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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 augustus 2018
Aanvullende agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 24 augustus 2018 om 19:00 uur in de 
gemeenteraadzaal van het stadhuis werd aangevuld met de agendapunten op verzoek van de 
raadsleden. Als bijlage vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Eenpersoonskamer AZ Nikolaas fors 
duurder? Houding van de stad?

We vernamen reeds vorige week, en vandaag werd het vermeld in de pers, dat AZ Nikolaas de 
beslissing heeft genomen om de prijstoeslag voor eenpersoonskamers fors te verhogen: van 110 
% tot  150 %.

Dit is ook een zeer forse ingreep in de portemonnee van de patiënt.  De uitleg van AZ dat het 
geld niet naar de artsen gaat, maar naar een investeringsfonds kan leuk zijn maar verandert 
niets aan het resultaat.

De stad Sint-Niklaas is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het AZ. Graag had ik van 
het college van burgemeester en schepenen vernomen :

- was men door de vertegenwoordiger van de stad hierover vooraf en tijdig ingelicht dat dit zou 
worden besproken en beslist? Heeft de vertegenwoordiger een mandaat gekregen?

- zo ja : wanneer en wat was de houding dan van het college ?  Heeft het college desgevallend 
stappen ondernomen om de beslissing te beïnvloeden?

- zo neen : waarom is dit niet gebeurd en is de vertegenwoordiger daarover om uitleg gevraagd?

 Indien dit volledig buiten voorafgaand medeweten van het college is gebeurd, kan de 
stadsvertegenwoordiger dan nog in die hoedanigheid op post blijven?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Na-Tourcriterium: toekomst?

Het contract met het bedrijf dat instond voor de organisatie, is afgelopen.
Om organisatorische redenen lijkt het me niet zinvol om een beslissing over de toekomst van 
dit evenement en de eventuele vervanging ervan, uit te stellen.
Graag had ik hieromtrent de zienswijze van het college gekend en tevens willen vragen naar de 
financiële afwikkeling en stand van zaken in dit dossier.


