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een laatste revisie te doen van de film '800 x bedankt' van Videoclub Close-up met het oog op 
het inkorten van sommige fragmenten en het bepalen van de aanwezigheid van mandatarissen 
in beeld op dinsdag 30 januari 2018 om 9.15 uur. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 26 januari 2018: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 26 januari 
2018. 
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De voorzitter sluit de zitting om 16.30 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


