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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 maart 2018
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-
VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Jos De 
Meyer, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van 
der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ronny Suy, 
raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); 
mevrouw Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer 
Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw Monique Van 
Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, 
raadslid (Groen); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, 
raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster 
Baeck, raadslid (Groen); de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V); de heer Willem De Klerck

Zijn eveneens aanwezig
de heer Johan De Paepe, korpschef van politie

Afwezig
mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld)

Verontschuldigd
mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer Mike Nachtegael, raadslid (sp.a)

23 maart 2018 19:04 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Ilse Bats verwelkomt dhr. Willem De Klerck als OCMW-voorzitter.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat schepen Annemie Charlier verontschuldigd is wegens het 
overlijden van haar schoonbroer. Hierdoor zal punt 14 ‘Werken: bibliotheek Hendrik 
Heymanplein: renovatie stookplaats en vernieuwen regeling: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling’ behandeld worden door schepen Peter Buysrogge en zal punt 11 
‘Stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid’ behandeld worden 
door burgemeester Lieven Dehandschutter.
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Voorzitter Ilse Bats meldt dat punt 5 ‘Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
samenstelling selectiecommissie voor twee functies van commissaris van politie: goedkeuring’ 
zal worden afgevoerd, evenals punt 20 ‘Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: 
voorlopige vaststelling’ op vraag van de commissie voor mobiliteit, economie en werk.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi die vraagt naar de motivering van de afvoering van punt 5 
‘Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: samenstelling selectiecommissie voor 
twee functies van commissaris van politie: goedkeuring’.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat raadslid Mike Nachtegael verontschuldigd is en dat raadsleden Ine 
Somers en Hasan Bilici de zitting later zullen betreden.

Voorzitter Ilse Bats meldt de geboorte van Remi, zoon van raadslid Jens Vrebos.
De raad feliciteert raadslid Jens Vrebos met de geboorte van zijn zoon.

Voorzitter Ilse Bats meldt de aanwezigheid van 4 leerlingen die in het kader van een 
schoolopdracht de gemeenteraadszitting bijwonen en vraagt de raad of de leerlingen een foto 
mogen nemen van de raadszitting.
De gemeenteraad stemt hiermee in.

Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die vraagt of het antwoord van een ambtenaar gedragen 
wordt door het college van burgemeester en schepenen en/of de bevoegde schepen 
geraadpleegd wordt.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter die meldt dat deze suggestie wordt 
meegenomen en zal worden meegedeeld aan de medewerkers en aan de leden van het college 
van burgemeester en schepenen om deze stelregel permanent en consequent toe te passen.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.

Interpellatie van raadslid Marc Heynderickx die afvoering vraagt van punt 18 ‘Patrimonium: 
zakelijke rechten: supermarkt Hendrik Heymanplein: einde opstal en bezetting ter bede: 
vaststelling voorwaarden akte’.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die meldt dat zijn fractie de vraag tot afvoering 
steunt.

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00053 Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 23 februari 
2018

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 februari 
2018 goed te keuren.
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Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 33, 180 en 181 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het gemeentedecreet worden de notulen van de vorige vergadering aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 februari 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 23-02-2018.pdf

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00060 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van wijkinspecteur van 
politie (dienst nabijheidspolitie)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een sectorinspecteur van politie van de dienst nabijheidspolitie wordt 
op 1 mei 2018 benoemd tot wijkinspecteur. Door een beleidsbeslissing wil de zone stapsgewijs 
alle vacatures van sectorinspecteur omzetten in vacatures voor wijkinspecteurs. Als gevolg 
hiervan wordt één functie van wijkinspecteur van politie binnen de dienst nabijheidspolitie 
vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
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Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van wijkinspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst nabijheidspolitie 
en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 
selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt;
- de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten.

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

3 2018_GR_00061 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (dienst eerstelijnspolitie)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie
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Bondige toelichting
In de gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de 
politiezone Sint-Niklaas vastgesteld. Een hoofdinspecteur van politie verlaat op 1 mei 2018 de 
dienst eerstelijnspolitie om te werken in de dienst bestuurlijke beeldvorming van de eigen zone. 
Als gevolg hiervan wordt één functie van hoofdinspecteur van politie binnen de dienst 
eerstelijnspolitie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst eerstelijnspolitie 
en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 
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selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt;
- de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten.

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

4 2018_GR_00063 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid 
niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen de meldkamer van de politiezone Sint-Niklaas komt op 16 april  2018 één functie van 
onthaalmedewerker-telefonist vrij. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te 
brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. De korpschef wenst de 
functie in te vullen met een CALogpersoneelslid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002.
Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 2002.
Omzendbrief GPI 23 van 19 januari 2003.
Permanente nota van 3 juli 2009 van de Directie van de juridische dienst van de Federale 
Politie.

Argumentatie
Voor de invulling van een dringende behoefte kan de politie binnen het administratief en 
logistiek kader overgaan tot contractuele aanwerving. De functie moet dan wel in een volgende 
mobiliteitscyclus vacant worden verklaard.
De korpschef wenst hiertoe over te gaan voor één vacante functie voor onthaalmedewerker-
telefonist in de meldkamer van de politiezone. Wanneer er binnen deze categorie van 
medewerkers een functie niet opgenomen is, brengt dit de planning van de permanentiedienst 
in gevaar. Het is daarom aangewezen de vacature zo snel mogelijk in te vullen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één CALogfunctie niveau D voor onthaalmedewerker-telefonist voor de dienst meldkamer van 
de politiezone Sint-Niklaas contractueel in te vullen, omwille van dringende nood.

Artikel 2
naar aanleiding van de selectie een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

5 2018_GR_00065 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
samenstelling selectiecommissie voor twee functies van 
commissaris van politie: goedkeuring
AFGEVOERD

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

Johan De Paepe, korpschef van politie verlaat de zitting

6 2018_GR_00066 Taxi- en verhuurdiensten: Stedelijk reglement inzake de 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
Tijdens een aantal recente hoorzittingen met verschillende taxi-exploitanten rees de vraag of er 
opnieuw een tijdelijke chauffeurspas (voorlopige machtiging) kan ingevoerd worden zoals 
vroeger het geval was. Tevens is er discussie gerezen over welke bewijzen moeten geleverd 
worden wanneer een chauffeur voor een bepaalde exploitant gaat rijden: de regels daaromtrent 
momenteel opgenomen in het huidige reglement mogen geschrapt worden aangezien de regels 
dienaangaande opgenomen zijn in de sociale wetgeving. Vanaf 1 september 2018 zal een attest 
Basiskennis bedrijfsbeheer niet meer nodig zijn om als zelfstandige te starten. In het stedelijk 
reglement is dit opgenomen als verplicht in te leveren document wanneer men een vergunning 
aanvraagt als exploitant. Het is ook aangewezen om dit aan te passen. 
Voor dit alles dient het stedelijk reglement gewijzigd te worden. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
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Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en 
de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, met latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten 
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, met latere wijzigingen.
Stedelijk Reglement van 28 mei 2004 inzake de taxidiensten en de diensten voor het verhuren 
van voertuigen met bestuurder, met latere wijzigingen.

Argumentatie
De doorlooptijd van de procedure tot het bekomen van een machting als chauffeur van een 
taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, bedraagt al snel 
enkele weken. Vooral voor het bekomen van een machtiging als taxichauffeur, moet men al snel 
enkele weken rekenen omwille van het voorgeschreven onderzoek naar de zedelijke 
waarborgen. In het verleden (tussen 2004 en 2009) was er een procedure voorzien om een 
voorlopige machtiging reeds te bekomen in afwachting van de afgifte van een definitieve 
machtiging. Dit werd destijds afgeschaft om het hoge verloop in de sector tegen te gaan. Op 
vraag van verschillende exploitanten wil het stadsbestuur dit terug invoeren, 
aangezien exploitanten vaak dringend chauffeurs nodig hebben en in die zin een doorlooptijd 
van een zestal weken niet werkbaar is.
Er is eveneens discussie gerezen aangaande de bewijzen die moeten geleverd worden wanneer 
een chauffeur voor een bepaalde exploitant gaat rijden. In de huidige versie van het reglement 
staat dat er een Dimona-aangifte en een arbeidsovereenkomst moet afgeleverd worden. In de 
praktijk rijden er ook chauffeurs voor exploitanten op basis van een interimcontract en via een 
overeenkomst op zelfstandige basis. Het is aangewezen dit in het stedelijk reglement te 
schrappen, aangezien dit niet behoort tot de wetgeving omtrent personenvervoer.
De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 1 september 2018 een attest bedrijfsbeheer niet 
meer nodig zal zijn om een zaak te starten. In het huidig stedelijk reglement is dit document 
een vereiste om een exploitatievergunning als taxi of dienst voor het verhuren van voertuigen 
met bestuurder te kunnen bekomen. Voorgesteld wordt de tekst te wijzigen in die zin dat dit 
nodig is wanneer dit voorzien is bij wet of decreet (dus tot en met 31 augustus 2018).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
met ingang van 1 april 2018 het stedelijk reglement inzake de taxidiensten en de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder aan te vullen en te wijzigen.  De tekst van deze 
aanvullingen en wijzigingen luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond):

Artikel 18

§2 Procedure tot het bekomen van de machtiging, indien de kandidaat-chauffeur in dienst 
wenst te treden bij een exploitant van een taxidienst:

1° Voorlopige machtiging:



Gemeenteraad 9/49 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 maart 2018

A. De voorlopige machtiging wordt bij afgifte van de aanvraag afgeleverd voor een periode van 
maximum zes (6) weken, in afwachting van het resultaat van het onderzoek door het college 
van burgemeester en schepenen omtrent de door de kandidaat-chauffeur gegeven zedelijke 
waarborgen en beroepsbekwaamheid.

B. De voorlopige machtiging wordt enkel afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

- het bewijs van goed zedelijk gedrag vermeldt geen veroordelingen;

- de kandidaat-chauffeur beschikt over een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat hij geschikt 
is om een taxivoertuig of een verhuurvoertuig te besturen;

- de kandidaat-chauffeur beschikt over een geldig rijbewijs (min. 3 jaar oud).

C. Tijdens de duur van de voorlopige machtiging zal de kandidaat-chauffeur onderworpen 
worden aan het onderzoek omtrent zijn zedelijke waarborgen en zijn beroepsbekwaamheid.

D. Voor de kandidaat-chauffeurs die niet voldoen aan de onder B genoemde voorwaarden, kan 
geen voorlopige machtiging worden bekomen.

2° Definitieve machtiging:

De definitieve machtiging ...

§3 Procedure tot het bekomen van de machtiging, indien de kandidaat-chauffeur in dienst 
wenst te treden als chauffeur van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder:

1° Voorlopige machtiging:

A. De voorlopige machtiging wordt bij afgifte van de aanvraag afgegeven voor een periode van 
maximum zes (6) weken, in afwachting van het resultaat van het onderzoek door het college 
van burgemeester en schepenen omtrent de door de kandidaat-chauffeur beroepsbekwaamheid.

B. De voorlopige machtiging wordt enkel afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

- de kandidaat-chauffeur beschikt over een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat hij geschikt 
is om een taxivoertuig  of een verhuurvoertuig te besturen;

- de kandidaat-chauffeur beschikt over een geldig rijbewijs (min. 3 jaar oud).

C. Tijdens de duur van de voorlopige machtiging zal de kandidaat-chauffeur onderworpen 
worden aan het onderzoek omtrent zijn beroepbekwaamheid en de aanvraag tot machtiging 
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

D. Voor de kandidaat-chauffeurs die niet voldoen aan de onder B genoemde voorwaarden, kan 
geen voorlopige machtiging worden bekomen.

2° Definitieve machtiging:

De definitieve machtiging ...
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Artikel 2
met ingang van 1 april 2018 het stedelijk reglement inzake de taxidiensten en de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder aan te vullen en te wijzigen.  De tekst van deze 
aanvullingen en wijzigingen luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond):

Artikel 22

§1 Een exploitant van een taxidienst kan enkel een chauffeur ritten laten uitvoeren die van het 
college een machtiging heeft bekomen om in dienst te treden als chauffeur van een taxidienst.  
Een exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder kan een 
chauffeur ritten laten uitvoeren die van het college een machtiging heeft bekomen om in dienst 
te treden als chauffeur van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

§2 Een exploitant die een chauffeur voor hem/haar ritten wil laten uitvoeren, moet daarvan 
melding maken bij de stedelijke administratie, de exploitant wordt dan vermeld op het 
chauffeursboekje.

§3 Het college geeft toelating tot de indienstneming van een chauffeur,als aan de voorwaarden 
van §1 en §2 is voldaan.  Van deze toelating wordt de exploitant onverwijld in kennis gesteld.  
De exploitant moet er voor zorgen dat de chauffeur die hij in dienst neemt, de indienstneming 
officieel door de bevoegde diensten laat opnemen in zijn chauffeursboekje (zie artikel 19).

§4 Indien wordt vastgesteld dat de bepalingen van de vorige paragrafen niet worden nageleefd, 
zal aan de exploitant bij aangetekend schrijven een officiële waarschuwing worden 
overgemaakt.  Indien aan deze waarschuwing geen gevolg wordt gegeven of bij herhaling van 
de overtreding, kan het college bij gemotiveerde beslissing de vergunning voor de exploitatie 
van een taxidienst of van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, voor een 
bepaalde periode schorsen of zelfs definitief intrekken.  Deze besluiten tot schorsing of 
intrekking zullen aan de exploitant betekend worden.
In geval van schorsing of intrekking van de vergunning moet de exploitant er voor zorgen dat 
de officiële documenten, die hem in uitvoering van dit reglement werden afgegeven, 
onmiddellijk bij de overheid die de documenten heeft afgeleverd, worden ingeleverd.  Indien 
hier geen gevolg aan wordt gegeven, behoudt de bevoegde overheid zich het recht voor deze 
documenten met alle middelen terug te vorderen.

Artikel 3
met ingang van 1 april 2018 het stedelijk reglement inzake de taxidiensten en de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder aan te vullen en te wijzigen.  De tekst van deze 
aanvulling luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond):

Artikel 8

§3 Beroepsbekwaamheid:

De aanvrager wordt beschouwd als beroepsbekwaam, indien de volgende stukken bij zijn 
aanvraag zijn gevoegd:

1° Als de aanvrager ook zelf voertuigen zal besturen, een afschrift van het rijbewijs van de 
aanvrager (voor- en achterzijde).  Daaruit moet blijken dat hij reeds gedurende 3 jaar over een 
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geldig rijbewijs beschikt.  Indien hij een rijbewijs kan voorleggen dat geldig is voor de categorie 
D van voertuigen, wordt deze termijn tot 6 maanden beperkt.

2° Als de aanvrager ook zelf voertuigen zal besturen, een medisch getuigschrift waaruit blijkt 
dat hij geschikt is om een taxivoertuig of een verhuurvoertuig te besturen, voor zover dit nog 
niet vermeld wordt op zijn rijbewijs.

3° Het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de 
Kamer van Ambachten en Neringen of een gelijkwaardig document, op naam van de aanvrager 
voor zover dit bij wet of decreet nog van toepassing is.

Bijlagen
StedelijkReglement2018.doc
StedelijkReglement2009.doc

7 2018_GR_00080 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: aanvulling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
Op de parkbegraafplaats Heimolen werden nieuwe columbaria gebouwd waarbij de nissen 
beschikken over een plexi- of marmeren dekplaat. Deze platen kunnen ter beschikking gesteld 
worden aan nabestaanden, zodat zij deze naar eigen persoonlijk ontwerp kunnen laten 
graveren.
Voor deze terbeschikkingstelling zal een tarief worden aangerekend. Daarvoor moet het 
retributiereglement aangevuld worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Gemeentedecreet, artikel 42 en 43 § 2, 15°.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende invoering van de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
Op de nisplaten van de oudere columbaria kunnen nabestaanden enkel een goudkleurig 
naamplaatje (tarief 45 EUR) laten bevestigen. Door de dekplaten van de nieuwe columbaria 
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volledig ter beschikking te stellen, krijgen nabestaanden de gelegenheid om deze net zoals een 
grafzerk te personaliseren door middel van versiering en gravering. Hiervoor zal een tarief van 
150 EUR aangerekend worden.
Wanneer de concessie vervalt, moet de gepersonaliseerde dekplaat uiteraard vervangen worden 
door een nieuwe. Het tarief van 150 EUR dekt deze nieuwe aankoopkost.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
met ingang van 1 april 2018 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, aan te vullen.
De tekst van deze aanvulling luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond): 

Artikel 6 - Tarieven en toepasselijke tarieftypes

§ 21.  Inzake begraafplaatsen (beleidsveld 0990)

A.    Tarieven

c)     Terbeschikkingstelling van een dekplaat
voor de nieuwe columbaria op de park-
begraafplaats Heimolen                                                    150,00   EUR per dekplaat

Bijlagen
retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

8 2018_GR_00056 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): 
Regionaal Adviescomité: aanduiding vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden in het Regionaal 
Adviescomité Domeindiensten TMVW ov.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1, 42 § 1, 43 § 2, 5°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.
Statuten Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC).

Argumentatie
Met brief van 7 februari 2018, geregistreerd op 12 februari 2018, vraagt Farys dat het 
stadsbestuur Sint-Niklaas een vertegenwoordiger aanduidt voor het Regionaal Adviescomité 
Domeindiensten van TMVW (ov).

De buitengewone algemene vergadering van TMVW (IC) heeft op 22 december 2017 het licht op 
groen gezet voor de afronding van de transitie van de intercommunale TMVW naar een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband (ISV) met een aangepaste bestuurlijke onderbouw.
De statutenwijziging laat enerzijds de formele conformering toe aan het Vlaams Decreet op de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Anderzijds werd voorzien in de afsplitsing van de 
activiteit Aanvullende Diensten.
Toevoer drinkwater, Distributie drinkwater, Zuivering, Secundaire Diensten (sportinfrastructuur) 
en Wegenis (weliswaar uitdovend) zullen ressorteren onder de ISV TMVW opdrachthoudende 
vereniging (ov).
In TMVW (ov) werden er (Regionale) Adviescomités opgericht waarvan de samenstelling bepaald 
wordt door de deelnemende vennoten, zij duiden hun vertegenwoordigers aan.

Aangezien het stadsbestuur Sint-Niklaas nog geen vertegenwoordiger voor het Regionaal 
Adviescomité Domeindiensten heeft aangeduid, verzoekt Farys een vertegenwoordiger aan te 
duiden voor wie het mandaat geldt tot het einde van de legislatuur 2013-2018.
Volgende wettelijke bepalingen moeten in acht worden genomen:
- de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het Adviescomité moet de hoedanigheid 
bezitten van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid;
- het lid van het Adviescomité kan geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de Algemene 
Vergadering;
- de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het Adviescomité mag geen statutair of 
contractueel personeelslid zijn van de intercommunale;
- alle mandaten hebben een looptijd van zes jaar; zij vervallen onmiddellijk na de 
jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden en zijn hernieuwbaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)
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Artikel 1
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-Niklaas, aan te 
duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het Regionaal Adviescomité 
Domeindiensten van TMVW ov.

Artikel 2
deze beslissing aan TMVW ov mee te delen.

Bijlagen
Brief Farys 09-02-2018

9 2018_GR_00058 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening: voordracht kandidaat voor mandaat 
van P-bestuurder

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die vraagt of de naam van de vereniging niet 'De 
Watergroep' moet zijn in plaats van 'Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening'.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats die meldt dat het zal worden onderzocht.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen voor een mandaat van P-
bestuurder door de provinciale vennotenvergadering P-diensten Oost-Vlaanderen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Statuten Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba.

Argumentatie
Met e-mail van 22 februari 2018 meldt De Watergroep dat het mandaat van bestuurder van 
mevrouw Anne Mervillie eindigt op 8 juni 2018. In toepassing van artikel 19 § 5 van de statuten 
van De Watergroep moet de provinciale vennotenvergadering, bestaande uit het provinciaal 
comité Oost-Vlaanderen en het provinciaal comité Riopact Oost-Vlaanderen, aan de algemene 
vergadering op 8 juni 2018 een kandidaat voordragen voor een mandaat van bestuurder.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de heer Maxime Callaert, gemeenteraadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-
Niklaas, voor te dragen als kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de provinciale 
vennotenvergadering P-diensten Oost-Vlaanderen.

Bijlagen
C-1802.384.599.818 E-mail De Watergroep 22-02-2018.pdf
C-1802.384.599.818 Voordracht P-bestuurder.pdf

10 2018_GR_00067 Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: wijziging 
samenstelling en verkiezing voorzitter

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Er worden een aantal wijzigingen in de gemeenteraadscommissies voorgelegd. 
Zo vraagt de sp.a-Groen-fractie de samenstelling van enkele gemeenteraadscommissies te 
wijzigen.
Bijkomend heeft de heer Frans Wymeersch met brief van 5 februari 2018 ontslag genomen als 
voorzitter van de commissie voor personeel, interne organisatie en sport en ziet de fractie 
Vlaams Belang af van het verdere voorzitterschap van deze commissie. Na bespreking in het 
fractieleidersoverleg draagt de CD&V-fractie raadslid Julien Ghesquière voor als voorzitter van 
vermelde commissie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de wijziging van enkele 
gemeenteraadscommissies en de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de commissie voor 
personeel, interne organisatie en sport.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 39 en 40, 7°.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 21.
Gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 houdende vorming, samenstelling en verkiezing 
voorzitters gemeenteraadscommissies.
Gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2014 houdende wijziging van de benaming van 2 
gemeenteraadscommissies.
Gemeenteraadsbeslissingen van 25 oktober 2013, 28 februari 2014, 28 maart 2014, 29 augustus 
2014, 26 september 2014, 24 april 2015, 28 augustus 2015, 23 oktober 2015, 22 december 
2016 en 22 september 2017 houdende wijziging van de samenstelling van de 
gemeenteraadscommissies.

Argumentatie
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De gemeenteraad richt de gemeenteraadscommissies op, bepaalt het aantal en de 
bevoegdheden van die commissies en stelt de leden aan. De wijziging van de samenstelling van 
volgende gemeenteraadscommissies wordt derhalve ook aan de gemeenteraad voorgelegd:
- commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en 
erediensten: raadslid Kris Van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike 
Nachtegael;
- commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: raadslid 
Kris Van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: raadslid Kris Van der Coelden als effectief lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Kris Van der 
Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en 
participatie: raadslid Kris Van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike 
Nachtegael;
- commissie voor financiën: raadslid Kris Van der Coelden als effectief lid vervangen door 
raadslid Mike Nachtegael.

Voor wat betreft het voorzitterschap van de commissie voor personeel, interne organisatie en 
sport bepaalt artikel 22 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat elke fractie 
een kandidaat-voorzitter kan voordragen voor één of meer commissies. De voorgedragen 
kandidaten moeten effectief lid zijn van de betrokken gemeenteraadscommissies en de akten 
van voordracht moeten gericht worden aan de voorzitter van de gemeenteraad en ingediend 
worden uiterlijk acht dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad waarop de verkiezing 
van de voorzitters wordt geagendeerd. De voorzitters van de gemeenteraadscommissies worden 
in de gemeenteraad verkozen met meerderheid van stemmen en bij geheime stemming, waarbij 
elk gemeenteraadslid beschikt over één stem. De CD&V-fractie draagt raadslid Julien 
Ghesquière voor als voorzitter van vermelde commissie.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies te wijzigen als volgt:
- commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en 
erediensten: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike 
Nachtegael;
- commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: raadslid 
Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Kris van der 
Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en 
participatie: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike 
Nachtegael;
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- commissie voor financiën: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door 
raadslid Mike Nachtegael.

Artikel 2
gemeenteraadslid Julien Ghesquière te verkiezen tot voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
voor personeel, interne organisatie en sport.

Bijlagen
Voordrachtsakte sp.a-Groen
Voordrachtsakte voorzitter commissie personeel

Toerisme

11 2018_GR_00054 Stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme: vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Toerisme

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme opnieuw samen.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de 
afvaardiging van zijn fractie in de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Statuten stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 22 juli 1946 en gewijzigd door de gemeenteraad in zittingen van 7 
mei 1965, 5 april 1971, 24 maart 1983, 23 januari 1989, 24 februari 1995 en 16 februari 2007.

Argumentatie
 De stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme is overeenkomstig haar statuten 
samengesteld als volgt:
- een beheerraad bestaande uit veertien stemgerechtige leden-afgevaardigden van de 
gemeenteraad (evenredig verdeeld over alle fracties van de gemeenteraad), een 
stemgerechtigde voorzitter rechtstreeks aangesteld door de gemeenteraad buiten voormelde 
afgevaardigden van de fracties, de schepen (zonder stemrecht) tot wiens bevoegdheid het 
toerisme behoort;
- een secretaris, aangesteld door de gemeenteraad onder de leden van het gemeentepersoneel;
- een aantal raadgevende leden, namelijk vertegenwoordigers van plaatselijke toeristische 
verenigingen, en deskundigen.
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De heer Filip Baeyens verzoekt per e-mail van 3 februari 2018 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de N-VA-fractie in de stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme. Mevrouw Monique Van Royen, Grote Baan 122, 9100 Nieuwkerken, wordt vervangen 
door de heer Jan Praet, Heimolenhoek 4, 9100 Sint-Niklaas.
Indien de vervanging goedgekeurd wordt, zal de heer Praet uitgenodigd worden voor de 
vergaderingen van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme vanaf april of later, 
naargelang de commissie toerisme beslist een volgende vergadering vast te leggen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
mevrouw Monique Van Royen als stemgerechtigd lid namens N-VA in de stedelijke commissie 
voor de bevordering van het toerisme, met ingang van heden en voor de duur van de 
bestuursperiode 2013-2018, te vervangen door de heer Jan Praet, Heimolenhoek 4, 9100 Sint-
Niklaas.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

12 2018_GR_00068 Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen voor het vernieuwen van de hoogspanningscabine in het techniekhuis.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
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Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Het vernieuwen van de hoogspanningscabine was oorspronkelijk voorzien om opgenomen te 
worden in fase 2 van de renovatie van het techniekhuis. Teneinde de exploitatie van het 
techniekhuis zo spoedig mogelijk in regel te brengen met de milieuwetgeving werd evenwel 
voor het vernieuwen van de hoogspanningscabine een apart dossier opgemaakt. Deze 
ontwerpopdracht werd gegund aan EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 9000 Gent. In het 
kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2018/016aa opgesteld door de ontwerper, 
EDV Engineering bvba.De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 148.445 EUR, 
excl. btw (31.173,45 EUR btw verlegd). Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze 
van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018141870 (Reorganiseren 
infrastructuur techniekhuis in functie van de reorganisatie van de werking en de verhuis van 
diverse diensten) - ramingnummer 2018142082.
Krediet ramingnummer: 3.280.084,21 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 1 maart 
2018: 2.770.148,11 EUR. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/016aa en de raming voor de opdracht 'Techniekhuis: vernieuwen 
hoogspanningscabine', opgesteld door de ontwerper, EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 
9000 Gent, goed te keuren. De voorwaarden 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 148.445 EUR, 
excl. btw.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 
(actie/raming 2018141870/2018142082).

Bijlagen
Bestek - Model 3P
TECHNISCHE BEPALINGEN
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Raming

13 2018_GR_00069 Werken: Sportcentrum De Mispelaer: dakrenovatie: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de lastvoorwaarden 
goed te keuren voor de dakrenovatie van sportcentrum De Mispelaer.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2°.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Sportcentrum De Mispelaer: dakrenovatie' werd een bestek met 
nr. 2018/007aa opgesteld door de dienst projecten gebouwen.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 194.694,17 EUR, excl. btw 
(40.885,78 EUR btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De opdracht omvat onder andere de afbraak van daklichtelementen, dakdoorvoeren, 
dakrandprofielen en muurkappen. Na de afbraak wordt een nieuwe thermische isolatie met 
dampscherm voorzien en wordt het plat dak afgewerkt met een bitumineuze dakafdichting en 
worden nieuwe koepels, dakrandprofielen, muurkappen en afvoeren geplaatst.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018141914 (Uitvoeren 
onderhoudsprogramma stadsgebouwen)  - ramingnummer 2018142218 (bouwkundig luik).
Krediet ramingnummer: 1.086.229,07 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 1 maart 
2018: 819.425,09 EUR.



Gemeenteraad 21/49 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 maart 2018

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/007aa en de raming voor de opdracht 'Sportcentrum De Mispelaer: 
dakrenovatie', opgesteld door de dienst projecten gebouwen 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 194.694,17 EUR, excl. btw (40.885,78 
EUR btw verlegd).

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht is te verrekenen op actienummer 2018141914 - ramingnummer 
2018142218.

Bijlagen
2018_02_28_Bestek - Model 3P
2018007 - technische bepalingen (5-3)
Raming

14 2018_GR_00070 Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie 
stookplaats en vernieuwen regeling: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Mia Mortier.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen voor de renovatie van de stookplaats en het vernieuwen van de regeling in de 
bibliotheek Hendrik Heymanplein.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
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Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2°.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'Bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats 
+ vernieuwen regeling' werd gegund aan Technum-Tractebel Gent, Kortrijksesteenweg 1144-A, 
9051 Sint-Denijs-Westrem.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2018/009aa opgesteld door de 
ontwerper, Technum-Tractebel Gent, Kortrijksesteenweg 1144-A, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 377.467,13 EUR, excl. btw (79.268,10 EUR, 
btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De verwarming en de regeling in de bibliotheek is aan een grondige renovatie toe. In dit dossier 
wordt de stookplaats volledig vernieuwd, wordt een groot deel van het afgiftesysteem 
vervangen en komt er een nieuwe regeling van het nieuw verwarmingssysteem én de bestaande 
luchtgroepen, gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem (GBS) van Sint-Niklaas.

Concreet omvat dit o.a.:
- afbraak oude stookinstallatie, leidingen en radiatoren;
- nieuwe stookketels + toebehoren;
- nieuwe onderstations;
- nieuwe radiatoren + leidingen;
- nieuwe regeling en aansluiting op het gebouwbeheerssysteem (ook bestaande luchtgroepen).

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018160505 (Bibliotheek: 
Noodzakelijke werken uitvoeren rekening houdend met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. 
en in het kader van duurzaamheid (rationeel energieverbruik) - ramingnummer 2018160469.
Krediet ramingnummer: 695.511,29 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 1 maart 2018: 
649.683,49 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
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het bestek met nr. 2018/009aa en de raming voor de opdracht 'Bibliotheek Hendrik 
Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling', opgesteld door de ontwerper, 
Technum-Tractebel Gent, Kortrijksesteenweg 1144-A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 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 377.467,13 EUR, excl. btw 
(79.268,10 EUR btw verlegd).

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2018160505 - ramingnummer 
2018160469.

Bijlagen
Bib HVAC_bestek_20180221
Raming_3P_Bib St.N. HVAC_20180227
01 Administratieve bepalingen_180307.docx

15 2018_GR_00071 Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie 
stookplaats: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen voor de renovatie van de stookplaats van het sport- en cultuurcentrum De Klavers.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.
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Argumentatie
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'Sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie 
stookplaats' werd gegund aan EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 9000 Gent.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 februari 2017 
goedkeuring aan het voorontwerp voor deze opdracht tegen een geraamd bedrag van 244.650 
EUR, incl. btw.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2018/015aa opgesteld door de 
ontwerper, EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 9000 Gent.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 278.635 EUR, excl. btw (58.513,35 
EUR btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De verwarming van sport- en cultuurcentrum De Klavers is aan een grondige renovatie toe. In 
dit dossier wordt een nieuwe stookplaats voorzien die voldoet aan de huidige normen. De 
collectoren worden volledig vernieuwd. Het bestaand afgiftesysteem wordt bijna volledig 
behouden, maar de sturing wordt wel mee betrokken in het gebouwbeheerssysteem van de 
stad. Enkele kleedkamers die momenteel nog elektrisch verwarmd worden, zullen een eigen 
kring radiatoren krijgen.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018141914 (Onderhoudsprogramma 
stadsgebouwen uitvoeren) - ramingnummer 2018150441 (technisch luik).
Krediet ramingnummer: 1.086.229,07 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 1 maart 
2018: 819.425,09 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/015aa en de raming voor de opdracht 'Sport- en cultuurcentrum De 
Klavers: renovatie stookplaats', opgesteld door de ontwerper EDV Engineering bvba, Stapelplein 
32, 9000 Gent, 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 278.635 EUR, 
excl. btw (58.513,35 EUR btw verlegd).

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 
(actie/raming 2018141914/2018150441).
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Bijlagen
Bestek HVAC Sporthal De Klavers index E (2018 02 21)
Administratieve bepalingen
Raming De Klavers in 3P

16 2018_GR_00072 Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met 
judozaal: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen voor de uitbreiding van het sportcentrum De Witte Molen met een judozaal.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'Uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' 
werd gegund aan Man Architecten bvba, Kalkstraat 62, 9100 Sint-Niklaas.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2016/042aa opgesteld door de 
ontwerper, Man Architecten bvba, Kalkstraat 62, 9100 Sint-Niklaas.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 612.933,80 EUR, excl. btw (128.716,10 EUR 
btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Op de parking van de sportcentrum De Witte Molen wordt naast de turnhal een nieuwe dojo 
gebouwd. Deze bestaat uit twee dojo's van 12 m x 12 m, die afzonderlijk maar ook samen 
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kunnen gebruikt worden. De nieuwe dojo's zullen toegankelijk zijn via de huidige gang van de 
turnhal die doorgetrokken wordt. Het lokaaltje op het einde van de gang zal dus verdwijnen, 
maar alle functies worden opnieuw ondergebracht in het nieuwe project. De dojo wordt 
omgeven door een zone voor toeschouwers en een zone met bergruimte voor de clubs. Aan 
beide uiteindes en in de zaal zelf worden nooduitgangen voorzien op aangeven van de 
brandweer. Na de bouw van de dojo zal de parking heraangelegd en heringericht worden.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018142675 (Het sportcentrum De 
Witte Molen verder opwaarderen door uitvoering van een 2de renovatiefase van het gebouw en 
van de buiteninfrastructuur, ondermeer domeinomheining, parking en rondweg.) - 
ramingnummer 20183267.
Totaal resterend verbinteniskrediet: 1.099.719,41 EUR.
Beschikbaar krediet 2018 (op datum van 1 maart 2018): 600.045,31 EUR.
Voorzien krediet dienstjaar 2019: 499.674,10 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het bestek met nr. 2016/042aa en de raming voor de opdracht 'Uitbreiding sportcentrum De 
Witte Molen met judozaal', opgesteld door de ontwerper, Man Architecten bv-cvba, Kalkstraat 
62, 9100 Sint-Niklaas 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 
612.933,80 EUR, excl. btw (128.716,10 EUR btw verlegd).

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/CVO/0740/02 
(actie/raming 2017150418/2017150583).

Bijlagen
Bestek - Model 3P
Raming
Bijlage C_Samenvattende meetstaat
Bijlage E_Raamborderel
Bijlage F_Plan 1
Bijlage F_Plan 2
Bijlage F_Plan 3
Bijlage F_Plan 4
Bijlage F_Plan 5
Bijlage F_Plan 6
Bijlage F_Plan 7
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Bijlage F_Plan 8
Bijlage G_Technische bepalingen architectuur

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

Ine Somers, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting
Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

17 2018_GR_00055 Bomenbeleidsplan: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Wout De Meester.
Interpellaties van raadsleden Jos De Meyer en Luk Huys.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
Op 24 augustus 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen de opmaak van een 
bomenbeleidsplan toe te wijzen aan Sweco Belgium nv, in samenwerking met PAN 
Boombeheer.
De bepalingen, tabellen en beslissingsbomen uit het beleidsplan beogen een duurzaam en 
kwalitatief bomenbestand op het openbaar domein. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bomenbeleidsplan goed te keuren.

Juridische grond
Collegebeslissing van 24 augustus 2015 houdende toewijzing van de opdracht voor de opmaak 
van een bomenbeleidsplan.

Argumentatie
Het bomenbeleidsplan beschrijft de krijtlijnen voor het bomenbeleid en - beheer van stad Sint-
Niklaas voor de komende 25 - 50 jaar. Het document geeft een samenvatting van de bestaande 
bomenvisie, legt een visie vast voor het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand en 
omschrijft beheermaatregelen.

 Het bomenbeleidsplan is een technisch en beleidsmatig instrument voor:
- stadsdiensten;
- ontwerpers en ontwikkelaars die actief zijn op openbaar domein;
- nutsmaatschappijen;
- aannemers die werken uitvoeren in opdracht van het stadsbestuur;
- initiatiefnemers van evenementen;
- burgers.
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Het plan omvat keuzes en beslissingen die na goedkeuring afdwingbaar worden bij 
bovenstaande betrokken partijen.

Het bomenbeleidsplan is opgedeeld in vijf grote delen:

1. Belang – beleidscontext:
Dit onderdeel benadrukt het belang van bomen door opsomming van ecosysteemdiensten en 
bevat een oplijsting van bestaande wetgeving en beleidsplannen van het stadsbestuur. Zo 
schetst men een kader waarbinnen de overige onderdelen van het bomenbeleidsplan werden 
ontworpen.

2. Ontwerp:
Duurzaam bomenbeheer start in de ontwerpfase. Dit hoofdstuk omschrijft standplaatsvereisten 
en inrichtingsmogelijkheden voor bomen op openbaar domein. Zo komen onder meer aan bod:
- een tabel met de benodigde ondergrondse ruimte per grootteorde van boom;
- groeiplaatsconstructies;
- soortenkeuze;
- aanbevelingen naar filteren van fijn stof;
- een rekensleutel voor bovengrondse plantafstanden;
- beslisboom om na te gaan welke grootteorde van boom kan aangeplant worden volgens de 
beschikbare ruimte.

3. Opvolging en beheer:
In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan rond periodieke veiligheidscontroles en 
conditiebepalingen. Voorts werd een universeel werkschema toegevoegd waarin de periodiciteit 
van snoeien en boomcontroles wordt vastgelegd.

 4. Visie:
Het hoofdstuk ‘visie’ omschrijft de knelpunten en de sterktes van de bestaande bomenstructuur 
en zet een strategie uit voor het behoud en een kwalitatieve uitbreiding.
Het wegwerken van de aangehaalde knelpunten gebeurt via het creëren van een draagvlak bij 
de bevolking, opmaak van correcte stappenplannen voor ontwerpers en beheerders en het 
uitbreiden van de interne kennis. Zo wordt onder meer voorgesteld om binnen het stadsbestuur 
te investeren in een opleidingen tot European Tree Worker of Technician. Voor de stadsdelen 
‘kern’, ‘centrum’ en ‘rand’ worden boomstructuren bepaald per locatie.

5. Acties – actieplannen:
De acties in dit hoofdstuk zijn gericht op het verwezenlijken van de eerder omschreven visie.
Zo wordt onder meer voorgesteld om:
- een inventaris op te maken van waardevolle bomen op het grondgebied van Sint-Niklaas;
- participatief te werken via een meter/peter-project en samenwerking met scholen en wijken;
- een advies- en beheersysteem op te stellen voor bomen op privaat domein, maar met belang 
voor de openbare ruimte;
- investeren in opleiding en vorming voor het eigen personeel;
- een bomentoets met afdwingbare maatregelen op te stellen voor bomen op bouwwerven;
- een welbepaalde strategie te hanteren bij het behandelen van klachten.

Een exemplaar van het bomenbeleidsplan wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting.
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Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bomenbeleidsplan goed te keuren.

Bijlagen
bomenbeleidsplan_definitief

Anita Dhollander, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

18 2018_GR_00059 Patrimonium: zakelijke rechten: supermarkt Hendrik 
Heymanplein: einde opstal en bezetting ter bede: 
vaststelling voorwaarden akte

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Marc Heynderickx die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt 
van punt 18 ‘Patrimonium: zakelijke rechten: supermarkt Hendrik Heymanplein: einde opstal en 
bezetting ter bede: vaststelling voorwaarden akte’.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die zich namens de Vlaams Belang-fractie aansluit 
bij de vraag tot afvoering van punt 18.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellaties van raadsleden Marc Heynderickx, Frans Wymeersch en Ine Somers.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Voorzitter Ilse Bats legt de vraag van de CD&V-fractie en de Vlaams Belang-fractie tot afvoering 
van punt 18 ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat: 16 stemmen voor (CD&V, Vlaams Belang, Open Vld en 
SOS 2012) en 23 stemmen tegen (N-VA, sp.a-Groen).
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Marc Heynderickx, Frans Wymeersch en Ali Salhi.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge en Christel Geerts.

Bondige toelichting
Op 30 april 2019 eindigt het opstalrecht voor de supermarkt op het Hendrik Heymanplein. Om 
discussies te vermijden, is het aangewezen de einddatum via akte te laten vaststellen.
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Daarnaast wordt als overgangsmaatregel voorgesteld een overeenkomst ter bede af te sluiten 
met de exploitant van de supermarkt in afwachting van de realisatie van het masterplan/rup 
Hendrik Heymanplein.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de akte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Opstalakte d.d. 10 december 1986 voor het oprichten van een supermarkt op het Hendrik 
Heymanplein.
Addendum opstalakte d.d. 15 december 1987 betreffende het oprichten van een supermarkt op 
het Hendrik Heymanplein.

Argumentatie
Bij akte d.d. 10 december 1986 werd een opstalrecht verleend aan GB-INNO-BM nv voor het 
oprichten van een supermarkt op het Hendrik Heymanplein. Dit opstalrecht werd meermaals 
overgedragen en behoort momenteel toe aan Bastijns Investment & Management Company 
bvba (BIMC) bvba, Kallohoekstraat 63, 9100 Sint-Niklaas. De exploitatie van de supermarkt werd 
door BIMC toegewezen aan Bastijns Market nv, Hendrik Heymanplein 250, 9100 Sint-Niklaas.

In artikel 2 van deze opstalakte is bepaald dat het opstalrecht een duurtijd heeft van 32 jaar. 
Het opstalrecht kan door de opstalhouder, mits betekening aan de stad, twee jaar voor het 
einde van het opstalrecht van rechtswege worden verlengd onder de voorwaarden omschreven 
in de huidige overeenkomst, voor een duur van negen jaar, tenzij de stad de grond en/of de 
gebouwen voor het vestigen van eigen stedelijke instellingen nodig heeft.

Bij addendum van 15 december 1987 werd bevestigd dat het opstalrecht ingaat vanaf 1 mei 
1987 en dit dus van rechtswege eindigt op 30 april 2019. De huidige opstalvergoeding bedraagt 
momenteel 44.301,37 EUR per jaar.

De opstalhouder heeft geen tijdige verlenging aanvraagd voor 30 april 2017. Het opstalrecht 
eindigt dus effectief op 30 april 2019 en vanaf 1 mei 2019 wordt het gebouw kosteloos 
overgedragen aan de stad. Om discussies te vermijden wordt voorgesteld het einde van het 
opstalrecht via akte te laten vaststellen.

In afwachting van de uitvoering van het masterplan/rup Hendrik Heymanplein wordt als 
overgangsmaatregel voorgesteld om met Bastijns Market nv een bezetting ter bede af te 
sluiten. Op deze manier blijft de aanwezigheid van een supermarkt op het Hendrik Heymanplein 
gegarandeerd en kan de stad snel over het goed beschikken op het moment dat het nodig is.

De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van akte zijn:
- duurtijd: maximum drie jaar, te allen tijde opzegbaar door beide partijen mits een 
opzegtermijn van drie maanden. De bezetting eindigt bij stopzetting van de supermarkt;
- alle lasten en eigenaarsverplichtingen zijn ten laste van Bastijns Market nv;
- vergoeding: 45.000 EUR/jaar.

Op 27 maart 2014 werd tussen BIMC bvba, BNP Paribas Fortis en de stad een overeenkomst 
afgesloten tot het vestigen van een hypothecaire volmacht op het opstalrecht. Deze 
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overeenkomst eindigt samen met het opstalrecht. De bank kan ten aanzien van de stad geen 
rechten meer doen gelden met betrekking tot de hypothecaire volmacht verleend door BIMC 
bvba.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen behalve raadslid Ali Alci) en 16 onthoudingen (CD&V, 
Vlaams Belang, Open Vld, SOS 2012 en sp.a-Groen-raadslid Ali Alci)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de akte betreffende het vaststellen van de einddatum van 
het opstalrecht d.d. 10 december 1986, dat verleend werd aan Bastijns Investment & 
Management Company, Kallohoekstraat 63, 9100 Sint-Niklaas, voor het oprichten van een 
supermarkt op het Hendrik Heymanplein en betreffende het verlenen van een bezetting ter 
bede aan Bastijns Market nv, Hendrik Heymanplein 250, 9100 Sint-Niklaas, om een supermarkt 
op het Hendrik Heymanplein te exploiteren in afwachting van de realisatie van het 
masterplan/rup Hendrik Heymanplein.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Carrefour H. Heymanplein -  BEEINDIGING OPSTAL - TER BEDE DRIEPARTIJEN

Filip Herman, raadslid (N-VA) verlaat de zitting
Aster Baeck, raadslid (Groen) verlaat de zitting
Ali Alci, raadslid (sp.a) verlaat de zitting
Anita Dhollander, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

19 2018_GR_00073 Patrimonium: straatbenamingen: diverse benamingen: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
In zitting van 21 november 2017 heeft de stedelijke straatnamencommissie een aantal 
benamingen voor nieuwe straten voorgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee principeel akkoord te gaan.
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Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.

Argumentatie
VTS-site
Het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegenis van het nieuwe woonproject op de VTS 
site gelegen tussen de Collegestraat en het Onze-Lieve-Vrouwplein werd nog niet vastgesteld 
door de gemeenteraad. Om de werken niet in het gedrang te brengen werd er wel al een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van de omgeving.
De commissie opteert unaniem voor de benaming ‘Vakschoolhof’:
De voorgestelde straatbenaming verwijst naar de oorspronkelijke functie van deze site. Anno 
1907 verkoopt Antoine Janssens een aantal gebouwen van de zieltogende textielfirma Janssens-
De Decker gelegen aan het Onze-Lieve-Vrouwplein aan Monseigneur Antoine Stillemans, Sint-
Niklazenaar en bisschop van Gent. Het gaat om het voormalige herenhuis (nr. 5) en de 
daarachter gelegen U-vormig geplaatste bedrijfsruimten. Stillemans sticht een jaar later op 
deze locatie de Vak– en Ambachtsschool Sint-Antonius, onder het voorzitterschap van schepen 
en ingenieur Georges Vermeire. Deze katholieke school is bedoeld om de theoretische kennis en 
technische vaardigheden van arbeiderskinderen te versterken, in het vooruitzicht van een 
degelijke professionele loopbaan als geschoold werkman in de industrie of bij een kleine 
onderneming, of als zelfstandige.
Tijdens het eerste schooljaar 1908-1909 volgen 108 leerlingen een avond- en zondagopleiding 
schrijnwerkerij, meubelmakerij of paswerk/smeedwerk. Slechts 38 pupillen slagen erin om hun 
eerste jaar naar behoren af te ronden. Vrij spoedig wordt het aanbod verder uitgebreid met 
lespakketten voor aspirant- kleermakers, -schoenmakers en -hoefsmeden. Naast deze praktisch 
gerichte disciplines is in overleg met de christelijke middenstandsorganisaties ook tijdelijk een 
handelsschool met volledig programma opgericht. Neringdoenden, bedienden en ambtenaren 
kunnen er zich bekwamen inzake handelsrekenen, -recht en -correspondentie, boekhouding, 
steno- en dactylografie en moderne talen.
Achter het herenhuis Janssens worden in de loop der jaren rond de binnentuinen vleugels 
bijgebouwd om de groeiende schoolbevolking op te vangen en om voldoende ruimte te creëren 
voor praktijkoefeningen. Op 11 januari 1920 start voor het eerst een volwaardige dagschool 
voor metaalbewerkers. Gaandeweg volgen andere opleidingen in dagonderwijs. In september 
1922 wordt de naam van de instelling lichtjes gewijzigd: de Vak- en Ambachtsschool wordt 
omgedoopt tot Vak- en Beroepsschool.
Het succesvolle Technisch Instituut voor Breikunde (TIB) wordt in 1928 ondergebracht in de 
rechtervleugel aan de noordelijke binnenkoer (kant Collegestraat). De ateliers bevinden zich op 
de gelijkvloerse verdieping. Daarboven is de refter. In 1951 wordt nog een nieuwe vleugel 
toegevoegd voor de studierichting breikunde, met bijkomende ateliers en een turnzaal.
In oktober 1958 gaan de Vak- en Beroepsschool Sint-Antonius, het Technisch Instituut voor 
Breikunde en de afdeling Mechanica op in de Vrije Technische Scholen (VTS). Een nieuwe 
uitbreiding dringt zich op. In 1967 telt de school ca. 700 leerlingen. Lokalen van het 
nabijgelegen jeugdhuis ’t Hof worden omgebouwd tot een refter en drie extra klaslokalen. Naar 
aanleiding van de BPA-plannen Centrum II krijgt VTS-directeur Paul De Bruyn in 1978 te horen 
dat de school het voormalige jeugdhuis tegen halfweg 1979 moet ontruimen. Ondertussen zijn 
de plannen goedgekeurd voor de bouw van VTS II aan de Breedstraat. Midden 1980 is de 
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ruwbouw al voltooid.
Een doorlichting in 2004 maakt duidelijk dat de oude VTS-schoolgebouwen niet meer geschikt 
zijn voor onderwijsdoeleinden. De directie krijgt aanvankelijk tot 1 september 2006 tijd om een 
alternatieve locatie te zoeken voor de resterende leerlingen. Uiteindelijk verhuizen die in 2008 
eveneens naar VTS II.
Het Sint-Niklase stadsbestuur dient met gunstig gevolg een project ‘Wonen op een schoolsite’ in 
bij de federale regering. Zij krijgt een toezegging van 785.000 EUR subsidies voor de realisering 
van een herbestemming van de site, waarbij woon-, cultuur- en kinderopvangfuncties 
gecombineerd worden. Interwaas en het stadsbestuur kopen samen de site aan en geven de 
opdracht om een ruimtelijk uitvoeringsplan uit te werken.

Woonproject Kalkstraat - Veldstraat
In zitting van 22 november 2013 werd het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegen van 
een nieuw woonproject aan Veldstraat/Kalkstraat vastgesteld. De projectsite bevindt zich in het 
centrum van de stad op de voormalige kloostersite van de Karmelietessen. De percelen beslaan 
samen circa 1 ha en bevinden zich deels achter de aaneengesloten bebouwing in de hoek 
tussen de Veldstraat en de Kalkstraat en deels aan de straatzijde van de Veldstraat. 
Met uitzondering van de kapel wordt de bestaande bebouwing gesloopt en wordt het bosje in 
de tuin gerooid.
De grond wordt verkaveld in zeven loten met o.a. één lot voor vijf grondgebonden 
eengezinswoningen, één lot voor 37 assistentiewoningen en één lot voor een 
meergezinswoning met 33 woongelegenheden. Er wordt ook nieuwe wegenis en een klein 
pleintje (‘openbare ontmoetingszone voor jongeren’) aangelegd dat zich op de hoek tussen de 
Veldstraat en de Kalkstraat bevindt.
De commissie opteert unaniem voor de benaming ‘Karmelhof’:
Beide voorstellen tot naamgeving houden verband met de aanwezigheid van het slotklooster 
van de Zusters Karmelietessen (ook wel Theresianen genaamd) op de hoek van Veldstraat en 
Kalkstraat. Het gebouw omvat aan de straatzijde een ruime eenbeukige kapel onder een 
zadeldak met smeedijzeren kruis (opgericht in 1857) en een eenvoudige kloostergang op een 
nagenoeg vierkante plattegrond met een binnentuin (1847).
Deze vrouwelijke kloostergemeenschap is op 25 maart 1846 gesticht en precies 168 jaar later 
opgedoekt. De Karmelietenorde ontstaat op de berg Karmel - verbonden met de 
oudtestamentische profeet Elia - nabij de Israëlitische havenplaats Haïfa. Van de vierde tot de 
zevende eeuw is het een bekende pleisterplaats voor kluizenaars, die in navolging van Elia een 
sober christelijk leven leiden.
Na een terugval beleeft het heremietenbestaan er een echte renaissance in de elfde en twaalfde 
eeuw. Onder leiding van Berthold van Calabrië, een Normandische kruisvaarder († 1195), en 
Albert Avogadro/ Albertus van Jeruzalem (1149-1214) nemen talrijke pelgrims er hun intrek in 
cellen. Tussen deze verblijven wordt een kapel gebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Karmel. De kluizenaarsgroep neemt sedertdien de naam aan van ‘Broeders van de heilige Maria 
van de Berg Karmel’. Als pauselijk gezant vaardigt Albert Avogadro een officiële leefregel uit 
voor de Karmelieten, waarbij de gelofte van armoede, handenarbeid, contemplatie en gebed in 
stilte essentiële onderdelen zijn van het dagelijkse levensritme.
Door het dreigend gevaar van Saraceense troepen in 1235 zijn de Karmelieten verplicht om hun 
berg te verlaten. Zij verspreiden zich over Europa. De veertiende eeuw wordt beschouwd als de 
gouden eeuw voor de orde. Talrijke nieuwe kloosters worden opgericht en de intellectuele 
vorming van de leden krijgt bijzondere aandacht. Omstreeks 1500 hebben ook de Karmelieten 
te kampen met het morele verval en de misbruiken, die welig tieren in de katholieke 
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instellingen. Een terugkeer naar de oorspronkelijke principes dringt zich op. Vooral onder 
invloed van de Spaanse mystica Theresia van Avila (1515-1582) komt een effectieve 
herbronning tot stand. In 1568 ontstaat het eerste slotklooster van de Ongeschoeide 
Karmelieten, die zich rigoureus richten op een leven van afzondering en meditatie. Sedertdien 
bestaan er twee strekkingen binnen de orde, waarbij de Geschoeide Karmelieten een minder 
strenge maatstaf hanteren.
Tijdens de Franse omwenteling en de beginperiode van de Franse republiek (eind 18de eeuw – 
aanvang 19de eeuw) worden alle parochiebesturen en contemplatieve religieuze 
gemeenschappen genadeloos aangepakt. Priesters en kloosterlingen worden vervolgd, moeten 
onderduiken of vluchten. Kerken en kloosters worden gesloten, genationaliseerd, vaak openbaar 
verkocht of gebruikt voor burgerlijke functies, als magazijn, munitiedepot, paardenstal, 
hospitaal of vergaderzaal.
Omstreeks 1850 is de tijd rijp voor nieuwe stichtingen, zoals het vrouwenklooster in Sint-
Niklaas. Behalve in Vilvoorde verdwijnen de Geschoeide Karmelieten volledig in België. In 
Brugge, Gent, Kortrijk en Leuven blijven de Ongeschoeide Karmelieten voortbestaan. Op 
dinsdag 25 maart 2014 om 18 uur nemen de zeven overgebleven Sint-Niklase Karmelietessen 
afscheid van de parochie met een laatste misviering, geleid door deken Albert Van De Kerkhove. 
In het klooster verbleven nooit meer dan twintig zusters. De wankele gezondheidstoestand van 
de resterende Karmelietessen en het gebrek aan roepingen maakten hun situatie onhoudbaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012 en Vlaams Belang-raadslid 
Femke Pieters), 2 stemmen tegen (Vlaams Belang raadsleden Frans Wymeersch en Roland 
Pannecoucke) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang-raadsleden Jan Snellings en Piet De Cock)

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met volgende straatbenamingen:
- "Vakschoolhof" voor het nieuw woonproject aan de VTS-site;
- "Karmelhof" voor het nieuw woonproject tussen de Kalkstraat en Veldstraat.

Artikel 2
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het vervullen van de nodige 
pleegvormen zoals voorzien in de hoofdstukken III en IV van het decreet van 28 januari 1977 
tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de voorziene procedure 
in te zetten op 30 maart 2018.

Filip Herman, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

20 2018_GR_00074 Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: voorlopige 
vaststelling
AFGEVOERD
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Wout De Meester, schepen (Groen) verlaat de zitting

21 2018_GR_00079 Patrimonium: zakelijke rechten: rioproject Valkstraat-
Moortelhoekstraat: aankoop grond innemingen 3, 14, 15, 
16, 24, 25, 26 en 27: vaststelling voorwaarden akten

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat en Moortelhoekstraat kon een akkoord bereikt worden met de eigenaars van de 
innemingen 3, 14, 15, 16, 24, 25, 26 en 27. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankopen en de voorwaarden 
van de ontwerpakten vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°.

Argumentatie
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat en Moortelhoekstraat werden grondinnemingsplannen opgemaakt door studiebureau 
SWBO bvba, Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, voor de Valkstraat (innemingen 1 
t.e.m. 19) en de Moortelhoekstraat (innemingen 20 t.e.m. 41) op 9 september 2014, waarvan de 
laatste aanpassingen dateren van 22 februari 2017. 
Er kon een overeenkomst worden afgesloten met de eigenaars van de volgende innemingen:

Inneming Eigenaar Kadastrale nummer M² Bedrag 
(EUR)

3 D'Hooghe-Van 
Mullem
Valkstraat 6
9111 Belsele

9/B/1196S/P0000 (deel) Bovengrondse 
inneming: 8,13

2.535

14 Herbosch-Poppe
Valkstraat 31
9111 Belsele

9/B/1176M/P0000 (deel) Bovengronds: 21 6.540

15 Lydia Codenie
Valkstraat 29
9111 Belsele

9/B/1176L/P0000 (deel) Bovengronds: 18,02 5.610

16 Van Der Vloet-Vrissas
Valkstraat 27
9111 Belsele

9/B/1175B2/P0000(deel)

 

 

Bovengronds: 13,15 4.095

24 Merel Braem
Spoorweglaan 20

9/B/1243L/P0000 (deel) Bovengronds: 13,48 4.195,65
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9100 Sint-Niklaas
25 Van Hove-Van 

Landeghem
Moortelhoekstraat 
162
9111 Belsele

9/B/1243K/P0000 (deel) Bovengronds: 26,24 8.167,2

Regina Van 
Landeghem
Moortelhoekstraat 
166
9111 Belsele

26+27

 

Maria Bloemers
Moortelhoekstraat 
166
9111 Belsele

9/B/1194C/P0000(deel)
9/B/1192B/P0000 (deel)

 

Bovengronds: 17,44

 

5.430

 

In de ontwerpakte voor inneming 26 en 27 werd de volgende bijkomende voorwaarde 
opgenomen: 
'De bestaande afsluiting is verwijderd door de aannemer. Er is een tijdelijke afsluiting geplaatst 
die na de werken door de eigenaar verwijderd zal worden. Hierna zal de aannemer instaan voor 
de plaatsing van nieuw B&G hekwerk type 125 ZB SZC VERL voor een totale lengte van 37 
meter op kosten van de stad. Onderaan de afsluiting worden op vraag van de eigenaar betonnen 
platen voorzien. Dit gebeurt op kosten van de eigenaar.'
Volgens het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 
november 1978, zijn de innemingen 3, 14,15, 16, gelegen in woongebied.De inneming 24 is 
gelegen in agrarisch gebied met een goedgekeurde verkaveling op. De innemingen 25, 26 en 27 
zijn deels gelegen in woongebied en deels in agrarisch gebied met een goedgekeurde 
verkaveling uit 1969 op. De innemingen 24, 25, 26 en 27 mogen bijgevolg beschouwd worden 
als woonzone.
Er werd een schattingsverslag afgeleverd door landmeter-expert Johan Koppen van Studiegroep 
Irtas bvba op 13 april 2017. De grond gelegen in woonzone werd geschat aan 250 EUR/ m². Op 
basis hiervan, en vermeerderd met wederbeleggingsvergoeding, werd een akkoord bereikt met 
de eigenaars. 

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
De aannemer zal, zoals afgesproken, na de werken het hekwerk plaatsen. De kostprijs bedraagt 
30 EUR/m. Het totale bedrag voor het plaatsen van de afsluiting komt op 1.110 EUR, btw 
verlegd. 

Visum
Visum verleend: Uitgaven te verrekenen op actienummer 2018141554 (Rioproject 
Moortelhoekstraat - Valkstraat uitvoeren.) - ramingnummer 2018142523.
Krediet ramingnummer: 1.249.372,40 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 1 maart 
2018: 140.284,50 EUR.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat en Moortelhoekstraat over te gaan tot:
1. de bovengrondse inneming van 8,13 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1196S/P0000, voor een bedrag van 2.535 EUR, zijnde inneming 3;
2. de bovengrondse inneming van 21 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176M/P0000, voor een bedrag van 6.540 EUR, zijnde inneming 14;
3. de bovengrondse inneming van 18,02 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie B, deel van nummer 1176L/P0000, voor een bedrag van 5.610 EUR, zijnde 
inneming 15;
4. de bovengrondse inneming van 13,15 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie B, deel van nummer 1175B2/P0000, voor een bedrag van 4.095 EUR, zijnde 
inneming 16;
5. de bovengrondse inneming van 13,48 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie B, deel van nummer 1243L/P0000, voor een bedrag van 4.195,65 EUR, zijnde 
inneming 24;
6. de bovengrondse inneming van 26,24 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie B, deel van nummer 1243K/P0000, voor een bedrag van 8.167,2 EUR, zijnde 
inneming 25;
7. de bovengrondse inneming van 17,44 m² op de percelen thans kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie B, delen van de nummers 1194C/P0000 en 1192B/P0000, voor een bedrag 
van 5.430 EUR, zijnde inneming 26+27. Na de werken zal door de aannemer op kosten van de 
stad een nieuw B&G hekwerk type 125ZB SZC VERL worden geplaatst voor een totale lengte 
van 37 meter.
Een exemplaar van de ontwerpaktes wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Innemingsplan Valkstraat
Innemingsplan Moortelhoekstraat
ontwerpakte inneming 15
ontwerpakte inneming 24
ontwerpakte inneming 14
 ontwerpakte inneming 16
ontwerpakte inneming 25
ontwerpakte inneming 26+27
schattingsverslag.pdf
ontwerpakte inneming 3

Vergunnen en toezicht

Aster Baeck, raadslid (Groen) betreedt de zitting
Ali Alci, raadslid (sp.a) betreedt de zitting
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Wout De Meester, schepen (Groen) betreedt de zitting

22 2018_GR_00075 Urbanisatie: Waterstraat: uitvoeren van wegenwerken: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het verbeteren van de bermen in de Waterstraat door de aanleg van 
grasbetontegels. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 27 januari 2018 tot 25 februari 2018, 
volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend. De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 12 mei 2018. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heraanleg van de bermen in de Waterstraat vast te 
stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De breedte van de huidige rijweg in kasseien bedraagt 2,50 m, langs beide zijden ingesloten 
door een betonnen kantstrook van 0,50 m breed. De totale breedte van de verharding bedraagt 
dus 3,50 m. De rijweg is te smal voor kruisend verkeer waardoor over de bermen wordt gereden. 
Hierdoor ontstaan putten in de bermen die meerdere keren per jaar met steenslag worden 
opgevuld. De breedte van de huidige steenslagverharding naast de rijweg varieert tussen de 
0.75 m en 1.50 m. Op deze steenslagverharding is geen begroeiing meer. Voor het kruisen van 
het verkeer is een verharde breedte van minimum 4,50 m nodig. Daarom worden naast de 
rijweg de bermen verhard met grasbetontegels. Het eerste deel van de Waterstraat vanaf de 
Cadzandstraat wordt langs beide zijden voorzien van grasbetontegels over een breedte van 0,60 
cm. De totale breedte wordt 4,70 m. Het overige deel van de Waterstraat wordt langs één zijde 
voorzien van grasbetontegels over een breedte van 1 m. De totale breedte wordt 4,50 m. Er 
wordt in totaal 1.459 m² grasbetontegels aangelegd. De grasbetontegels worden ingezaaid met 
graszaad zodat er terug een groene berm ontstaat. De grasbetontegels worden geplaatst op een 
steenslagfundering. Voor de gedetailleerde dwarsprofielen wordt verwezen naar de plannen.
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. De voorwaarden hebben 
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betrekking op het waterdoorlatend karakter van de halfverharding en op het gebruik van 
pesticiden. 
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 27 januari 2018 tot 25 februari 2018, volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend.
Het kruisend verkeer leidt momenteel regelmatig tot schade aan de bermen. De aanleg van 
grasbetontegels zal deze situatie verbeteren. De putten worden momenteel geregeld opgevuld 
met steenslag en op de steenslagverharding komt geen begroeiing voor. Er kan bijgevolg in alle 
redelijkheid gesteld worden dat de  landschappelijke kwaliteit van de omgeving niet wordt 
aangetast door de aanleg van grasbetontegels. De gevraagde handelingen zijn passend in deze 
omgeving.  

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de bermen in de Waterstraat vast te stellen conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting.

23 2018_GR_00076 Urbanisatie: Bergstraat: uitvoeren van wegenwerken: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag heeft betrekking op een spoorwegwegel, gelegen in het zuiden van het 
grondgebied. De spoorwegwegel bestaat momenteel uit grond gemengd met steenslag en 
vertoont diepe putten. Om de toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en landbouwverkeer 
te verbeteren zullen twee betonnen sporen van 1 m breed aangelegd worden met tussen de 
sporen een strook gras van 1 m breed. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 6 februari 2018 
tot 7 maart 2018, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er 
werden geen bezwaarschriften ingediend. De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 12 
mei 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heraanleg van de bermen in de Bergstraat vast te 
stellen.
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Juridische grond
Gemeentedecreet.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De aanvraag heeft betrekking op een spoorwegwegel, gelegen in het zuiden van het 
grondgebied. De spoorwegwegel bestaat momenteel uit grond gemengd met steenslag en 
vertoont diepe putten. Om de toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en landbouwverkeer 
te verbeteren zullen twee betonnen sporen van 1 m breed aangelegd worden met tussen de 
sporen een strook gras van 1 m breed. De betonverharding heeft een dikte van 22 cm en wordt 
op 20 cm steenslagfundering aangelegd. De totale betonverharding bedraagt 1436 m².
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig advies. 
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 6 februari 2018 tot 7 maart 2018 volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend.
De gevraagde werken verhogen de toegankelijkheid van het gebied. De verharding wordt tot 
een minimum beperkt waardoor het landschappelijk karakter van de omgeving niet wordt 
aangetast. De adviesinstanties verlenen een gunstig advies, tijdens het openbaar onderzoek 
werden geen bezwaren geuit. De aanvraag is stedenbouwkundig aanvaardbaar en passend in de 
omgeving. Omdat het stadsbestuur niet bevoegd is om een stedenbouwkundige vergunning te 
verlenen voor handelingen buiten het eigen grondgebied, worden de werken op het 
grondgebied van Waasmunster uit de vergunning gesloten. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de spoorwegwegel in de Bergstraat (wat betreft het tracé ervan 
op grondgebied Sint-Niklaas) vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van 
deze zitting.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

24 2018_GR_00081 Vredefeesten met internationale ballonfeesten: sluiten 
overeenkomst: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Bondige toelichting
Voor de organisatie van de ballonmeeting Ballon 2018 in het kader van de Vredefeesten 2018 
moet een overeenkomst gesloten worden met Nikki Ballooning Association vzw, p/a 
Ransbeekstraat 3, 9112 Sinaai.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42.

Argumentatie
De stad organiseert op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 in het 
kader van de jaarlijkse Vredefeesten een aantal ballonopstijgingen vanop de Grote Markt onder 
de naam Ballon 2018.
Het is de bedoeling opdracht te geven aan Nikki Ballooning Association vzw om deze 
ballonopstijgingen te leiden. De vzw draagt bij het hele gebeuren een niet onbelangrijke 
verantwoordelijkheid. Ook het stadsbestuur heeft een aantal verplichtingen ten aanzien van 
deze vzw. Het is aangewezen de verplichtingen van beide partijen op te nemen in een 
overeenkomst.

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.
De terugbetaling van de bewezen kosten door de vzw (contractueel vastgesteld), evenals de 
kosten van de burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand  te verrekenen op actienummer 
2018142059 (Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten.) als 
volgt:
- kosten verzekering op ramingnummer 2018143955 – Beschikbaar krediet op 27 februari 2018: 
3.500 EUR;
- Overige bewezen kosten door de vzw op ramingnummer 2018143956 – Beschikbaar krediet 
op 27 februari 2018: 5.570 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met Nikki Ballooning Association vzw voor het leiden van de 
ballonopstijgingen die worden georganiseerd in het kader van de Vredefeesten 2018 op vrijdag 
31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 vanop de Grote Markt onder de naam 
Ballon 2018.
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Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
overeenkomst Nikki Ballooning

WELZIJN

Mens

25 2018_GR_00077 Huisvesting: samenwerkingsprotocol met Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting betreffende versnelde 
toewijzing van een sociale huurwoning: goedkeuring 
aanpassingen

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Mens

Bondige toelichting
Tussen de stad Sint-Niklaas, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en 
partnerorganisaties (OCMW Sint-Niklaas, CAW Oost-Vlaanderen, Beschut Wonen Waasland vzw, 
Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas, Psychiatrische Thuiszorg (PZT) Querido – 
Mozaïek (een samenwerkingsinitiatief tussen het APZ Sint-Lucia, de eerstelijnsactoren, GGZ 
Waas en Dender, BW Waasland, BW Pro Mente en PC Sint Hiëronymus), Netwerk Geestelijke 
Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS): Mobiel Team Langdurige Zorg 
(PC Sint-Hiëronymus) en Mobiel Team Acute Zorg (APZ Sint-Lucia), Centrum Geestelijke 
Gezondheid Waas en Dender, LIA vzw, Spoor 56 vzw, De Steiger vzw, Hof ter Welle vzw) werd er 
een samenwerkingsprotocol afgesloten houdende de versnelde toewijzing van sociale 
huurwoningen van de SNMH, zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode van 12 oktober 2007.
Dit samenwerkingsprotocol werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 27 januari 
2017 en startte op 3 februari 2017. Het wordt nu na één werkingsjaar geëvalueerd en 
aangepast.
Op 7 februari 2018, tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie versnelde toewijzing van 
2018, werden tijdens het evaluatiemoment verschillende wijzigingen aan het protocol 
besproken, waarover een akkoord werd bereikt tussen alle partnerorganisaties.
Het aangepaste samenwerkingsprotocol wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het 
bestuursorgaan van elke partnerorganisatie. Vanaf de goedkeuring door het bestuursorgaan van 
elke partnerorganisatie, en de ondertekening door elke partnerorganisatie, kunnen de 
wijzigingen in werking treden op 2 mei 2018.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42.
Besluit van de Vlaamse regering tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering 
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van titel VII van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007 (Kaderbesluit Sociale Huur, artikel 
24, §2).
Gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2014 houdende vaststelling van het lokaal armoedeplan 
Sint-Niklaas.

Argumentatie
Tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie versnelde toewijzing van 2018, op 7 februari 
2018, werden tijdens het evaluatiemoment verschillende wijzigingen aan het protocol 
besproken, waarover een akkoord werd bereikt tussen alle partnerorganisaties.

De wijzigingen/toevoegingen hebben betrekking op volgende elementen:
- Aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie: het secretariaat versnelde toewijzing 
voorziet een lijst van de contactpersonen en contactgegevens van alle 
partners/partnerorganisaties.
- Omschrijving doelgroep - kandidaat-huurder: de sociale huurwoning zal worden toegewezen 
op basis van het volledige beschikbare patrimonium met aangepaste typologie van de SNMH. 
Afwijkingen moeten gemotiveerd en goedgekeurd worden op een commissie; voor doelgroep C1 
en C2 vervalt de domicilievoorwaarde indien een lokale binding (bijvoorbeeld netwerk, school, 
familie) met Sint-Niklaas of deelgemeenten kan aangetoond worden.
- Verdeelsleutel en spreiding toewijzingen: het begrip 'werkingsjaar' wordt nader omschreven. 
Een werkingsjaar loopt vanaf de eerste commissie van een jaar, tot aan de eerste commissie van 
het volgende jaar. Elke ingediende aanvraag dient een toewijzing van een woonst volgens de 
juiste typologie te krijgen van de SNMH, voor de start van de eerste commissie van het 
volgende jaar, zoniet vervalt de aanvraag.
- Aanvraagprocedure en toewijzingsprocedure: een aanvragende en/of begeleidende 
partnerorganisatie kan voor zijn doelgroep verschillende aanvragen indienen per commissie. Per 
aanvraag wordt er een aanvraagformulier ingevuld en ingediend. De kandidaten moeten niet 
allen eenzelfde typologie van woonst nodig hebben. 
De partnerorganisatie bepaalt de volgorde waarin de kandidaten dienen te worden toegewezen. 
Ook moet een aanvraag volgende bijkomende informatie bevatten: datum van aanvraag, naam 
en rijksregisternummer van de kandidaat-huurder, bijkomende motivatie bij lokale binding 
indien de aanvrager geen domicilie heeft in Sint-Niklaas voor doelgroep C1 en C2.
- Vervolgprocedure na goedkeuring door de commissie: vóór een commissiebijeenkomst bezorgt 
de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie aan de SNMH de naam en het 
rijksregisternummer van de kandidaat (of kandidaten) waarvoor op de volgende 
commissiebijeenkomst een aanvraag ingediend zal worden. Indien de aanvragende en/of 
begeleidende partnerorganisatie meerdere kandidaten voorstelt voor 1 toewijzing, dan geeft de 
partnerorganisatie ook de volgorde door aan de SNMH.

Als bijlage wordt het oorspronkelijke 'samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing' 
toegevoegd, alsook het aangepaste 'samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing' waarin de 
wijzigingen aan het oorspronkelijke protocol werden aangeduid.

Adviezen
Wonen: Gunstig advies.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
kennis te nemen van de aanpassingen aan het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing na 
de evaluatie van één werkingsjaar en kennis te nemen van het verdere verloop en de 
samenwerking met de partnerorganisaties.

Artikel 2
de aanpassingen aan het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing goed te keuren.

Bijlagen
20180301 versnelde toewijzing samenwerkingsprotocol.docx

Stedelijk basisonderwijs

26 2018_GR_00057 Stedelijk basisonderwijs: aanvraag tot aansluiting bij het 
ondersteuningsnetwerk van het GO! voor schooljaar 
2018-2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Stedelijk basisonderwijs

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aansluiting van het stedelijk basisonderwijs Sint-
Niklaas bij het ondersteuningsnetwerk van het GO! goed te keuren.

Juridische grond
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Gemeentedecreet, artikel 57.
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/6/2017 betreffende het ondersteuningsmodel in basis- en 
secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Argumentatie
Vanwege het Agentschap Onderwijsdiensten werd begin februari de vraag ontvangen vóór 1 
maart 2018 bekend te maken bij welk ondersteuningsnetwerk de stedelijke scholen willen 
aansluiten voor schooljaar 2018-2019. 
Scholen van het officiële net moeten aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk van het officiële 
net. 
Vorig jaar werd beslist aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk van Antwerpen, 'de 
leerexpert'. Aangezien de ervaringen tot nog toe niet uitermate positief zijn, werd onderzocht 
wat het ondersteuningsnetwerk GO! Plus2 kan bieden.
Uit dit gesprek bleek dat zij:
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- een duidelijke visie hebben op de ondersteuning die ze bieden;
- zich snel hebben kunnen organiseren binnen de nieuwe werking; 
- een sterke focus op de leerkrachtgerichte en schoolbrede ondersteuning leggen welke ook 
door de reeds aangesloten scholen als één van de succesfactoren naar voor wordt geschoven;
- een voltijds coördinator hebben aangesteld, naast 18 VTE ondersteuners die effectief op de 
werkvloeren staan in regio Waasland;
- inhoudelijk samenwerken met regio Dendermonde die ook 1 voltijds coördinator heeft 
aangesteld naast 17 VTE ondersteuners voor regio Dendermonde;
- hun ondersteuners gekozen hebben op basis van hun expertise om zo tot een multidisciplinair 
team te komen;
- 2 ondersteuners per school toegewezen hebben, waarvan 1 de eerste contactpersoon is voor 
vragen;
- een stuurgroep hebben samengesteld waarin coördinerend directeurs, algemeen directeurs, 
CLB, coördinatoren zetelen om de goede werking te bewaken en waar nodig bij te sturen.

Andere scholen uit Sint-Niklaas die reeds samenwerken met Plus2 zijn tevreden over de tot nu 
toe geboden ondersteuning van dit netwerk.
Andere gemeentescholen uit de regio Waasland overwegen ook om zich aan te sluiten bij dit 
ondersteuningsnetwerk voor schooljaar 2018-2019.

Gelet op de laattijdig ontvangen vraag, besliste het college in zitting van 19 februari 2018 de 
vraag tot aansluiting bij het ondersteuningsnetwerk Plus2 van het GO! te laten stellen op de 
stuurgroep van het GO!. Op 20 februari 2018 kwam deze stuurgroep samen. De coördinerend 
directeur van GO! scholengroep 17 heeft tijdens deze vergadering samen met de coördinator 
van het ondersteuningsnetwerk regio Waasland de vraag gesteld of de stuurgroep akkoord gaat 
met het opnemen van de stedelijke basisscholen in Sint-Niklaas binnen hun netwerk. Deze 
vraag heeft een positief gevolg gekregen. 
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om zich aan te sluiten bij het 
ondersteuningsnetwerk Plus2 van het GO! en dit officieel kenbaar te maken aan het Agentschap 
voor Onderwijsdiensten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
voor schooljaar 2018-2019 goedkeuring te verlenen aan de aansluiting van het stedelijk 
basisonderwijs Sint-Niklaas bij het ondersteuningsnetwerk Plus2 van het GO!

Welzijn staf

27 2018_GR_00078 Welzijn: sluiten samenwerkingsovereenkomst met 
Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw
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Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsschakels 
Sint-Niklaas vzw voor een periode van vijf jaar te verlengen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Lokaal Armoedeplan.

Argumentatie
Op 25 april 2008 stelde de gemeenteraad de voorwaarden vast voor de overeenkomst over het 
recht van opstal voor de stad door de kerkfabriek Sint-Nicolaas en over de huurovereenkomst 
met Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw voor de voormalige Heilige Theresiakerk in de Kleine 
Heimelinkstraat 17, 9100 Sint-Niklaas. Deze kerk werd bij akte van 11 augustus 2008 door de 
kerkfabriek Sint-Nicolaas in opstal gegeven aan de stad op voorwaarde dat dit gebouw gebruikt 
zou worden voor een sociaal doel. Bij overeenkomst van 6 mei 2008 verhuurde de stad het 
kerkgebouw aan Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw voor het vestigen van een sociale kruidenier 
voor mensen in kansarmoede en als vormings- en ontmoetingsruimte. Deze huurovereenkomst 
werd vernieuwd op 22 mei 2013, die na een periode van vijf jaar stilzwijgend kan worden 
verlengd. Ook op 25 april 2008 stelde de gemeenteraad de voorwaarden vast voor de 
samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsschakels, die op 26 april 2013 voor een nieuwe 
periode van vijf jaar werd verlengd. De overeenkomst die nu voorligt, heeft de verlenging van 
de samenwerkingsovereenkomst tot doel, voor een nieuwe periode van vijf jaar die gelijkloopt 
met  de periode van het recht van opstal en van de huurovereenkomst.

Visum
Visum verleend: Deze toelage werd voorzien in het (aangepast) MJP 2014-2020.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw te sluiten voor 
de periode van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2023.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
S0 Welzijnsschakels
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AANVULLENDE PUNTEN

Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting
Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Monique Van Hecke, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Filip Herman: 17 mei 2018: Dag tegen holebi- en 
transfobie: Hoe maakt de stad werk van een divers en rechtvaardig 
regenboogbeleid?

Indiener(s)
Filip Herman

Verslag
Interpellatie van raadslid Filip Herman.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadslid Filip Herman die vraagt of er een regenboogoversteekplaats kan 
worden geplaatst aan de Grote Markt op 17 mei 2018.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman die meldt dat dit zal worden onderzocht.

Toelichting
Voor mij is het al lang duidelijk dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke rechten 
moeten hebben als hetero’s. Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk dat deze mening niet door 
iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi’s en transgenders krijgen te maken met uitsluiting of 
discriminatie. Daarnaast is het voor elke nieuwe generatie holebi’s en transgenders ook steeds 
weer zoeken naar het aanvaarden van zichzelf en het vinden van een plaats in de maatschappij. 
Het is de taak van een lokale overheid die gelooft in diversiteit om een klimaat te creëren 
waarbinnen holebi’s en transgenders zich veilig en aanvaard weten en op die manier zonder 
aarzeling kunnen deelnemen aan het publieke leven. Graag had ik enkele suggesties 
aangebracht, om ter gelegenheid van de "dag tegen holebi- en transfobie", onze actieplannen 
uit het huidige diversiteitsplan meer kracht bij te zetten.

Hasan Bilici, raadslid (sp.a) betreedt de zitting
Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Monique Van Hecke, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Filip Herman, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Ali Salhi: Aanvullende maatregelen waarbij Sint-Niklase 
burgers verschillende vormen van discriminatie en racisme gemakkelijk kunnen 
melden

Indiener(s)
Ali Salhi

Verslag



Gemeenteraad 48/49 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 maart 2018

Interpellatie van raadslid Ali Salhi.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi die vraagt of er een formeel antwoord is van Unia dat de app 
niet zal werken.

Toelichting
-  Kan het college van burgemeester en schepenen aanvullende manieren lanceren waarbij er 
gemakkelijk en snel melding gemaakt kan worden van discriminatie en racisme?

- Is het mogelijk dat het college van burgemeester en schepenen op korte termijn in 
samenwerking met relevante partners laagdrempelig manieren kan lanceren zoals het 
ontwikkelen van een meldingsapp en/of sms-nummer?

- Is er binnen het huidige werkingsbudget ruimte om de app en/of sms-nummer te ontwikkelen 
en bekend te maken onder het publiek met advertenties op internet, website stad, posters en 
kaarten?

- Informatief zou ik graag willen weten welke budget er voor de maand van de 
verdraagzaamheid voorzien werd?

Context:

- Een halve eeuw geleden werd 21 maart door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de 
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Discriminatie in onze samenleving blijft 
jammer genoeg een ernstig probleem. Vandaag de dag heerst een algemeen klimaat waar 
vooroordelen, stereotypen, etc als realiteit worden aanzien, waar platte racistische uitspraken 
worden voorgesteld als de waarheid, en waar sociale media als uitlaatklep van frustraties wordt 
gebruikt. Met dit in ons achterhoofd willen we vragen of hier naast de verbindende activiteiten 
in kader van ‘De maand van de verdraagzaamheid’ nog extra maatregelen om discriminatie van 
welke aard ook gemakkelijk te melden mogelijk is.

- In het laatste jaarverslag (2016)van Unia zijn 76 klachten en meldingen over discriminatie 
geregistreerd in regio Sint-Niklaas. Uit onderzoek blijkt echter dat discriminatie veel vaker 
voorkomt dan wat er effectief geregistreerd werd. In sommige onderzoeken zegt dertig tot 
veertig procent van mensen uit bepaalde doelgroepen elk jaar met discriminatie te maken te 
krijgen. In veel grote steden is het al jaren een hardnekkig problemen dat burgers vanwege hun 
afkomst, religie (islamofobie), hun seksuele geaardheid, hun handicap, enzovoort worden 
gediscrimineerd. Maar die discriminatie wordt amper gemeld bij Meldpunten Discriminatie in 
dertien Vlaamse steden waaronder ook onze stad Sint-Niklaas. Na vele getuigenissen kunnen 
we concluderen dat veel mensen niet weten waar ze onmiddellijk terecht kunnen met klachten 
en meldingen over discriminatie. Met een aanvullende app/sms-nummer zijn we overtuigd dat 
het makkelijker wordt om discriminatie beter te melden en kan er ook beter tegen worden 
opgetreden.

Willem De Klerck, schepen (sp.a) verlaat de zitting
Filip Herman, raadslid (N-VA) betreedt de zitting
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IR 3 Interpellatie van raadslid Femke Pieters: Parkeerproblemen in de Gasmeterstraat 
en omgeving Colruyt

Indiener(s)
Femke Pieters

Verslag
Interpellatie van raadslid Femke Pieters.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Femke Pieters die vraagt of het speelpleintje opnieuw een parking kan 
worden.
Beantwoord door schepenen Wout De Meester en Carl Hanssens die melden dat een nieuwe 
buurtparking in aantocht is.

Toelichting
Reeds geruime tijd zijn er parkeerproblemen in deze buurt, ondanks de passieve medewerking 
van Colruyt. Nu blijkt dat één en ander niet meer kan en is er zelfs klaarblijkelijk een 
omzendbrief vanuit de stad Sint-Niklaas, in de buurt verspreid. Deze brief suggereert een soort 
abonnement van 30 EUR om gebruik te kunnen of mogen maken van de parking van betreffend 
warenhuis. Niet iedereen in de buurt is echter "enthousiast" over dit voorstel.
Graag had ik van de bevoegde schepen vernomen:
- Hoe en waarom is men tot dit voorstel gekomen?
- Zijn er andere voorstellen door de stad Sint-Niklaas gedaan aan het warenhuis in kwestie?
- Zijn er buiten de parking van het warenhuis geen andere mogelijkheden?
- Wat met het speelpleintje dat duidelijk niet gebruikt wordt waarvoor het is aangelegd?
- Is dit geen andere aanpak dan in de buurt van Vijfstraten en het warenhuis Alma/Carrefour?

23 maart 2018 21:34 - De voorzitter opent de besloten zitting

23 maart 2018 21:59 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
stadssecretaris raadslid-voorzitter


