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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 januari 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); mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl 
Hanssens, schepen (N-VA); de heer Mike Nachtegael, schepen (sp.a); 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 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); mevrouw Ine Somers, raadslid 
(Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); 
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 Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-stadssecretaris

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

Afwezig
de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Johan 
Verhulst, stadssecretaris

26 januari 2018 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting
 

Voorzitter Ilse Bats betuigt namens de gemeenteraad haar deelneming naar aanleiding van het 
overlijden van de grootvader van raadslid Bart Foubert, het overlijden van de schoonmoeder 
van raadslid Mia Mortier en het overlijden van de moeder van stadssecretaris Johan Verhulst en 
meldt dat stadssecretaris Johan Verhulst de zitting niet zal bijwonen.

Voorzitter Ilse Bats meldt de geboorte van de kleinzoon van raadslid Julien Ghesquière. De raad 
feliciteert raadslid Julien Ghesquière met deze geboorte.
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Voorzitter Ilse Bats meldt dat schepen Marijke Henne afwezig is wegens ziekte, alsook dat 
raadsleden Bart Foubert en Jens Vrebos de zitting later betreden en dat raadsleden Ine Somers, 
Jan Snellings, Marc Heynderickx en Jos De Meyer de zitting vroeger zullen verlaten.

Voorzitter Ilse Bats vraagt de afvoering van punt 9 Werken: raamovereenkomst voor het ruimen 
van straatgrachten en het afvoeren van slib: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze: 
goedkeuring.

Voorzitter Ilse Bats vraagt de behandeling bij hoogdringendheid van Urbanisatie: Aanleggen en 
wijzigen infrastructuur Gladiolenstraat en wijkpark Witte Molen.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de afvoering vraagt van punt 20 Convenant met 
Vrije Radio Belsele vzw aangaande de organisatie van Belsele kermis: goedkeuring.

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00001 Goedkeuring notulen gemeenteraadszittingen 19 en 21 
december 2017

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszittingen van 19 en 21 
december 2017 goed te keuren.

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 (37)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszittingen van 19 en 21 december 2017 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 2017-12-19.pdf
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Notulen 2017-12-21.pdf

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00002 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie (pijlerverantwoordelijke Blauw in Steun)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een commissaris van politie (pijlerverantwoordelijke Blauw in Steun) 
verlaat op 1 mei 2018 de politiezone omdat hij gaat werken voor de Federale Gerechtelijke 
Politie in Gent. Als gevolg hiervan wordt een functie van commissaris van politie 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 de gemeenteraad.
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Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging past binnen de personeelsbegroting van de politie.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
één functie van  commissaris van politie vacant te verklaren 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_00010 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van twee  functies 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 inspecteur van politie van de dienst nabijheidspolitie verlaat op 1 
maart 2018 de politiezone omdat zij gaat werken voor de scheepvaartpolitie. Een tweede 
inspecteur van deze dienst gaat op 1 oktober 2018 in non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering. Als gevolg hiervan worden twee functies van wijkinspecteur van politie binnen de 
dienst nabijheidspolitie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functies 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 functies 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 (37)

Artikel 1
twee functies van inspecteur 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.

4 2018_GR_00014 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst eerstelijnspolitie)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie



Gemeenteraad 6/44 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 januari 2018

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst eerstelijnspolitie) verlaat op 1 maart 
2018 de politiezone omdat zij gaat werken in het Communicatie- en Informatiecentrum Oost-
Vlaanderen. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur 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 (37)

Artikel 1
één functie van inspecteur 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 een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

5 2018_GR_00019 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspiranten-inspecteurs

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de geïntegreerde politie is het mogelijk naast de 
mobiliteitscycli die vijfmaal per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit. 
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot 
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobiliteit wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding.
Elke politiezone kan zich na een vruchteloze mobiliteitsronde formeel engageren om gebruik te 
maken van deze categorie C, om niet-ingevulde vacatures in te vullen, mits instemming van de 
gemeenteraad.
Het voordeel voor de zone is dat op deze manier altijd een aspirant-inspecteur wordt 
toegewezen en dat deze verplicht vijf jaar in de zone moet blijven. Nadeel is dat de zone geen 
inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor 
de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze 
aspirantenmobiliteit voor het invullen van vier vacante functies.

Juridische grond
Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en 
hun rechthebbenden.
Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
In de vijfde mobiliteitscyclus van 2017 publiceerde de zone zes vacante functies van inspecteur 
van politie voor de dienst eerstelijnspolitie. Geen enkele kandidaat toonde interesse. De zone 
moet op zoek naar oplossingen om de dienstverlening te garanderen. Voor het invullen van de 
vier functies van inspecteur van politie voor de dienst eerstelijnspolitie uit de mobiliteitscyclus 
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2017/05 wil de zone daarom gebruik maken van de mobiliteitscyclus voorbehouden voor de 
aspiranten-inspecteur, categorie C. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
in te stemmen met de deelname van de politiezone Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van vier functies van inspecteur van politie bij de dienst 
eerstelijnspolitie.

ONDERSTEUNING

HR

6 2018_GR_00003 Gemeentepersoneel: principiële vaststelling van het 
organogram en de formatie

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
In zittingen van 28 augustus 2015, 18 december 2015 en 27 januari 2017 keurde de 
gemeenteraad het aan de basis van de nieuwe organisatiestructuur liggende organogram goed, 
evenals de daarbij horende formatie. Bij de implementatie van dit organogram en deze 
formatie werd afgesproken dat er een evaluatie zou volgen in 2017. Het resultaat van deze 
evaluatie wordt nu voorgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het organogram en de formatie pricipieel vast te stellen, 
onder voorbehoud van het resultaat van de bespreking ervan met de syndicale organisaties.

Juridische grond

Argumentatie
Een evaluatie van de huidige werking, gemaakt door de clustermanagers in samenspraak met 
hun diensthoofden, ligt aan de basis van de voorstellen. Per cluster wordt een motivatie 
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voorgelegd in bijlage. 
Een overzicht van de financiële impact van deze aanpassingen aan de formatie kan 
teruggevonden worden in de gemeenteraadsnota rond het meerjarenplan 2018-2020 dat aan de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2017 voorgelegd werd.

Onderstaande tabel geeft de formatie weer zoals de gemeenteraad die eerder goedkeurde en 
daarnaast de situatie op basis van de gemotiveerde voorstellen. De cijfers in het rood zijn 
aanpassingen met een financiële impact. De cijfers in groene vakjes zijn aanpassingen zonder 
financiële impact. Beide soorten van beslissingen kunnen samen voorkomen, vandaar dat soms 
de combinatie wordt gemaakt. In de kolom opmerkingen worden de wijzigingen heel summier 
weergegeven. Een uitgebreide motivatie vindt u in bijlage.

Decretale graad statutair contr statutair contr Opmerkingen
secretaris 1 0 1 0 
adjunct-secretaris 1 0 1 0 
financieel beheerder 1 0 1 0 

Omgeving statutair contr statutair contr  
A5aA5b 1 0 1 0 
A1aA2aA3a 3 0 3 0 
A1aA1bA2a 10,5 2 10,5 2,5 0,5 FTE (VGT)
B123 10 3 10 51 FTE (POL) + 1FTE woonwinkel
C123 13 12,5 13 13,5 1 FTE woonwinkel
D45 1 0 1 0 
D123 0 8,5 0 8,5 

Cultuur en vrije tijd statutair contr statutair contr  
A5aA5b 1 0 1 0 
A1aA2aA3a 1 0 1 0 
A1aA1bA2a 7 1 7 1 
B45 5 0 5 0 
B123 16 19,5 16 20incl B123 wacco, 0,5 FTE (OCV)
C123 16 19,5 16 19,5 
D45 6 0 5 0min 1FTE D45 (SIN)
D4 4 3 5 31FTE D4 (SIN)
D123 14 23 14 25,52,5 FTE (SIN)

Welzijn statutair contr statutair contr  
A1aA2aA3a 1 0 1 0 
A1aA1bA2a 5 1 5 1 
B45 5 0 5 0 
B123 11,5 27 11,5 29,5+ 2,5 FTE (DSP & MEN)
C123 1 1 1 21 FTE (OND)
C12 20 41,5 30 31,510 FTE cont naar stat (BUI)
D45 1 0 1 0 
D123 2 21 8 156 FTE cont naar stat (BUI)

Dienstverlening statutair contr statutair contr  
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A5aA5b 1 0   
A1aA1bA2a 8 0 8 01 FTE (BEA) min 1 FTE (ICT)
B45 4 0 1 0min 3 FTE (ICT)
B123 9 4,5 6 5,50,5FTE (TOE) 0,5FTE (LEV) min 3 FTE (ICT)
C123 21,5 24,5 19,5 24,5min 2 FTE (ICT)
D45 1 0 1 0 
D123 7,5 3,5 7,5 40,5 FTE (COM)

Techniek statutair contr statutair contr  
A5aA5b 1 0 1 0 
A1aA2aA3a 3 0 3 0 
A1aA1bA2a 6 2 6 31 FTE (PGB)
B45 6 0 6 0 
B123 16 6 16 71FTE (OPR) 1FTE (TGB), min 1 FTE (PGB)
C123 2 13,5 2 140,5 FTE (LOG)
D45 39 0 33 0min 6 FTE D45 (OPR)
D4 29 0 35 74FTE (WEG) 3FTE (LOG) 6 FTE D4 (OPR)
D123 50 78 50 76,52FTE(PWP) 2,5FTE(OPR) 1FTE(WEG) min 4FTE (WEG) min 3FTE (LOG)

Ondersteuning statutair contr statutair contr  
A4aA4b 2 0 2 0 
A1aA2aA3a 4 0 4 0 
A1aA1bA2a 6 1 7 21FTE (HRM) 1 FTE (ICT)
B45 6 0 9 41 FTE(HRM) 3+3FTE (ICT)
B123 15 3 15 74 FTE (HRM) min 2 FTE (HRM) 1+1FTE (ICT)
C123 13 9 13 11,50,5 FTE (SOC) min 3FTE (HRM) 2+2FTE (ICT)

Stafdiensten statutair contr statutair contr  
A1aA2aA3a 0 1 0 1 
A1aA1bA2a 1 2 1 3incl kabinetspersoneel 1 FTE (GAS)
B45 1 1 1 1 
B123 1 1,5 1 2incl kabinetspersoneel 0,5FTE (GAS)
C123 2 5,5 7 14incl kabinetspersoneel 3 FTE (GAS) 5+5,5 FTE (POL)
D123 0 0 0 0,50,5 FTE (POL)
Eindtotaal 413 339,5 429 365 

Een aangepast organogram is eveneens toegevoegd in de bijlage. 
In het organogram zelf zijn de voorstellen tot wijziging beperkt:
- Bij de cluster dienstverlening is de dienst ICT in zijn totaliteit verdwenen. Deze dienst werd 
verschoven naar de cluster ondersteuning en opnieuw samengevoegd met het team SCD 
(strategische coördinatie digitalisering). Samen vormen zij nu de afdeling ICT. Voor de 
motivering: zie bijlage.
- Bij de cluster techniek is er gevraagd om de twee afzonderlijke teams polyvalente wijkploegen 
gebied 1 en gebied 2 onder te brengen in één team polyvalente wijkploegen. Daarnaast is er 
binnen de cluster techniek een nieuw team ontstaan met name het team TOP. Dit team zal 
onderdeel zijn van de dienst logistiek. Binnen de dienst logistiek is het team transport 
opgenomen binnen het team beheer voertuigen en machines. Voor de motivering: zie bijlage.
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Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de formatie principieel goed te keuren, onder voorbehoud van het resultaat van de 
besprekingen met de syndicale organisaties.

Artikel 2
de financiële impact van de goedgekeurde wijzigingen in te schrijven in meerjarenplan 2018-
2020.

Artikel 3
het organogram, zoals voorgesteld in bijlage, principieel goed te keuren, onder voorbehoud van 
het resultaat van de besprekingen met de syndicale organisaties.

Bijlagen
Organogram
Motivering formatiewijziging
Protocol - wijziging organogram en personeelsformatie.pdf

Publieke veiligheid en noodplanning

7 2018_GR_00027 Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke 
politieverordening naar aanleiding van verkennerfuif 
Down Under Sint-Kristoffel 2018: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de verkennerfuif Down Under van scoutsgroep Sint-Kristoffel, een muzikaal 
evenement dat plaatsheeft op vrijdag 9 februari 2018, wordt aan de gemeenteraad gevraagd 
een tijdelijke politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht.
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Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de verkennerfuif Down Under 2018, volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:
- voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het bezit te 
zijn van geopende en/of open glazen recipiënten alcoholhoudende drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- voor alle personen om op de evenementensite, in het bezit te zijn van geopende en/of 
gesloten glazen recipiënten drank;
- voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het openbaar 
domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), alle horecazaken en nachtwinkels om 
binnen de evenementenzone, promotionele en/of commerciële acties op te zetten die mogelijks 
een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand werken.

Aanvullende argumenten:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op de verkennerfuif Down Under aanwezig;
- Down Under wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens Down Under is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken 
en nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de verkennerfuif Down Under 2018 vast te 
stellen.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Tijdelijke politieverordening Down Under

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie
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8 2018_GR_00015 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: convenant voor organisatie 
Ronde van Vlaanderen cyclo 2018, overeenkomst tot 
oprichting interlokale vereniging en aanpassing 
samenwerkingsovereenkomst 2017-2018-2019 
'Partnerstad van de Ronde': goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Flanders Classics nv, rechtenhouder van de internationale wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen' en van het concept 'Dorp van de Ronde', vroeg de stad Sint-Niklaas als partnerstad 
voor de edities van de Ronde van Vlaanderen 2017, 2018 en 2019. Hiertoe werd een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Als gevolg daarvan doorkruist op zaterdag 31 maart  2018, de dag vóór de wielerwedstrijd 
'Ronde van Vlaanderen', het wielerevenement 'Ronde van Vlaanderen cyclo' het grondgebied 
van de stad Sint-Niklaas. De organisatie van dit recreatief evenement voor wielertoeristen, 
waaraan maximum 16.000 personen kunnen deelnemen, houdt ernstige risico's in, daarom 
werden op vraag van en onder coördinatie van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
bovenlokale afspraken gemaakt tussen de betrokken gemeentebesturen en de organisator, in 
het kader van de openbare orde, de veiligheid, het milieu en de communicatie.
Ten einde de afspraken wat betreft de engagementen van de organisator van dit recreatief 
evenement afdwingbaar te maken, wordt gewerkt met een convenant, waarin onder meer is 
bepaald dat de organisator een waarborg stort van 10.000 EUR. Voor het beheer van deze 
waarborg wordt tussen de gemeentebesturen een interlokale vereniging opgericht.
Flanders Classics (organisator van de Ronde voor profs) en Golazo (vroegere organisator van de 
Ronde van Vlaanderen cyclo) hebben samen een nieuwe juridische entiteit opgericht, die de 
nieuwe gesprekspartner wordt. ‘Peloton’ zal de merknaam worden van ‘We Ride nv’. De facto 
zullen het dezelfde mensen zijn die organiseren, wat de continuïteit uiteraard ten goede komt. 
Maar hierdoor moeten alle gemeenteraden opnieuw de samenstelling, zowel de vaste als de 
wisselende leden, van de interlokale vereniging goedkeuren op de gemeenteraad.
Gezien de moeilijkheden met de vip-kaarten vorig jaar ligt momenteel een aanpassing voor van 
de samenwerkingsovereenkomst 'Partnerstad van de Ronde'. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41 en 162.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 
artikelen 1, 2 en 3.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
koninklijke besluit tot uitvoering van deze wet.
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Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119bis en 135 § 2.
Gemeentedecreet, artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261.
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de 
artikelen 6 tot 9.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer.
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°.
Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van binnenlandse zaken 
houdende algemene gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.

Argumentatie
Naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen, edities 2017, 2018 en 2019, op 
het stedelijk grondgebied, wordt de stad Sint-Niklaas 'Partnerstad van de Ronde'. De 
voorwaarden van de samenwerking met de rechtenhouder van de wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen' en van het concept 'Dorp van de Ronde', worden opgenomen in een overeenkomst.
Door het groot aantal deelnemers aan de Ronde van Vlaanderen cyclo op 31 maart 2018, een 
recreatief evenement voor wielertoeristen, is het noodzakelijk dwingende afspraken te maken 
tussen de gemeentebesturen van welke het grondgebied deel uitmaakt van het parcours 
enerzijds, en de organisator van het wielerevenement anderzijds, ten einde de veiligheid van de 
deelnemers en de andere weggebruikers te kunnen garanderen en de hinder voor de bevolking 
te beperken.
De verplichtingen van de betrokken partijen worden bepaald in een convenant.
De organisator staat in voor het aanvragen van de noodzakelijke vergunning, de omkadering 
van het evenement, het afsluiten van verzekeringspolissen, de opmaak van een noodplan, het 
nemen van maatregelen op het vlak van afvalbeheer en sanitaire voorzieningen, het voorzien 
van een netwerk van materiaalposten, het verzamelen van de gegevens van de deelnemers, de 
inrichting van een multidisciplinair communicatie- en coördinatiecentrum, het nemen van 
maatregelen in het kader van de veiligheid, zoals de opmaak van een intern reglement om het 
niet respecteren van de wegcode en van het milieu en de overlast in het algemeen te kunnen 
beteugelen, en de informatie aan de deelnemers en alle andere bij dit evenement betrokken 
partijen.
De betrokken gemeenten staan in voor het afleveren van de vergunning, de machtiging aan de 
signaalgevers en het bepalen van de plaatsen waar deze zullen worden ingezet, het opruimen 
van het afval, het inzetten van politie om verkeersinbreuken te verbaliseren en de informatie 
aan de bevolking.
Om dit convenant een dwingend karakter te geven, moet de organisator een waarborg van 
10.000 EUR betalen. Met het oog op de evaluatie van de naleving van het convenant en het 
beheer van vermelde waarborg richten de deelnemende gemeenten een interlokale vereniging 
'Ronde van Vlaanderen cyclo' op, een samenwerkingsverband voorzien in het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Naast de vaste leden van deze vereniging, de gemeenten over wiens grondgebied de Ronde van 
Vlaanderen cyclo jaarlijks passeert, zijn er ook een aantal wisselende leden, afhankelijk van het 
parcours. De gemeente Wortegem-Petegem treedt op als beherende gemeente. De interlokale 
vereniging heeft een onbeperkte duurtijd voor de vaste leden en wordt jaarlijks hernieuwd voor 
de wisselende leden.
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De deelnemende gemeenten moeten vooraf geen financiële inbreng leveren. De eventuele 
werkingskosten van de interlokale vereniging worden gelijkmatig verdeeld onder de 
deelnemende gemeenten.
Een beheerscomité staat in voor de interne organisatie. Elk vast lid van de interlokale 
vereniging vaardigt zijn burgemeester af als stemgerechtigd lid. De gouverneur van de provincie 
Oost-Vlaanderen zit het beheerscomité voor met raadgevende stem en ondertekent de 
overeenkomst namens alle leden van de vereniging. Het beheerscomité kan deskundigen 
uitnodigen om de vergadering bij te wonen. Deze deskundigen zijn niet stemgerechtigd.
Het beheerscomité is bevoegd voor het beoordelen van de verzoeken tot inhouding van (een 
deel van) de waarborg en het geven van de opdracht aan zijn financieel beheerder (de 
financieel beheerder van Wortegem-Petegem) tot het geheel of gedeeltelijk terugstorten van de 
waarborg aan de organisator en het doorstorten van de gevraagde en goedgekeurde bedragen 
aan de gemeente, het overleg over de wijze waarop de overeenkomst tussen de oprichters van 
de interlokale vereniging wordt uitgevoerd en het opmaken van eventuele voorstellen tot 
wijziging van de overeenkomst. De overeenkomst bevat ook bepalingen in verband met de 
waarborg.
Gezien de moeilijkheden met de vip-kaarten vorig jaar ligt momenteel een aanpassing voor van 
de samenwerkingsovereenkomst 2017-2018-2019 'Partnerstad van de Ronde'. De aanpassing 
houdt in dat er een artikel wordt toegevoegd aan de overenkomst dat inhoudt dat de Vip-
package kan vervangen worden door een licentie-vergoeding. De samenwerkingsovereenkomst 
en het mogelijks toe te voegen artikel wordt gehecht aan de notulen van deze zitting.

Adviezen
Publieke veiligheid en noodplanning (PVN): Gunstig advies.
Financiën (FIN): Gunstig advies.
Sport (SPO): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het convenant waarin afspraken met de organisator van de 'Ronde van Vlaanderen cyclo' 
worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, goed te keuren. Een exemplaar van 
het convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
in uitvoering van artikel 26 van het convenant, de onderlinge overeenkomst tot oprichting van 
de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goed te keuren. Een exemplaar van 
deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 3



Gemeenteraad 16/44 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 januari 2018

de gemeente Wortegem-Petegem aan te duiden als beherende gemeente en diens 
gemeenteontvanger te machten tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald 
in het convenant.

Artikel 4
de burgemeesters van de vaste leden aan te duiden als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging.

Artikel 5
het aangepast samenwerkingsprotocol 2017-2018-2019 'Partnerstad van de Ronde' met 
Flanders Classics nv goed te keuren.
Een exemplaar van dit protocol + aanpassing wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Artikel 6
een afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de federale diensten van 
de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 Gent.

Artikel 7
in toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet deze beslissing aan het publiek ter 
kennis brengen en een beknopte omschrijving te versturen aan de provinciegouverneur van 
Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Bijlagen
interlokale vereniging overeenkomst 2018
convenant 2018
Samenwerkingsovereenkomst Dorp van de Ronde Sint Niklaas
Samenwerkingsovereenkomst partnerstad dorp van de Ronde 2017-2018-2019 - addendum

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Carl Hanssens, schepen (N-VA) verlaat de zitting
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem die namens het college van burgemeester en 
schepenen voorstelt het punt af te voeren.
Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van schepen Gaspard Van Peteghem tot afvoering van punt 
9 ter stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat: met algemene stemmen (36).

9 2018_GR_00006 Werken: raamovereenkomst voor het ruimen van 
straatgrachten en het afvoeren van slib: lastvoorwaarden, 
raming en gunningswijze: goedkeuring
AFGEVOERD

Carl Hanssens, schepen (N-VA) betreedt de zitting
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10 2018_GR_00016 Werken: stedelijke bibliotheek Sint-Niklaas: vernieuwen 
personen- en goederenlift:  wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.
Beantwoord door schepenen Annemie Charlier en Christel Geerts.

Bondige toelichting
De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze werden opgemaakt voor het vernieuwen 
van de personen- en goederenlift in de stedelijke bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

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 artikelen 42, § 1, 1° c en 43. 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 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
In het kader van de opdracht 'Stedelijke bibliotheek Sint-Niklaas: vernieuwen personen- en 
goederenlift' werd een bestek met nr. 2017/026aa opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 146.000 EUR, exclusief btw (30.660 EUR btw 
verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht omvat de uitbraak en de verwerking van de bestaande personenlift en de 
bestaande goederenlift en het plaatsen van respectievelijk een nieuwe personenlift en een 
nieuwe goederenlift in de bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein, met het oog op het 
vergroten van de operationaliteit, de veiligheid en de toegankelijkheid binnen in het gebouw, 
met inbegrip van alle leveringen en werken om een afgewerkt geheel te bekomen, bedrijfsklaar 
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tot en met de goedkeuring door een erkend keuringsorganisme dat met de keuring belast wordt, 
in overeenstemming met de bepalingen van het bestek en de bijhorende plans.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2017160505 (Bibliotheek: 
Noodzakelijke werken uitvoeren rekening houdend met wetgeving, PBW, brandweerverslag etc. 
en in het kader van duurzaamheid) - ramingnummer 2017160469.
Krediet ramingnummer: 1.495.000 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 14 december 
2017: 496.889,59 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het bestek met nr. 2017/026aa en de raming voor de opdracht 'Stedelijke bibliotheek Sint-
Niklaas: vernieuwen personen- en goederenlift' 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 146.000 EUR, exclusief btw (30.660 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/ABV/0119/09 
(actie/raming 2017160505/2017160469).

Bijlagen
2017_12_11_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage D - Technisch beschrijving.docx

Bart Foubert, raadslid (Groen) betreedt de zitting
Jens Vrebos, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch, Ronny Suy, Lieve Van Daele en Ali Salhi.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch, Julien Ghesquière en Ronny Suy.
Interpellatie van schepen Christel Geerts die de schorsing van de zitting vraagt.
Voorzitter Ilse Bats schorst de zitting voor 10 minuten.

Voorzitter Ilse Bats heropent de zitting.
Toelichting door schepen Christel Geerts die de verdaging vraagt van punt 11 Diensten: plannen 
en ontwikkelen: aanstellen studiebureau voor opmaak oriënterend onderzoek Campus Moeland: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling.
Voorzitter Ilse Bats vraagt het akkoord van de raad om punt 11 te verdagen. De raad stemt 
hiermee in.
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11 2018_GR_00020 Diensten: plannen en ontwikkelen: aanstellen 
studiebureau voor opmaak oriënterend onderzoek 
Campus Moeland: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling
AFGEVOERD

Johan De Paepe, korpschef van politie verlaat de zitting

12 2018_GR_00021 Werken: uitvoering energiezorgplan: sluiten 
projectcontract met Eandis

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 oktober 2010 stelde de gemeenteraad van Sint-Niklaas de voorwaarden vast 
voor de kaderovereenkomst met Eandis voor de energiediensten lokale besturen (EDLB), met 
het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, 
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie.
In zitting van 22 juni 2012 gaf de gemeenteraad de machtiging aan Eandis tot aanbesteding van 
de uitvoering van EDLB-projecten voor de vervanging van stookinstallaties in diverse 
stadsgebouwen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een projectcontract af te sluiten met Eandis voor de 
uitvoering van de maatregelen uit het Energiezorgplan dat Eandis in 2016 in het kader van de 
reductie van de CO2-uitstoot van de stadsgebouwen heeft voorgelegd aan de stad Sint-Niklaas.

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten 
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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
Deze nota betreft de overeenkomst (projectcontract) tussen Eandis en de stad Sint-Niklaas voor 
uitvoering van de maatregelen uit het Energiezorgplan dat Eandis in 2016 in het kader van 
reductie van de CO2-uitstoot van de stadsgebouwen heeft voorgelegd aan de stad. Het 
energiezorgplan omvat een screening van de grootste gebouwen van de stad en een reeks 
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voorstellen van maatregelen die kunnen genomen worden om het energieverbruik en dus de 
CO2-uitstoot te verminderen. Bedoeling van voorliggende overeenkomst is dat Eandis deze 
maatregelen nu verder onderzoekt en uitwerkt.  
Op basis van dit verder onderzoek kan per maatregel beslist worden of het wenselijk is deze al 
dan niet te realiseren. Realisatie zal dan ook via Eandis verlopen, binnen het kader van dezelfde 
overeenkomst. Het in de begroting ingeschreven budget van 1.000.000 EUR (gespreid over 2018 
en 2019) wordt beschikbaar gemaakt voor het bekostigen van de realisatie van deze 
maatregelen. De overeenkomst wordt gesloten voor dit vaste bedrag. Verdere studie zal 
uitwijzen welke en hoeveel maatregelen uit de lijst in bijlage zullen kunnen worden 
gerealiseerd.

Adviezen
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig onder voorwaarden.
Deze overeenkomst laat toe om energiebesparende maatregelen uit te werken of te laten 
evalueren. De DBN/Eandis dient echter rekening te houden met de bestaande beheers-, 
onderhouds- en raamcontracten bij de effectieve realisatie van de energiebesparende 
maatregelen. De bestaande beheers-, onderhouds- en raamcontracten zijn namelijk opgemaakt 
om een uniform beheer van de technische installaties mogelijk te maken. Er moet onder 
meer een afstemming gebeuren tussen de voorgestelde energiebesparende maatregelen en de 
bestaande beheersovereenkomst van de technische installaties in het Sinbad.

Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Bestelbon op te maken op actienummer 2018170111 (Uitvoeren 
energiezorgplan stadsgebouwen) - ramingnummer 2018170153.
Krediet ramingnummer dienstjaar 2018: 500.000 EUR (bestelbon kan dus maar opgemaakt 
worden voor dit bedrag!).
Krediet voorzien dienstjaar 2019: 500.000 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
een projectcontract af te sluiten met Eandis voor de uitvoering van de maatregelen uit het 
Energiezorgplan dat Eandis in 2016 in het kader van reductie van de CO2-uitstoot van de 
stadsgebouwen heeft voorgelegd aan de stad Sint-Niklaas.

Bijlagen
Overeenkomst Sint-Niklaas 

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen
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13 2018_GR_00004 Openbare verlichting: vervanging natrium 
lagedruklampen

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het vervangen van alle natrium 
lagedruklampen.

Juridische grond
Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de 
richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad.
Wet van 15 juni 2006 houdende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 § 2, 11°.
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, inzon-
derheid artikel 4.1.22.
Besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over 
het energiebeleid, inzonderheid de artikelen inzake de openbaredienstverplichtingen opgelegd 
aan de netbeheerder met betrekking tot de openbare verlichting.
Koninklijk besluit van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van 
de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 20 § 3.

Argumentatie
Naar aanleiding van de Europese kaderrichtlijn 2005/32/EG (eco-design regelgeving), om het 
ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten te stimuleren en reguleren werd 
gevraagd aan Eandis om een lijst op te maken met de lampen met het grootste verbruik 
namelijk, de natrium lagedruklampen. Gezien producten, zoals lampen, die niet voldoen aan de 
ECO-design regelgeving niet meer geproduceerd en ingevoerd mogen worden in Europa, zijn we 
verplicht om deze lampen te vervangen door energiezuinige ledverlichting. Er mag verwacht 
worden dat de fabrikanten de meeste klassieke verlichtingstoestellen en lampen vanaf 2025 
niet meer zullen beschikbaar stellen, zodat vervanging ervan onmogelijk wordt. Nu reeds wordt 
vastgesteld dat de aankoopprijs van de natrium lagedruklamp een stijgende trend vertoont door 
de productiebeperkingen ervan.
Eandis maakte een lijst op. De lijst bevat 1.152 lampen, ongeveer 10 % van het 
verlichtingspatrimonium, die in aanmerking komen om vervangen te worden in het kader van 
deze wetgeving. In de lijst als bijlage staan de lampen vermeld per straat, vermogen en jaartal. 
Vermits de meeste armaturen van 1998 dateren, dit is het begin van de registratie van de 
lampen, kunnen we er van uitgaan dat ze einde levensduur zijn. Enkele recentere toestellen zijn 
door een defect of schade in het verleden reeds vervangen.
Gezien het over lampen met een laag wattage gaat, zijn deze niet opgenomen in het masterplan 
openbare verlichting. De potentiele besparing in wattage is groot, maar in kostprijs minder 
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omdat het over lage vermogens gaat. 73,5 % van de te vervangen lampen hebben een wattage 
van maximum 66 watt.
Indien de voorgestelde vervanging niet uitgevoerd wordt, dan zal bij een defect de lamp 
vervangen worden, waardoor de onderhoudskosten de komende jaren sterker zullen stijgen dan 
voordien.
Op basis van een raming van 550 EUR voor het vervangen van een armatuur met ledverlichting 
moet rekening gehouden worden met een totaalprijs van 650.000 EUR. Er wordt voorgesteld om 
de helft van dit budget te voorzien met een spreiding over 2018 (125.000 EUR), 2019 (100.000 
EUR) en 2020 (100.000 EUR). De andere helft van de armaturen zal via het reguliere onderhoud, 
bij defect, worden vervangen. Dit laatste zal duurder zijn dan een structurele vervanging.

Visum
Visum verleend: In het ontwerpbudget 2018 én het daarbij aangepaste meerjarenplan 2018-
2020, dat op 19 december 2017 aan de gemeenteraad ter vaststelling werd voorgelegd, zijn 
volgend kredieten voorzien op actienummer 2018141400 (Openbare verlichting) - 
ramingnummer 2018141463:
- dienstjaar 2018: 440.000 EUR;
- dienstjaar 2019 en 2020: 240.000 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
een bijkomend investeringsbudget van 325.000 EUR te voorzien gespreid over 2018 (125.000 
EUR), 2019 (100.000 EUR) en 2020 (100.000 EUR) voor het vervangen van de natrium 
lagedruklampen door ledverlichting.

Bijlagen
vervanging sox.xlsx

14 2018_GR_00007 Groendaken: verderzetting subsidiereglement na 2017: 
principiële goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2016 werd het gemeentelijk subsidiereglement van 
groendaken goedgekeurd. Het reglement trad in werking op 1 februari 2016 en eindigt op 31 
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december 2017. Er werd onderzocht om het subsidiereglement groendaken te integreren in het 
reglement duurzaam renoveren. Na grondig overleg werd vastgesteld dat de integratie van de 
twee reglementen een moeilijke opdracht blijkt. Daarom het voorstel om beide reglementen 
administratief gescheiden te houden. 
Aan gemeenteraad wordt gevraagd om de verlenging van het subsidiereglement van 
groendaken goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 57.
Subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 29 januari 2016.

Argumentatie
Groendaken hebben tal van voordelen. Ze dragen onder meer bij tot waterbeheersing, lucht- en 
waterzuivering, vooral in stedelijk gebied. Ze hebben tevens een geluiddempende werking, 
vormen een uitstekende isolatie en dragen bij tot een groenere woonomgeving.
Het stedelijk klimaatplan 2015-2020 voorziet in actie 35 dat de stad zich moet beschermen 
tegen de gevolgen van de klimaatopwarming: hittestress, droogte en wateroverlast. Een 
concrete maatregel is onder meer het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van 
regenwater door groendaken.

Op 31 december 2017 eindigt het subsidiereglement, omdat het budget enkel in 2016 en 2017 
voorzien was. Om de aanleg van groendaken verder te stimuleren en te ondersteunen, 
werd onderzocht om het reglement van de groendaken te integreren in het reglement van 
duurzaam renoveren.
De integratie bij het reglement van duurzaam renoveren is niet vanzelfsprekend. Een poging om 
deze twee reglementen samen te voegen, geeft een onoverzichtelijke indruk en hindert de 
vlotte leesbaarheid van het reglement (zie bijlage).

Inhoudelijk en procedureel zijn er te veel verschillen om de reglementen met elkaar te 
verzoenen. Een aantal voorbeelden:
- De subsidie van de groendaken kan aangevraagd worden door een breder publiek. De 
voorwaarden voor de premie voor duurzaam renoveren zijn strenger. Het subsidiereglement van 
groendaken stelt geen voorwaarden omtrent ouderdom woning, maximum kadastraal inkomen 
en andere premieaanvragen, het reglement van duurzaam renoveren wel.
- Bedrag en berekeningswijze:
  ° het subsidiebedrag bij groendaken is 15 EUR per vierkante meter en met een maximum in te 
brengen van 60 m².
  ° de premiebedragen voor duurzaam renoveren zijn afhankelijk van de uitgevoerde werken en 
met een maximum van 5.000 EUR per woning.
- Verschillende procedures:
  ° de principiële subsidieaanvraag voor groendaken wordt ingediend voor de uitvoering van de 
werken en wordt behandeld door de afdeling plannen en ontwikkelen.
  ° de premieaanvraag voor duurzaam renoveren wordt ingediend na de uitvoering van de 
werken en wordt behandeld door vergunnen en toezicht.
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Daarom het voorstel om beide reglementen administratief gescheiden te houden wegens 
verschil in procedure en afhandeling.

Op budgettair vlak kunnen de subsidieaanvragen wel op dezelfde manier behandeld worden 
(zelfde actienr). De subsidie voor groendaken kan bovendien opgenomen worden in de brochure 
van de subsidie voor duurzaam renoveren.

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.
Budgettair zijn vanaf 2018 alle subsidies omtrent 'duurzaam renoveren' geclusterd op 
actienummer 2018142045 (Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie duurzaam 
renoveren, stedelijke premie wonen boven winkels, stedelijke premie duurzame woonvormen) - 
ramingnummer 2017142353. In het aangepaste MJP werd jaarlijks 370.000 EUR voorzien.

Wonen: Gunstig advies.
Natuur: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de verlenging van het subsidiereglement voor de aanleg van een groendak principieel goed te 
keuren.

Artikel 2
de subsidiereglementen voor duurzaam renoveren en groendaken administratief gescheiden te 
houden.

Bijlagen
subsidiereglement groendaken

15 2018_GR_00008 Patrimonium: zakelijke rechten: Oostjachtpark 8: 
uitbreiding S.B.A.T. nv: verkoop aanpalend perceel 
stadsgrond

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.
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Bondige toelichting
S.B.A.T. nv, met vestiging gelegen Oostjachtpark 8, 9100 Sint-Niklaas, is erkend voor de keuring 
van motorvoertuigen en het organiseren van rijexamens. Omwille van een noodzakelijke 
uitbreiding van deze site, vraagt S.B.A.T. nv of de stad bereid zou zijn twee aanpalende percelen 
stadsgrond, momenteel ingericht als groenzone, aan hen te verkopen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 § 1, 43 § 2, 12° en 57.

Argumentatie
S.B.A.T. nv is erkend voor de keuring van motorvoertuigen en het organiseren van rijexamens. 
De onderneming telt tien vestigingen, waaronder één gelegen Oostjachtpark 8, 9100 Sint-
Niklaas, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie C, nummer 1276/44. In 2017 zijn meer dan 4 
miljoen voertuigen in Vlaanderen ingeschreven die alle jaarlijks vanaf vier jaar oud moeten 
gekeurd worden. Om bij deze evolutie een aanvaarbare wachttijd aan te bieden, is S.B.A.T. nv 
genoodzaakt om de site te Sint-Niklaas uit te breiden. Begin december 2016 werd een 
bouwaanvraag ingediend om twee extra keuringslijnen bij te bouwen. Aangezien deze 
uitbreiding resulteert in een aantal praktische problemen inzake de plaatsing van de 
verschillende bouwmaterialen en de werfwagens van toeleveranciers, komen de 
parkeerplaatsen in het gedrang. Tevens zal een uitbreiding van deze site automatisch leiden tot 
extra werknemers waardoor de noodzaak aan parkeermogelijkheden prioritair is.

Tussen de site van S.B.A.T. nv en de openbare weg liggen twee stukken stadsgrond, kadastraal 
gekend 2de afdeling, sectie C, nummers 1276G49 (nieuw gereserveerd nummer 1276S49 
P0000) en 1276F49 (nieuw gereserveerd nummer 1276R49 P0000). Deze percelen stadsgrond 
met als bestemming 'industriegebied', zijn momenteel ingericht als groenzone. Met brief van 30 
maart 2017 liet S.B.A.T. nv weten geïnteresseerd te zijn in de aankoop van deze grond voor het 
creëren van een bijkomende parking onder andere voor haar medewerkers, rekening houdend 
met het groenaspect.

Op 9 februari 1995 werd (door Interwaas en nadien trad de stad in de rechten van Interwaas) 
aan S.B.A.T. nv een vergunning openbare voortuinstrook verleend voor deze stroken grond. 
S.B.A.T. nv mag sindsdien de door haar in vergunning gekregen grond gebruiken als 
voortuinstrook met privatieve oprit(ten) en parkeergelegenheid ten behoeve van de uitbating 
van het op haar aanpalende eigendom gevestigde bedrijf. Als vergunninghouder staat zij 
volledig in voor het in goede staat bewaren en onderhouden van de in vergunning gekregen 
grond, en de erop aangebrachte oprit(ten), parkeergelegenheden en beplanting. Er mogen 
slechts wijzigingen aangebracht worden mits schriftelijke toestemming van de stad. Verder 
moet ook rekening gehouden worden met de verkoopsvoorwaarden Industriepark 
Oostjachtpark. Ondanks het bestaan van de vergunning van 9 februari 1995 wenst S.B.A.T. nv 
toch graag het perceel aan te kopen. Zij zou er na aankoop een omheining rond wensen te 
plaatsen.



Gemeenteraad 26/44 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 januari 2018

Er werd een schattingsverslag afgeleverd door studiebureau Irtas op 4 juli 2017 waarbij de 
waarde van de grond geschat wordt op 55 EUR/m². Verkoopplan 17.022 werd afgeleverd door 
de stedelijke ontwerpendienst op 2 oktober 2017. Na exacte opmeting bedraagt de te verkopen 
oppervlakte in totaal 3.207,63 m². De totale verkoopprijs bedraagt bijgevolg 176.419,65 EUR. 
De ontwerpakte werd in opdracht van S.B.A.T. nv opgemaakt door notaris Stijn Raes uit Gent.

Adviezen
Vergunnen en toezicht (VGT): Gunstig onder voorwaarden.
Voor de aanleg is een stedenbouwkundige/omgevingsvergunning vereist. Bij het ontwerp moet 
voldoende rekening gehouden worden met de groenaanleg en met de verkeersveiligheid.

Natuur: Gunstig advies.
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met de verkoop van de percelen stadsgrond, kadastraal bekend 2e afdeling, 
sectie C, nummers 1276 F49 (nieuw gereserveerd nummer 1276R49 P0000) en 1276 G49 (nieuw 
gereserveerd nummer 1276S49 P0000), met ligging Oostjachtpark te Sint-Niklaas, aan S.B.A.T 
nv, Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem, tegen een bedrag van 176.419,65 EUR. De 
ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
ontwerpakte.pdf
verkoopplan.pdf
schattingsverslag.pdf

16 2018_GR_00022 Urbanisatie: Gecoro: samenstelling: vervanging twee 
effectieve leden en een plaatsvervanger

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die een gesplitste stemming vraagt voor punt 16 
Urbanisatie: Gecoro: samenstelling: vervanging twee effectieve leden en een plaatsvervanger
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats en schepen Christel Geerts.
Voorzitter Ilse Bats legt punt 16 voor ter stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat:
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- artikel 1: met algemene stemmen (39);
- artikel 2: met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali
Salhi), 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (SOS 2012-raadslid Mia Mortier).

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas ontving van de jeugdraad, van de Waasse Landmaatschappij en van 
Interwaas een vraag tot respectievelijk vervanging van een effectief lid van de Gecoro, 
vervanging van een plaatsvervangend lid van de Gecoro en de vervanging van een effectief lid 
van de Gecoro.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze voorgedragen personen te benoemen tot leden van 
de Gecoro.

Juridische grond
Gemeentedecreet artikelen 42, 43 en 200.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Omzendbrief BB 2007/03 van 4 mei 2007 betreffende de toepassing van artikel 200 van het 
gemeentedecreet.

Argumentatie
Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 januari 2013 werd de Gecoro opgericht en 
samengesteld.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 juni 2013 werden de effectieve leden en hun 
plaatsvervangers in de Gecoro benoemd.
De jeugdraad deelt mee dat de heer Mathias De Bock voortaan zou worden afgevaardigd als 
effectief lid in de Gecoro ter vervanging van de heer Roeland Schelfaut, als vertegenwoordiger 
van de jeugdraad.
De Waasse Landmaatschappij deelt mee dat de heer Tom Anthuenis zou worden aangeduid als 
plaatsvervangend lid in de Gecoro ter vervanging van mevrouw Nathalie Van Garsse, als 
vertegenwoordiger van de Waasse Landmaatschappij.
Interwaas deelt mee dat mevrouw Shana Poppe zou worden aangeduid als effectief lid ter 
vervanging van mevrouw Vera De Martelaere, als vertegenwoordiger van Interwaas.
Er wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 200 van het gemeentedecreet over de 
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden en de omzendbrief 
BB 2007/03 van 4 mei 2007 betreffende de toepassing van dit artikel.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Art 1: met algemene stemmen (39)
Art 2: met 31 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi), 
5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
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over te gaan tot de benoeming van:
- de heer Mathias De Bock als effectief lid in de Gecoro, ter vervanging van de heer Roeland 
Schelfaut, als vertegenwoordiger van de jeugdraad.

Artikel 2
over te gaan tot de benoeming van:
- de heer Tom Anthuenis als plaatsvervangend lid in de Gecoro, ter vervanging van mevrouw 
Nathalie Van Garsse, als vertegenwoordiger van de Waasse Landmaatschappij;
- mevrouw Shana Poppe als effectief lid in de Gecoro, ter vervanging van mevrouw Vera De 
Martelaere, als vertegenwoordiger van Interwaas.

Bijlagen
vervanging EL Roeland Schelfaut door Mathias De Bock voor jeugdraad (GR 26-01-2018).pdf
vervanging EL Vera De Martelaere door Shana Poppe voor Interwaas (GR 26-01-2018).pdf
vervanging PV Nathalie Van Garsse door Tom Anthuenis voor WLM (GR 26-01-2018).pdf

OPENBARE ZITTING

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

HD 1 2018_GR_00028 Urbanisatie: Aanleggen en wijzigen infrastructuur 
Gladiolenstraat en wijkpark Witte Molen

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het herinrichten van de Gladiolenstraat en de aanleg van een parkeerzone. 
De bestaande verharding van de Gladiolenstraat wordt opgebroken, waarna een trage weg zal 
worden aangelegd. De geplande werken betreffen het realiseren van een nieuw wijkpark, 
opgebouwd rond een bestaande sportkooi en skate- en BMX-park. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze heraanleg vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43. 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
De stedenbouwkundige aanvraag voor de geplande werken wordt behandeld volgens de 
bijzondere procedure. Het Vlaams gewest is vergunningverlenende overheid. Op vraag van de 
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gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar wordt het dossier ook voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
De geplande werken betreffen het realiseren van een nieuw wijkpark, opgebouwd rond een 
bestaande sportkooi en skate- en BMX-park. Met de heraanleg van het park wenst men de twee 
bestaande open ruimten (atletiekpiste bij sportcentrum 'De Witte Molen' en de sportterreinen 
naast het beschermd monument 'De Witte Molen') met elkaar te verbinden. Hiervoor zal een 
deel van de Gladiolenstraat (betonverharding) opgebroken worden. Enkel het biljartcentrum zal 
nog met voertuigen bereikbaar zijn. Voor voetgangers en fietsers zal er wel nog steeds een 
verbinding zijn, via een pad in ternair zand, naar de Azalealaan. Om de verloren parkeerplaatsen 
te compenseren zal in het nieuwe park een beperkte parkeerplaats voorzien worden met 
grasbetontegels. Hiervoor zal het bestaande basketbalterrein (betontegels en asfaltverharding) 
opgebroken worden. De speelzone wordt verder aangelegd met beplanting en speeltoestellen. 

Advies team vergunnen
Voor de aanvraag was geen openbaar onderzoek vereist. De heraanleg van de Gladiolenstraat 
zorgt voor een gebruiksvriendelijke en veilige verkeersomgeving voor de zwakke weggebruiker. 
De aanvraag is conform de stedenbouwkundige voorschriften en passend in de omgeving.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de aanleg en wijziging van de infrastructuur Gladiolenstraat en wijkpark Witte Molen vast te 
stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
BA_WPWM_P_B_Grondplan bestaande toestand.pdf
BA_WPWM_P_N_Grondplan nieuwe toestand.pdf
Beschrijvende nota.pdf

17 2018_GR_00023 Patrimonium: zakelijke rechten: aankoop gebouw Sint-
Jozefstraat 3: vaststellen voorwaarden akte

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In het kader van de toekomstige ontwikkeling van de site stadhuis kon een overeenkomst 
worden bereikt met de eigenaars van het pand gelegen Sint-Jozefstraat 3, 9100 Sint-Niklaas aan 
een bedrag van 440.000 EUR. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden 
van de ontwerpakte vast te stellen.



Gemeenteraad 30/44 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 januari 2018

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

Argumentatie
Op 14 februari 2017 stelde de advocaat van de familie Decraene-Boel de vraag aan de stad 
Sint-Niklaas om hun eigendom gelegen Sint-Jozefstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, aan te kopen. Dit 
gebouw is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, nummer 424B2 en het perceel is 120 
m². Het gebouw bestaat uit vier appartementen en een garage met drie parkeerplaatsen die alle 
verhuurd zijn. Het gebouw is in eigendom van mevrouw Anne-Marie Boel (3/8 volle eigenaar en 
5/8 vruchtgebruiker) en haar vier meerderjarige kinderen die elk voor 5/32 blote eigenaar zijn. 

De vraag tot aankoop komt er naar aanleiding van vochtinsijpeling in één van de 
appartementen door de slechte toestand van het washuis. Dit is niet meer bereikbaar sinds de 
aankoop van het hoekpand gelegen Parkstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, door de stad op 12 juli 
2001 van dezelfde eigenaars bij akte verleden door notaris Philippe Verlinden. De stad heeft er 
zich toen in de akte toe verbonden dit klein gebouwtje achteraan op de bovenverdieping te 
onderhouden als een goede huisvader zolang het onroerend goed gelegen Parkstraat 16 niet is 
afgebroken. In de brief d.d. 14 februari 2017 wordt vastgesteld dat dit niet is gebeurd en dat het 
gebouwtje in slechte staat is. Daarnaast zijn er ook nog vochtproblemen in de slaapkamer 
palend aan de scheidingsmuur met de pastorij. Er wordt gevraagd deze vochtproblemen op te 
lossen ofwel over te gaan tot onteigening van het appartementsgebouw daar dit onroerend 
goed in een onteigeningszone voor de uitbreiding van het stadhuis ligt.

De stad is reeds eigenaar van de complete stadhuissite, met uitzondering van Sint-Jozefstraat 3 
en 4. Voor de verdere duurzame ontwikkeling en opwaardering van de stadhuissite, 
waarvoor met de nieuwbouw in de Parkstraat de eerste stap wordt gezet, is het noodzakelijk dat 
de stad eigenaar is van alle panden. 

Er werd een schattingsverslag afgeleverd door studiegroep Irtas bvba op 19 mei 2017. Op 17 
augustus 2017 werd er een overeenkomst bereikt met de eigenaars via hun advocaat om het 
gebouw te verkopen aan de stad aan de schattingsprijs van 440.000 EUR. Bij aankoop zal de 
stad als nieuwe eigenaar in de rechten en plichten van de vorige eigenaars treden. De 
huurovereenkomsten gaan dus door met de stad als nieuwe huisbaas. De totale huurvergoeding 
voor de vier appartementen en garage met drie parkeerplaatsen bedraagt momenteel 1.962,50 
EUR. De ontwerpakte werd op vraag van de familie Decraene-Boel opgemaakt door notaris 
Philippe Verlinden, Casinostraat 10, 9100 Sint-Niklaas.

Visum
Visum verleend: Gunstig.  Op actienr. 2018000020 werd er 440.000 EUR voorzien voor deze 
aankoop (totaal bedrag op dit actienr is 1.540.330 EUR).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
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akkoord te gaan met de aankoop van het appartementsgebouw gelegen Sint-Jozefstraat 3, 9100 
Sint-Niklaas, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, nummer 424B2, met een totale 
grondoppervlakte van 120 m², voor een bedrag van 440.000 EUR, van de eigenaars
- mevrouw Anne-Marie Decraene-Boel, Lijkveldestraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas;
- de heer Bruno Decraene, Eduard Prissestraat 73, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Catherine Decraene, Knaptandstraat 103, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Daniel Decraene, Nieuwstraat 57, 9450 Haaltert;
- en mevrouw Sabine Decraene, Bergbosstraat 226, 9820 Merelbeke.
De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast van de ontwerpakte, die als bijlage aan de notulen 
van deze zitting wordt gehecht.

Bijlagen
Schattingsverslag.pdf
verkoopbelofte.pdf
liggingsplan.pdf
aankoopakte Parkstraat 16.pdf
Ontwerpakte.pdf

Vergunnen en toezicht

18 2018_GR_00018 Urbanisatie: Europark-Noord: aanleggen van een 
parkeerstrook

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.
Interpellatie van raadslid Mia Mortier.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag is gesitueerd in het industriegebied Europark-Noord. De aanvrager wenst in functie 
van de aanpalende bedrijven een parkeerstrook aan te leggen op openbaar domein. De 
parkeerstrook wordt aangelegd op een groene berm langs de spoorlijn en heeft een totale 

oppervlakte van ca. 490 m2. 
De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 2 april 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanleg van de parkeerstrook in Europark-Noord 
vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.
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Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De aanvraag is gesitueerd in het industriegebied Europark-Noord. De onmiddellijke omgeving 
wordt gekenmerkt door grootschalige bedrijfsgebouwen en de spoorlijn tussen Sint-Niklaas en 
Mechelen. De aanvrager wenst op een groene berm langs de spoorlijn een parkeerstrook aan te 
leggen op openbaar domein. Links van het projectgebied bevindt zich al een parkeerstrook op 
openbaar domein die in 1999 werd aangevraagd en aangelegd door dezelfde bouwheer. De 
oude en nieuwe parkeerstrook staan in functie van de aanpalende bedrijven (Van Hoecke nv en 
Halux nv). De nieuwe verharde strook heeft een breedte van ca. 5 m en een lengte van ongeveer 
98 m. De verharding wordt aangelegd in grijze, waterdoorlatende betonstraatstenen. De 
parkeervakken worden aangeduid door donkergrijze betonstraatstenen. Tussen de rijweg en de 
parkeerstrook wordt een goot in schraal beton voorzien. Achter de parkeerstrook wordt een 
infiltratiekom aangelegd.
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. De adviseurs van de dienst 
projecten openbaar domein leggen als voorwaarde op dat het onderhoud van de parkeerstrook 
en de eventuele herstellingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en bekostigd door de 
bouwheer. Daarnaast moet de strook ook steeds terug kunnen worden opgeëist door het 
stadsbestuur, bijvoorbeeld in het kader van de heraanleg van het openbaar domein.
De dienst patrimonium zal - indien de vergunning wordt toegekend - een addendum toevoegen 
aan een reeds bestaande domeinconcessie uit 1999. Bij de overeenkomst van 1999 werd met 
Van Hoecke nv een domeinconcessie afgesloten voor het aanleggen van de parkeerstrook links 
van het voorliggende projectgebied. De nieuwe parkeerstrook zal door middel van een 
addendum in dezelfde concessie worden opgenomen. De originele overeenkomst werd met 
ingang van 1 januari 1999 afgesloten voor een duurtijd van negen jaar, stilzwijgend verlengbaar 
met periodes van drie jaar. Dit betekent dat de strook om de drie jaar terug kan worden 
opgeëist door het stadsbestuur.
Advies dienst ruimtelijke ordening
De grote oppervlakte bijkomende verharding kadert in de optimalisatie van de werking van de 
aanwezige bedrijvigheid, en is in deze versteende, industriële omgeving aanvaardbaar. De 
voorwaarden van de dienst projecten openbaar domein zijn strikt te volgen. Het stadsbestuur 
zal niet langer verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en herstel van de strook. Daarnaast zal 
het stadsbestuur als concessieverlener ook over de mogelijkheid beschikken om op relatief 
korte termijn (drie jaar) de grond terug op te eisen. Onder deze voorwaarden is de aanvraag 
stedenbouwkundig aanvaardbaar en passend in de omgeving.
Advies natuurambtenaar
Gunstig advies. Het betreft een weinig waardevolle berm met relatief hoog herbicidengebruik 
door Infrabel. De nabijheid van het spoor verhindert bovendien de aanplant van ander groen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 38 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid 
Ali Salhi) en 1 onthouding (SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
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het ontwerp en de aanleg van een parkeerstrook in het industriepark Europark-Noord vast te 
stellen met als voorwaarde dat het onderhoud en eventuele herstellingswerken aan de 
parkeerstrook worden uitgevoerd en bekostigd door de bouwheer. Het stadsbestuur heeft het 
recht om de parkeerstrook elke drie jaar terug op te eisen. 
Een exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
BA_15025EUSN_P_N_2_ontworpen toestand aangepast.pdf

19 2018_GR_00024 Urbanisatie: Kosterwegel: uitvoeren van 
verbeteringswerken aan voetwegel: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.

Interpellatie van raadslid Ronny Suy.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het aanbrengen van twee betonnen stroken in de Kosterwegel in Sinaai. De 
sporen bestaan uit geprefabriceerd beton en zijn elk 0,75 m breed met daartussen een 
grasstrook van 1 m. Momenteel bestaat de wegel uit grond gemengd met steenslag. De 
aanvraag is gericht op de verbetering van de toegankelijkheid. De aanvraag werd openbaar 
gemaakt van 2 november 2017 tot 1 december 2017 volgens de regels vermeld in het 
uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
De interne adviesinstanties verleenden op basis van de plannen een gunstig advies.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verbeteringswerken aan de Kosterwegel vast te 
stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De aanvraag betreft het aanbrengen van twee betonnen stroken in de Kosterwegel in Sinaai. De 
sporen bestaan uit geprefabriceerd beton en zijn elk 0,75 m breed met daartussen een 
grasstrook van 1 m. De betonverharding heeft een dikte van 0,20 m en wordt op 0,20 m 
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steenslagfundering aangelegd. De totale oppervlakte van de betonverharding bedraagt 108 m². 
De wegel heeft een totale lengte van ongeveer 72 m en een breedte van minimaal 3,19 m.
Momenteel bestaat de wegel uit grond gemengd met steenslag. De aanvraag is gericht op de 
verbetering van de toegankelijkheid.
Volgend modeldwarsprofiel van de trage doorsteek wordt voorzien:
- Modeldwarsprofiel (trage doorsteek): geprefabriceerde kantstrook in beton (breedte 0,75 m), 
aan te vullen grond (breedte 1 m), geprefabriceerde kantstrook in beton (breedte 0,75 m).
Adviezen
Er werd een gunstig advies gegeven door de mobiliteitsambtenaar, de deskundige patrimonium 
en de natuurambtenaar.
Advies dienst ruimtelijke ordening
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 2 november 2017 tot 1 december 2017 volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend.
De aanleg van verharding is wenselijk gezien het veelvuldig verkeer van landbouwvoertuigen. 
De nieuwe aanleg maakt de weg beter bestand tegen schade van zwaar verkeer.  De aanleg 
zorgt een gebruiksvriendelijke en veilige verkeersomgeving voor de zwakke weggebruiker. Alle 
adviesinstanties verleenden een gunstig advies. De aanvraag is stedenbouwkundig 
aanvaardbaar en passend in de omgeving.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de aanleg en de uitrusting van de wegenis (betonnen spoorverharding) in de Kosterwegel vast 
conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting

Bijlagen
595 Uitvoeren van verbeteringswerken aan Kosterwegel_GR.docx
BA_KOSTERWEGEL_I.pdf
BA_KOSTERWEGEL_PR_N.pdf
BA_KOSTERWEGEL_P_N.pdf

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Monique Van Hecke, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Marc Heynderickx, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

20 2018_GR_00025 Convenant met Vrije Radio Belsele vzw aangaande de 
organisatie van Belsele kermis: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de afvoering vraagt van punt 20 Convenant met 
Vrije Radio Belsele vzw aangaande de organisatie van Belsele kermis: goedkeuring.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepenen Christel Geerts en Annemie Charlier.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.
Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van raadslid Frans Wymeersch tot afvoering van punt 20 ter
stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat: met 5 stemmen voor (Vlaams Belang), 31 
stemmen tegen (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) en 1 
onthouding (SOS 2012-raadslid Mia Mortier).

Bondige toelichting
Het convenant met V.R.B. vzw voor de organisatie van het programma van Belsele Kermis ligt 
voor. De samenwerking met V.R.B. vzw duurt nu al enkele jaren, maar het is de eerste keer dat 
een convenant wordt afgesloten. Aangezien de stad en V.R.B. vzw samen Belsele Kermis 
organiseren en de stad een toelage voorziet, is het goed om een convenant tussen stad 
en V.R.B. vzw af te sluiten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een convenant te sluiten met Vrije Radio Belsele vzw.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
Er wordt voorgesteld om een convenant met V.R.B. vzw af te sluiten, omdat:
- dit een formele en gedragen basis vormt voor de samenwerking;
- het een substantiële financiële toelage betreft;
- het duidelijkheid verschaft over de organisatie en V.R.B. vzw als partner binnen Belsele 
Kermis;
- de kans werd gegeven aan de twee gekende kandidaat-organisatoren om een voorstel in te 
dienen voor de organisatie van Belsele kermis, namelijk Chill Lounge This Generation vzw en 
V.R.B. vzw, en enkel V.R.B. vzw een dossier indiende;
- het dossier van V.R.B. vzw voldeed aan de vereisten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 5 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
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het convenant met V.R.B. vzw over de organisatie van Belsele Kermis goed te keuren.
Een exemplaar van dit convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
GR180126 bijlage Convenant VRB 2018-2020.pdf

Museum

Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Monique Van Hecke, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

21 2018_GR_00017 Musea: schenking: aanvaarding

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Museum

Bondige toelichting
Het museum ontving recent een aanbieding vanwege privépersonen die ca. 1.200 etsplaten van 
Romain Malfliet aan het stadsbestuur willen schenken.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze schenking te aanvaarden.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 43 § 2, 13°.
Burgerlijk wetboek, boek III, titel II.
Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2013 houdende vaststelling van het beleidsplan 
2014-2019 van de stedelijke musea.

Argumentatie
De heren Marc Malfliet en Gust Malfliet en mevrouw Ria Malfliet, kinderen en erfgenamen van 
wijlen Romain Malfliet, wensen een verzameling originele etsplaten van graficus Romain 
Malfliet te schenken aan het stadsbestuur, voor bewaring in het stedelijk museum. Het aantal 
etsplaten wordt geraamd op ca. 1.200; de waarde van de schenking kan bepaald worden op 
20.000 EUR.
De erfgenamen willen de originele etsplaten (hoofdzakelijk in koper, enkele in zink) als 
een geheel aan het stadsbestuur overdragen, omdat het de wens van hun vader was dat zijn 
werk na zijn dood zou samenblijven.
In 2013 schonken zij de etspers van Romain Malfliet reeds aan het museum. Het stedelijk 
museum bezit zo'n 240 (afgedrukte) etsen van Romain Malfliet, die vooral Sint-Niklaas en het 
Land van Waas in beeld brengen: stadsgezichten, landschappen, monumenten, idyllische plekjes 
zoals ze er in de vorige eeuw uitzagen en die ondertussen vaak verdwenen of gewijzigd zijn.

Met de schenkers werden volgende voorwaarden overeengekomen:
- de etsplaten worden bewaard in het stedelijk museum onder goede materiële 
omstandigheden;
- de verzameling wordt als één geheel bewaard en beheerd;
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- de authenticiteit van de etsplaten wordt gerespecteerd en de origine wordt vermeld bij elke 
vorm van ontsluiting;
- de verzameling wordt geregistreerd en ontsloten volgens de gebruikelijke museale 
standaarden;
- het stadsbestuur verkrijgt de exploitatierechten op de verzameling;
- herdruk van de etsplaten voor eigen gebruik door het stadsbestuur is toegestaan in het kader 
van museale of educatieve doeleinden (met uitsluiting van elk commercieel gebruik).

Onder exploitatierechten wordt verstaan:
- het recht tot grafische reproductie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm (vb. 
affiches, foto’s, dia’s), en de verspreiding van de tot stand gebrachte exemplaren;
- het recht tot opname van een geheel of een gedeelte van het werk in een documentatiemap, 
boek, catalogus, databank (grafisch en/of elektronisch), of anderszins, en de verspreiding van de 
laatstgenoemde creaties;
- het recht tot publicatie van het werk, geheel of gedeeltelijk, in een krant, 
weekblad, informatiebrochure, tijdschrift, of anderszins, en de verspreiding van 
de laatstgenoemde creaties;
- het recht tot vastlegging op de onder punt 5 bepaalde dragers van een gedeelte of van het 
gehele werk;
- het recht tot verveelvoudiging van een gedeelte of van het gehele werk via geluids- en/of 
beelddragers (bijv. DVD, internet);
- het recht tot publieke mededeling en ter beschikking stelling (bvb. via film, televisie of 
internet) van een gedeelte of het gehele werk;
- het recht tot tentoonstelling (in de gebouwen van het stadsbestuur of bij instellingen die 
bruikleen vragen).

De platen zullen bewaard worden in het museum SteM Zwijgershoek.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de verzameling originele etsplaten van het werk van graficus Romain Malfliet als schenking te 
aanvaarden.

Artikel 2
volgende voorwaarden in acht te nemen:
- de etsplaten (hoofdzakelijk in koper, in mindere mate in zink) worden bewaard in het stedelijk 
museum onder goede materiële omstandigheden;
- de verzameling wordt als één geheel bewaard en beheerd;
- de authenticiteit van de etsplaten wordt gerespecteerd en de origine wordt vermeld bij elke 
vorm van ontsluiting;
- de verzameling wordt geregistreerd en ontsloten volgens de gebruikelijke museale 
standaarden;
- het stadsbestuur verkrijgt de exploitatierechten op de verzameling;
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- herdruk van de etsplaten voor eigen gebruik door het stadsbestuur is toegestaan in het kader 
van museale of educatieve doeleinden (met uitsluiting van elk commercieel gebruik).

 

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

22 2018_GR_00026 Welzijn: sluiten samenwerkingsovereenkomst met 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender 
vzw inzake de organisatie van vroeginterventie voor 
jongeren

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting
In deze overeenkomst verbindt de stad er zich toe aan het CGG gedurende de periode 2018-
2020 de nodige middelen te voorzien om vroeginterventie voor jongeren te organiseren in Sint-
Niklaas. Met deze middelen zal het CGG een halftijds personeelslid aanstellen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw te sluiten.

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

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas detacheert in het kader van het lokaal drugbeleid sinds 2010 een 
vroeginterventiewerker naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheid. Deze interventiewerker 
staat op de loonlijst van de stad maar is in de praktijk en organisatorisch ingebed in de werking 
van de vzw. Dat heeft voor gevolg dat bij het openvallen van de vacature, de stad de 
aanwerving organiseert volgens de regels in de RPR, wat omwille van de specifieke 
functieomschrijving en de inbedding in een andere organisatie niet evident is, noch voor de 
stad, noch voor de vzw, noch voor het personeelslid. Ook de opvolging van verlof en andere 
afwezigheden, en de evaluatie door een diensthoofd bij de stad zorgen voor anomalieën en 
overbodige administratie. Deze overeenkomst heeft tot doel de verwachtingen van de stad ten 
aanzien van de vroeginterventie duidelijk te defininiëren (art. 2 verbintenissen van het CGG), 
door een jaarlijkse subsidie te voorzien voor de periode van 1 maart 2018 tot en met 31 
december 2020. Het subsidiebedrag, 24.000 EUR, is gelijk aan de gemiddelde loonkost 
gedurende de komende drie jaar van het huidig personeelslid (Katia Van Der Hasselt) met een 
jaar anciënniteit. Het CGG is akkoord met deze werkwijze, mits het bedrag na vijf jaar 
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anciënniteit wordt aangepast. Huidige overeenkomst loopt echter over drie jaar; bij evaluatie in 
2020 en eventuele verlenging van de overeenkomst kan het bedrag indien nodig opgetrokken 
worden.

Visum
Visum verleend: Gunstig. Dit gegeven brengt geen meerkost met zich mee. De 'omzetting van 
een personeelskost naar een toelage' kan verlopen via een 'aanpassing van de raming', na het 
aanmaken van een nieuw ramingnummer binnen de cluster welzijn.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw, Grote Peperstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, inzake de organisatie van vroeginterventie 
voor jongeren in Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Ontwerp SO CCG-stad vroeginterventie.docx

Gezin en onderwijs

23 2018_GR_00005 Welzijn: ondertekening engagementsverklaring 
eerstelijnszone Waasland

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Gezin en onderwijs

Bondige toelichting
De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te 
geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017, met als thema 'de 
reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. Dit hervormingstraject start met een oproep voor 
de vorming van eerstelijnszones.
De ondersteuning van de zorgactoren zal zo decentraal mogelijk georganiseerd worden in een 
zestigtal eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en 
de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus 
uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de engagementsverklaring eerstelijnszone Waasland te 
ondertekenen.
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Juridische grond
Omzendbrief 20170612-21733 – oproep tot de vorming van eerstelijnszones.

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen werd in de zitting van 16 augustus 2017 in kennis 
gesteld van de omzendbrief 20170612-21733, met betrekking tot de oproep van de vorming 
van eerstelijnszones. We ronden stilaan fase 1 af, waarbij het de bedoeling is dat de lokale 
actoren in gezondheid, zorg en welzijn een voorstel indienen voor het vormen van een 
eerstelijnszone. Hierbij moet er al aandacht zijn voor afstemming, groei naar samenwerking en 
afsprakenkaders, cultuurverandering en detecteren van noden. 
Concreet wordt Sint-Niklaas gevat door de eerstelijnszone Sint-Niklaas,Temse en Waasmunster. 
De tweede zone in het Waasland bestaat uit Beveren, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke en 
Zwijndrecht. Deze afbakening wordt onderschreven door alle partners uit zorg en welzijn die in 
deze regio actief zijn. Voor de opmaak van het aanvraagdossier werd voorafgaandelijk een 
ruime bevraging georganiseerd in de hele zorgregio Waasland. Dit leidde tot een gedragen visie 
en doelstellingen voor de beide ELZ’s in onze regio. Om het aanvraagdossier te finaliseren, 
moet dit ondertekend worden door alle verplichte en optionele partners die hieraan 
meewerken. Het lokale bestuur is hierbij één van de verplichte partners in de eerstelijnszones, 
gezien de duidelijke link met het lokaal sociaal beleid. Er wordt zowel van het stadsbestuur als 
van het OCMW een formeel engagement verwacht en men vraagt ook om in één 
engagementsverklaring de verschillende betrokken werkingen te verwerken. Concreet wil dat 
zeggen dat het stadsbestuur zich zowel engageert als lokaal bestuur alsook als trekker van het 
Huis van het Kind.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de engagementsverklaring eerstelijnszone Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster te 
ondertekenen, om zich zo als lokaal bestuur te engageren.

Artikel 2
de engagementsverklaring eerstelijnszone Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster te 
ondertekenen, om zich als trekker van het Huis van het Kind Sint-Niklaas te engageren.

Bijlagen
SIN_Formeel engagement eerstelijnszone.docx
SINT-NIKLAAS_FINAAL- VISIE ELZ WAASLAND.pdf
SIN_Principieel akkoord eerstelijnszone.docx

AANVULLENDE PUNTEN

Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting



Gemeenteraad 41/44 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 januari 2018

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Algemeen politiereglement , hoofdstuk 
2, afdeling 3, artikel 34, interpretatie?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.

Toelichting
Mij is opgevallen dat er verschillende interpretaties van bedoeld artikel de ronde doen. Zelfs 
binnen de meerderheid blijkt een en ander niet te zijn afgestemd.
Nu lijkt het mij normaal dat een reglement dat sancties inhoudt of aanleiding kan geven tot 
eventuele sancties, toch enige duidelijkheid verstrekt en dat er geen, of zo weinig mogelijk 
interpretatie mogelijk moet zijn, in dit geval van zowel de evt. overtreder, het evt. slachtoffer 
als van de sanctionerend ambtenaar.
Zulke duidelijkheid is er 'duidelijk' niet.
Daarom wil ik dit bespreken in de raad, evt. voorstellen om dit artikel voorlopig 'buiten werking 
te stellen' tot er een betere en nauwkeurige omschrijving is gegeven waartoe zelfs een 
commissie ad hoc zou kunnen worden aangeduid.

IR 2 Interpellatie van raadslid Ronny Suy: Eindejaarsreceptie gemeenteraad en 
nieuwjaarsreceptie stad-OCMW

Indiener(s)
Ronny Suy

Verslag
Interpellaties van raadsleden Ronny Suy en, Bart Foubert
Beantwoord door schepen Mike Nachtegael.
Interpellaties van raadsleden Ronny Suy, Ali Salhi en Bart Foubert.

Toelichting
Wij merkten dat er voor zowel de eindejaarsreceptie als voor de nieuwjaarsreceptie van het 
personeel van stad en OCMW werd gekozen voor een cateraar van buiten Sint-Niklaas.
Wij willen graag enkele opmerkingen formuleren en vragen stellen over de gevolgde procedure 
en het waarom daarvan.

Ine Somers, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Ruimtelijke Ordening: instellen van 
een moratorium op nieuwe plannen en ontwikkelingen inzake bestemming en/of 
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bestemmingswijzigingen

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Toelichting
We menen dat het goed zou zijn dat er met ingrijpende wijzigingen en plannen tot wijziging 
van onze stedelijke ruimtelijke ordening gewacht zou worden tot na de vaststelling en het 
debat over de op handen zijnde studie inzake de woonbehoeften in onze stad en 
deelgemeenten.
Specifieke voorbeelden: de ontwikkeling en verankering van het zgn. groene lobbenmodel, het 
noordelijke "stadsrandbos" , RUP heimolen-Botermelkstraat.
Het zou onverantwoord zijn dit nog rap tijdens deze bestuursperiode door te voeren zonder de 
nodige kennis van zaken.

Ine Somers, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Verslag Gecoro, opmerkingen 
landbouwraad inzake AZ Nikolaas

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepenen Christel Geerts en Annemie Charlier.

Toelichting
We lezen in het verslag dat er uit de landbouwraad blijvend opmerkingen worden geformuleerd 
inzake de plaats van inplanting en de modaliteiten naar de landbouwbedrijven toe.
Sommige van deze opmerkingen waren van in den beginne ook onze opmerkingen.
Vraag is nu, hoe wordt op dit ogenblik door het college met deze opmerkingen omgegaan, 
wordt er voor rechtszekerheid gezorgd en voor een evt. compensatieregeling? Zo ja, wat houdt 
deze in?
Graag had ik hierop een antwoord van de schepen van landbouw .

IR 5 Interpellatie van raadslid Aster Baeck: Ik stem ook

Indiener(s)
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Aster Baeck

Verslag
Interpellaties van raadsleden Aster Baeck en Hasan Bilici.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Voorstellen tot het verhogen van het percentage niet-Belgen die meestemmen op 14 oktober 
2018. 

Ine Somers, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Aster Baeck: De statiegeldalliantie: aansluiten met Sint-
Niklaas

Indiener(s)
Aster Baeck

Verslag
Interpellatie van raadslid Aster Baeck.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Toelichting
Met Groen willen we een drastische vermindering van zwerfvuil in Sint-Niklaas. Daarom stellen 
we voor aan de gemeenteraad om ook alliantiepartner te worden. Op die manier geven we met 
Sint-Niklaas het signaal dat statiegeld een cruciaal onderdeel is van de oplossing van het 
zwerfvuilprobleem.

IR 7 Interpellatie van raadslid Veerle De Beule: European Disability Card

Indiener(s)
Veerle De Beule

Verslag
Interpellatie van raadslid Veerle De Beule.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
In oktober besliste de federale regering om de European Disability Card in te voeren.
Kan ook hier in Sint-Niklaas initiatief genomen worden om deze kaart hier ook te laten gelden 
in bv. het museum, zwembad, ...
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26 januari 2018 22:15 - De voorzitter opent de besloten zitting

29 januari 2018 15:58 - De voorzitter opent de openbare zitting

29 januari 2018 15:59 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
stadssecretaris raadslid-voorzitter


