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OPENBARE ZITTING

t 2018_GR_00205 Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 22 juni 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 22 juni

2018 goed te keuren.

POI-tflE

Politie

2 2018_GR_00252 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader:

vacant verklaren van één functie van inspecteur van politie
(dienst eerstelijnspolitie)

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone

Sint-NikLaas vastgestetd. Een inspecteur van pol.itie (dienst eerstelijnspol.itie) verl.aat op 1

september 2018 de politiezone omdat hij gaat werken in de poLitiezone Brussel.-Noord. ALs

gevotg hiervan wordt een functie van inspecteur van pol.itie binnen de dienst eerstelijnspolitie
vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie voor algemeen bel.eid, veil.igheid,

internationa[e samenwerking en erediensten)

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

3 2018 GR 00220 Gemeentebelastingen: betasting op de uitreiking van

identiteitskaarten en administratieve stukken: aanvulting

Op 1 augustus 2018 is door een wetswijziging de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken

tot voornaamsverandering overgeheveld van de minister van Justitie naar de ambtenaren van de

burgerl.ijke stand.

lndien de voornaamsverandering wo-rdt toegestaan, wordt een akte van voornaamverandering

afgegeven. Voor deze uitreiking wordt in sommige gevatlen een belasting aangerekend.

Daarom moet het belastingreglement op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve
stukken aangevutd worden met de tarieven voor deze voornaamsverandering.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor weLzijn en diversiteit, ftankerend

onderwijsbeleid en burgerzaken)

Boekhouding

4 2ot8 GR 00211 OCMW: budget 2018: exptoitatie- en investeringsbudget:
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wijziging nr. 1: kennisneming

Het bevoegde Bijzonder Comité gaf in zitting van 14 juni 2018 gunstig advies aan de wijziging
nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018 van het OCMW. De raad voor
maatschappeLijk weLzijn heeft in zitting van 28 juni 2018 de wijziging nr.1 van het expl.oitatie-
en investeringsbudget 2018 goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de wijziging nr. 1 van het
exploitatie- en investeringsbudget 2018 van het OCMW.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor financiën)

2018-GR-00212 Verenigingen,vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Audio: jaarrekening 2OL7 : kennisneming

De stad Sint-Niktaas is deelgenoot van Audio, een vereniging opgericht overeenkomstig titel.
Vlll, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. De vereniging werd opgericht voor het uitvoeren van
interne audits bij de Leden

De raad van beheervan Audio heeft in zitting van 14 juni 2018 de jaarrekening2OtT
goedgekeurd.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor financiën)

2018_GR_00213 Brandweer:HulpverleningszoneWaasland:bijkomende
gemeentelijke dotatie 2018: goedkeuring

De hulpverleningszones traden in werking op 1 januari 2075. De Hulpverleningszone Waasland
verenigt de korpsen van Bevêren, Kruibeke, Sint-GiLl.is-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en
Waasmunster.
De gemeenteraad van Sint-Nikl.aas bestiste in zitting van 24 oktober 2014 akkoord te gaan met
de afspraken aangaande de criteria op grond waarvan de verdeelsleutel tussen de gemeenten
van de Hulpverleningszone werd bepaatd en in te stemmen met een verdeelsleutel voor de stad
Sint-NikLaas van 34,5 % die in acht zou worden genomen bij het berekenen van de
gemeentelijke dotatie. De dotatie voor 2018 van de stad Sint-Niklaas bedroeg initieel. 5.235.519
EUR. Erwerd 250.000 EUR (extra jaarbedrag voor invoering van een 24op7 permanentie)aan
de dotatie toegevoegd, waardoor deze 5.485.519 EUR bedraagt. ln de begrotingswijziging van
de Hulpverleningszone (april. 2018) werd hiervan in ontvangst 85.333 EUR effectief bijkomend
opgenomen, er van uitgaande dat de permanentieregeting (24 op 7) in Sint-Niklaas effectief zou
kunnen ingaan vanaf 1 september 2018.
De Federale dienst van de Gouverneur wil. de begrotlngswijziging van de Hulpverleningszone
echter niet goedkeuren omdat er hieromtrent geen apart dotatiebesl.uit genomen is.

Aan de gemeenteraad wordt bijgevol.g gevraagd deze bijkomende gemeentel.ijke dotatie van
83.333 EUR voor 2018 aan de Hul.pverLeningszone Waastand goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor aLgemeen beLeid, veiLigheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)
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ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

7 2018 GR OO237 Organisatiestructuur: gemeenschappetiik organogram en

managementteam stad - OCMW: goedkeuring

Het decreet LokaaI bestuur van 22 december 2017 verpl.icht de lokale besturen om tegen 1

januari 2019 over een gemeenschappel.ijk organogram voor stad en OCMW te beschikken. Dit

organogram moet worden goedgekeurd door zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. ln

Sint-Niktaas wordt hier a[ een paar jaar naartoe gewerkt middeLs de verschitlende

synergietrajecten. Op voorsteI van het gemeenschappetijk managementteam wordt een

voorontwerp van organogram voorgelegd, dat in werking zou treden met ingang van 1 januari

2019. De syndical.e organisaties verklaarden zich op 11 juni 2018 akkoord met het
gemeenschappel.ijk organogram en intussen werd het ook aI goedgekeurd door de OCMW-raad,

op 28 juni 2018.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeenschappeLijk organogram voor stad en ocMW
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor personeel, interne organisatie en sport)

DIENSTVERLENING

Bestuu rsadmin istratie

8 2018_GR_00235 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Sociaat Verhuurkantoor Waasland: toetreding gemeente

Stekene: instemming

Met brief van 13 jul,i 2018 deett het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (Soveka) mee dat de

gemeente Stekene wenst ïoe te treden tot de vereniging. Artiket 20 van de statuten van het

SociaaI Verhuurkantoor Waastand bepaaLt dat de deelgenoten voorafgaandetijk moeten

instemmen met de toetreding van nieuwe leden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente

Stekene tot de vereniging SociaaI Verhuurkantoor Waasland.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor atgemeen beteid, veitigheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)

9 2018_GR_00258 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden

Audio: toetreding nieuwe leden: instemming

Met e-mail. van 22 juni 2018 meldt Audio dat de algemene vergadering van 14 juni 2018 de

toetreding van vier lokale besturen of ervan afhankel.ijke entiteiten als nieuwe leden van de

vereniging goedkeurde

Om aan aLLe juridisch-administratieve verplichtingen te votdoen, moet de gemeenteraad nu

deze bestissingen formeeI goedkeuren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van gemeente
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Meretbeke, gemeente Telzate, Hulpverteningszone Rivieren[and en Hogeschool West-
V[aanderen tot de vereniging Audio.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie voor atgemeen beleid, veitigheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)

10 2018 GR OO245 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van
Waas: buitengewone algemene vergadering: akteneming
agenda, goedkeuring ontwerp statutenwijziging, bepal,ing
mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en
plaatsverva n gend vertegenwoordi ger

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentel.ijke samenwerking bepaatt dat de
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deetneemt, het ontwerp van
statutenwijziging moet goedkeuren, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in
deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn
leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de buitengewone atgemene vergadering van het
lntergemeentel.ijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas op 10 oktober 2018;
- het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden:.efÍectief vertegenwoordi-
ger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangehd vertegenwoordiger: mevrouw Ke[[y
Van E[s[ande.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor algemeen bel.eid, veiligheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)

11, 2018 GR 00234 Verbod op het maken van open vuur op het grondgebied van
de stad Sint-Niktaas, door ongewone ktimatologische
omstandigheden: bekrachtiging bestissing burgemeester

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bestissing van de burgemeester van 5 juti 2018,
houdende instelling van een verbod op het maken van open vuur ten gevoLge van de
uitzonderLijke klimatotogische omstandigheden, te bekrachtigen.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor algemeen bel.eid, veiLigheid,
internationate samenwerking en erediensten)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

tZ 2018-GR-00214 Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT en
personeelsmagazine: wijze van gunning, raming en
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voorwaarden : vaststelting

Het bestaande contratt voor het drukwerk in extern beheer loopt af op 31 december 2018 en

moet opnieuw worden aanbesteed. De indica(ieve raming hiervoor bedraagt 268.000 EURi

incl.usief btw, voor de gehete Looptijd van vier jaar, Hiervoor zal een open procedure met

Europese bekendmaking gevoerd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast

te ste[l.en.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor financiën)

L3 2018 GR 00215 Diensten: schoonmaak: raamcontract voor reinigen van ramen

in diverse gebouwen van de stad Sint-Niklaas, gemeente en

lokale potitie Zwijndrecht: wijze van gunning, raming en

voorwaarden : vaststetling

Binnen het huidige contract voor het reinigen van ramen van diverse stadsgebouwen zijn a[[e

rei n ig i ngsbeurten uitgeput.
ln samenspraak met de dienst schoonmaak, ste[t het team overheidsopdrachten voor een

overheidsopdracht op té starten voor een nieuw contract met ingangsdatum 1 januari 2019. ln

de nieuwe procedure zal de stad Sint-Niklaas optreden a[s aankoopcentra[e voor de gemeente

en toka[e pol.itie Zwijndrecht.
De indicatieve raming voor het nieuwe contract voor het reinigen van ramen in diverse

gebouwen van de stad Sint-Niklaas, gemeente en politiezone Zwijndrecht bedraagt 340.000

EUR, btw inbegrepen, over een periode van maximum vier jaar.

Aan de gemeenteraad woidt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast

te stetlen.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor financiën)

2018-GR-00216 Diensten:ongediertebestrijding:sluiten
samenwerki ngsovereenkomst RATO vzw: goedkeu ring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met

RATO vzw in het kader van ongediertebestrijding goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandetd ,in de commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren

en kermissen)

1.5 2018 GR OO22t Diensten: raamovereenkomst voor het vellen en ontstronken
van bomen: wijze van gunning, raming en voonvaarden:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de door de dienst projecten openbaar domein

voorgestelde wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de opdracht 'raamovereenkomst

voor het vellen en ontstronken van bomen' goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de gezamenl.ijke commissie)

t4
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í6 2018_GR_00222 Werken: omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum
aangepaste wijze van gunning, raming en voorwaarden:
vaststelling

ln zitting van27 april.2018 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, de indicatieve
raming (ten bedrage van2.772.068 EUR, btw verlegd) en de voorwaarden vast voor de
omvorming van Paterskerk tot gemeenschapscentrum.
Voordeze opdrachtwerd op 2 mei 2018 een openbare procedure uitgeschreven door lnterwaas.
Er werd geen enkete offerte ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste wijze van gunning vast te stel.len.

(Dit punt zal worden behandeld in de gezamenLijke commissie)

L7 2018 GR OO223 Diensten : open bare werken : afoatverwerking (stromen inerte
stoffen, veegvuil en slib uit ko]ken): wijze van gunning,
raming en voorwaarden: vaststelling

Het team overheidsopdrachten heeft een bestek opgemaakt in het kader van verschillende
aflopende en afgelopen contracten betreffende afvalophating. ln deze opdracht werden drie
perceten gebundeld. De gezamenl.ijke indicatieve raming, over de gehele contractduur van vijf
jaar, bedraagt 860.000 EUR.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast
te stelten.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor financiën)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

18 2018 GR 00206 Kaderovereenkomst energiediensten met de netbeheerder
aardgas en elektriciteit: addendum: vaststelling

De netbeheerder van aardgas en elektriciteit, lntergem, biedt een aantaI energiediensten aan
voor lokale besturen. Om gebruikte kunnen.maken van ditaanbod stelde de gemeenteraad in
zitting van22 oktober 2010 de kaderovereenkomst vast. De huidige
kaderovereenkomst eindigde op 1 juni 2018. lntergem stelt voor de kaderovereenkomst te
verlengen tot 1 apriL 2019 via een addendum.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum vast te stellen.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur)

L9 2018 GR OO207 Zaketijke rechten: kostetoze overdracht zonnepanelen
complex De Kouter: voorwaarden akte: vaststelling

't Ey vzw heeft het dak van het gèbouw Koutermotenstraat 6b,97tt Belsele, laten vernieuwen
en er zonnepanelen op laten ptaatsen. Dit gebouw werd door de stad Sint-Nikl.aas aan de
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vereniging in erfpacht gegeven. De vzw heeft ook zonnepanelen geplaatst op het dak van het
gebouw gelegen Koutermolenstraat 8b, 9111 Bel.sete, eigendom van de stad.
't Ey vzw wenst de zonnepanelen op het dak van Koutermolenstraat 8b en de bijhorende

instattatie kosteloos over te dragen aan de stad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het

ontwerp van akte tot kosteloze overdracht vast te stetlen.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie voor cultuur, toerisme en Landbouw)

20 2018_GR_00217 Zakelijke rechten: opstalrecht aan KU Belsele, JC De Galiaar

en Ritmica vzw voor bouwproiect De Ktavers: voorwaarden

aKe: vaststelting

De verenigingen KLI Betsele, JC De Gatjaar en Ritmica vzw zijn op zoek naar een tocatie voor de

uitoefening van hun werking. Ze willen hiervoor gezamenlijk een gebouw oprichten.

De stad Sint-NikLaas is bereid om op een onbebouwd perceelgrond gelegen aan het

sportcentrum De Klavers te Belsele een opstalrecht te verlenen met de bedoel.ing dit terrein te
gebruiken voor het oprichten van een gebouw waarin plaats is voor een instuif voor het
jeugdhuis, werkingsl.okalen voor de jeugbeweging en jeugdwerking en danszalen voor de

sportclub.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het

ontwerp van opstalakte vast te stelLen.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor personeet, interne organisatie en sport)

2t 2018 GR 00224 ,Zaketi j ke rechten : rioproject Puidreef-Kouterdreef: innemi n g

7 Kouterdreef: voorwaarden a kte : vaststetling

Naar aanleiding van de uitvoering van het rioproject Puidreef-Kouterdreef en ter rea[isatie van

de rooi[ijn, kon een overeenkomst worden afgesloten betreffende de aankoop van inneming 7

op het innemingsplan Kouterdreef.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden

van de ontwerpakte vast te stellen.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren

en kermissen)

22 2018_GR-00225 Woonbeleidsptan: vaststelling

Het coltege van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 23 januari 20!7 opdracht het

woonbeleidsp[an, vastgeste[d door gemeenteraad in zitting van24 februari 2072,te
actuaIiseren.
Degemeenteraadverleendeinzitting van2Tjanuari 20lTgoedkeuringaandewijzevan
gunning, de raming en de voorwaarden van de opdracht tot actualiseren van het

woonbe[eidsp[an.
De opdracht voor de 'actuatisatie woonplan van stad Sint-Nikl.aas' werd door het cotlege van

burgemeester en schepenen in zitting van 10 april,2O77 gegund aan Atelier Romain bvba,
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Dendermondsesteenweg 50, 9000 Gent.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het woonbel.eidspl.an vast te steil.en.

(Dit punt zaI worden behandeld in de gezamenLijke commissie)

23 2018-GR-00226 Fietsbeleid: samenwerkingsovereenkomst met provincie vbor
fietsbewegwijzering op fietssnelwegen: Waaslandroute (Gent
- Antwerpen) en Stropersroute (Sint-Niklaas - Hutst):
goedkeuring

Eén van de bouwstenen van het mobiliteitsplan is het inzetten op de fiets a[s stedel.ijk
vervoermiddet bij uitstek. Dit gebeurt door te werken aan een integraal fietsbel.eid. Niet enkeL
het uitbouwen van een fietscultuur en het fietsnetwerk zijn inherent aan dit integraal
fietsbeleid, maar eveneens het voorzien van een goede service. Zo is het zichtbaar maken van
het fietsnetwerk door midde[ van bewegwijzering een belangrijk onderdeel van de service aan
de fietser. Zeker voor fietssnelwegen (hoogste functie binnen het fietsnetwerk) is de
fietsbewegwijzeri ng bel.angrijk.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst inzake het
bewegwijzeren van de fietssneLwegen: Waaslandroute (Gent - Antwerpen) en Stropersroute
(Sint-Nikl.aas - HuLst) goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie voor mobititeit, economie en werk)

24 2018-GR-00227 
iï::ï::'ff;",'j:ï:"ï..ïïl"i'ïï::ïlj,ií;bezettinster

ln afwachting van de goedkeuring en rea[isatie van het rup stadsrandbos-Noord wenst de stad
Sint-Nikl.aas een bezetting ter bede toe te staan aan het OCMW Sint-Nikl.aas voor de woning
getegen Mispelstraat 87,9700 Sint-NikLaas, om ertijdetijk een noodwoning te realiseren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst
betreffende de bezetting ter bede vast te ste[[en.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie voor personeel, interne organisatie en sport)

2018-GR-00247 Zakelijkerechten:verbinteniskostetozeoverdrachtstrook
grond Singel: vaststetling voorwaarden akte

Bij besl.uit van de deputatie van 30 mei 2013 werd het ruimteLijk uitvoeringsplan Stadswand
SingeL vastgesteld. ln het ruimtelijk uitvoer:ingsplan is een zone van 8 meter breedte bestemd
ats ontsluiting naar de SingeL (ventweg) voor de aanpalende bedrijven,
ln deze strook werden door een aantaI bedrijven op hun eigendom parkeerplaatsen aangelegd
Deze zijn niet vergunbaar en voor deze bouwovertreding werd een proces-verbaaI opgemaakt.
De stad heeft de bedoeling, ter realisatie van het ruimtel.ijk uitvoeringsplan, de ventweg op
termijn aan te leggen. Gezien deze weg opgenomen zaI worden in het openbaar (l.okaaL)

wegennet, moet er een eigendomsoverdracht gebeuren.
De betrokken bedrijven zijn bereid de strook, bestemd voor de ventweg, kosteloos over te
dragen aan de stad, met het oog op de aan[eg en inl.ijving ervan in het openbaar domein. Er
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werden dienaangaande ontwerpaktes opgemaakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de ontwerpaktes vast te ste[[en.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor mobiLiteit, economie en werk)

26 2018 GR 00248 Persoontijke rechten: aanpassing overeenkomsten fietspad

Driekonipgenstraat-Hoogstraat en fietspad
Koutermo[enstraat-Kleemstraat: kennisneming en

goedkeuring

Voor het fietspad [angs de Mecheten Terneuzenwegel tussen Driekoningenstraat en Hoogstraat

en het fietspad van de StationswegeL tussen Koutermolenstraat en Kleemstraat werden

bezettingsovereenkomsten afgesloten met de NMBS. De NMBS heeft beslist om enke[e

voorwaarden van deze overeenkomsten aan te passen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanpassingen en ze goed te

keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor mobiLiteit, economie en werk)

Vergunnen en toezicht

27 2018_GR_00235 Urbanisatie: Godsschalkstraat: uitvoeren van

verbeterin gswerken : vaststelli ng

De aanvraag betreft het verbeteren van de weg door het vernieuwen van de bitumineuze

verharding en het aanteggen van twee betonnen kantstroken langs weerszijden. Er worden twee

verkeersptateaus en vier wegversmaltingen aangel.egd. De aanvràag werd openbaar gemaakt

van 14 mei 2018 tot 12 juni 2018, volgens de regets vermeld in het uitvoeringsbesluit

betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en

verkavelingsaanvragen. Er werden twee bezwaarschriften ingediend. Uit de

gemeenteraadsbeslissing moet blijken dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de

ingediende bezwaren. De bezwaren die betrekking hebben op de wegenis, moeten door de

gemeenteraad op een gemotiveerde wijze bij haar beoordeling worden betrokken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitvoering van de verbeteringswerken in de

Godsschalkstraat vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor openbare werken, wáterbeheersing, foren

en kermissen)

28 2018 GR 00259 Urbanisatie: Weimanstraat: uitvoeren van verbeteringswerken:
vastste[[ing

De aanvraag betreft het verbeteren van de bermen door het aanbrengen van een drainerende

schraal betonverharding Langs beide kanten van de rijweg en het afdekken van deze verharding

met een laag grond ingezaaid met gras. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 20 mei 2018

tot.18 juni 2018, volgens de regels vermetd in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkaveLingsaanvragen. Er

werden geen bezwaarschriften ingediend. De uiterste bestissingsdatum voor dit dossier is 22
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oktober 2018.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de uitvoering van de verbeteringswerken van de
bermen in de Weimanstraat vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren
en kermissen)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Museum

29 2018_GR_00228 Stedelijk Museum: collectievorming: aanvaarding schenkingen

Het stedeLijk museum ontvangt regelmatig objecten en documentatiemateriaaI a[s aanvu[[ing
op de museumcollecties, hoofdzakel.ijk van particulieren. Deze schenkingen worden
onderworpen aan een eerste onderzoek en worden getoetst aan de principes die in het
collectiep[an zijn omschreven. lndien positief kunnen zij voor definitieve aanvaarding worden
voorge[egd. De meeste objecten zijn bestemd voor de coltecties van het SteM Zwijgershoek
(mens en [ichaam, textiel., geschiedenis), enkel.e worden toegevoegd aan de kunstco[[ectie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd meerdere schenkingen te aanvaarden.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

Vorming en educatie

50 2018 GR 00218 Stedel,iike academie voor schone kunsten: artistiek;
pedagogisch project: vaststelling

Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deel.tijds kunstonderwijs stipuLeert onder meer
dat het schootbestuur de organisatie en de visiË van zijn academies moet vastleggen in een
artistiek-pedagogisch project.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld daartoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

3t 2018 GR 00240 Stedel,ijke academie voor muziek, woord en dans: artistiek-
pedagogisch project: vaststelling

Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deel.tijds kunstonderwijs stipul.eert onder meer

dat het schoolbestuur de organisatie en de visie van zijn academies moet vastleggen in een

a rtistiek-pedagogisch project.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor cultuur, toerisme en [andbouw)

32 2018_GR_00241 Stedetijke academie voor muziek,'woord en dans en stedelijke
academie voor schone kunsten: oprichten inteflokale
vereniging : goedkeuring
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lngevolge het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs vervallen de bitaterale contracten
met de gemeenten waar zich één of meerdere fitiaLen van onze academies bevinden. ln het

kader van het decreet voor intergemeentelijke samenwerking moet een nieuw
samenwerki ngsverband worden aangegaan.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zat worden behandeLd in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

33 2018 GR OO242 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans:
toetsingsinstrument voor alternatieve leercontexten
goedkeuring

Naar anatogie met stages in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs kunnen ook

leerlingen deel.tijds kunstonderwijs erbij gebaat zijn om voor een deel van hun opleiding
leerervaringen op te doen buiten de academiemuren. Teneinde dit vanaf 1 september 2018 te
kunnen implementeren, moet de gemeenteraad het toetsingsinstrument en zijn bijl.agen
goedkeuren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

34 2018_GR_00245 Stedetijke academie voor schone kunsten:
academiereglement: nieuwe vaststelling

Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeLtijds kunstonderwijs stipul.eert onder meer

dat een schoolbestuur voor etk van zijn academies een academiereglement moet opstetlen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het regtement voor de academie voo.r schone kunsten

vast te ste[[en.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

35 2018 GR 00244 Stedel.ijke academie voor muziek, woord en dans:
academieregtement: nieuwe vaststelting

Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deel.tijds kunstonderwijs stipul.eert onder meer

dat een schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement moet opstetlen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor de academie voor muziek, woord en

dans vast te ste[[en.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

36 2018 GR 00249 Stedetijke academie voor schone kunsten: structuur: nieuwe
vaststelling

Met het nieuwe decreet voor deettijds kunstonderwijs van 9 inaart 2018 krijgen de academies in

Vlaanderen voor het eerst een eigen niveaudecreet. Het komt aan de gemeenteraad toe een

aantaI bestissingen te nemen, zodat op 1 september 2018 in de twèe stedeLijke academies met
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een nieuwe structuur van start kan worden gegaan.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

37 2018-GR-00250 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: structuur:
nieuwe vaststelling

Met het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 krijgen de academies in
Vlaanderen voor het eerst een eigen niveaudecreet. Het komt aan de gemeenteraad toe om een
aantal beslissingen te nemen, zodat op 1 september 2018 in de twee stedel.ijke academies met
een nieuwe structuur van start kan worden gegaan.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

WELZIJN

Diversiteit, samen leving en preventie

38 2018-GR-00236 Hernieuwing overeenkomst Ethisch Vegetarisch Alternatief
vzw: goedkeuring

De gemeenteraad besliste op 22 juni 2012 een overeenkomst te sluiten met Ethisch

Vegetarisch A[ternatief vzw (EVA) voor het gebruiksrecht van Donderdag Veggiedag voor een
periode van drie jaar, met ingang vanaf 1 juli 20t2.ln de gemeenteraad van 26 juni 2015 werd
beslist deze overeenkomst te hernieuwen voor drie jaar en dit vanaf 1 juLi 2015.
Door het hernieuwen van deze overeenkomst met EVA vzw bl.ijft Sint-Niktaas officieel
een Donderdag Veggiedagstad en kan dit overkoepelend [abe[ verder gebruikt worden voor atle
acties in het kader van dit thema. Het betangrijkste evenement rond Donderdag Veggiedag in
Sint-Nikl.aas is de Langste Veggietafel, die sinds 2012 georganiseerd wordt op de Grote Markt.
Daarnaast is er in 2017 een tweede editie van het VeggiepLan Sint-Niktaas uitgegeven. Ook het
aanbod aan veggie kookworkshops wórdt el.k jaar goed ingevutd door scholen en verenigingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de hernieuwing van de overeenkomst Ethisch
Vegetarisch Alternatief vzw goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor wel.zijn en diversiteit, ftankerend
onderwijsbe[eid en burgerzaken)

Kinderopvang

39 2018 GR 00219 Uitbreidingsronde Kind en Gezin 2018: wijziging
beoordelingscriteria voor subsidieaanvragen van
opvanginitiatieven : vaststelling

Op 28 april20!7 stelde de gemeenteraad de procedure en criteria vastter beoordeLing bij
uitbreidingsronden van Kind en Gezin van subsidieaanvragen ingediend door
opvanginitiatieven. Dankzij deze objectieve beoordeting kan het lokaaI bestuur votdoen aan de
vereiste van Kind en Gezin om een zorgvuldig advies te formuleren bij het aanvragen van
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subsidies voor kinderopvang. Deze criteria werden voor het eerst gebruikt bij de

uitbreidingsronde in 2017 en werden op de vergadering van het lokaal. overleg kinderopvang

van 20 juni 2018 geëvalueerd met een voorstel tot bijsturing tot gevolg. Dit ter voorbereiding
van de volgende uitbreidingsronde.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe beoordelingscriteria vast te stellen zodat deze

kunnen gebruikt worden bij beoordel.ing van de nieuwe subsidie-aanvragen van

opvanginitiatieven.

(Dit punt zal worden behandeld in de gezamenl.ijke commissie)

Stedetijk basisonderwijs

40 2018 GR 00229 Stedel.ijk basisondenvijs: schoolreglement: nieuwe
vaststel[ing

Tijdens schooljaar 2077-2078 werd de inhoud van het huidige schootreglement van stedeLijke

basisschooI Gavertje Vier Belse[e en stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken
geëvalueerd door de stedel.ijke basisschoten. ln navolging van de adviezen van de

ondenruijskoepeI van steden en gemeenten werden een aantaI aanvu[[ingen of wijzigingen
aangebracht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het schoolregtement opnieuw vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandeld in de gezamenLijke commissie)

Welzijn staf

41, 2018 GR 00208 Wetzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met
Vormingplus Waas-en-Dender vzw betreffende Babbetonië
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de overeenkomst met Vormingptus

Waas-en-Dender vzw goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de gezamenl,ijke commissie)

42 2018 GR 00209 Welziin: verlengen samenwerkingsovereenkomst met
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen rrzw

betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en

vluchtelingen : goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor A[gemeen We[zijnswerk Oost-V[aanderen

vzw, betreffende het peterschapsproject tussen vrijwiU.igers en vluchte[ingen, eindigt op 31

december 2018.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertenging van deze samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor weLzijn en diversiteit, flankerend
onderwijsbe[eid en burgerzaken)
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43 2018_GR_00210 Welzijn : verlengen samenwerkingsovereenkomst met
Centrum voor Geestetijke Gezondheidszorg Waas en Dender
vzw betreffende de psychotherapeutische behandeling van
vl,uchtel,in gên : goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Geestel.ijke Gezondheidszorg Waas en
Dender vzw, betreffende de psychotherapeutische behandel.ing van vluchte[ingen, eindigt op 31
december 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor wetzijn en diversiteit, flankerend
onderurijsbe[eid en burgerzaken)

PLANNING COMMISSIES

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaa[.

De commissie voor mobil.iteit, economie en werk:op rnaandag 13 augustus 2018 om 19 uur

De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 14
augustus 2018 om 19 uur.

De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 16 augustus 2018 om 19 uur

De gezamentijke commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en
stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen en voor stedeLijk basisonderwijs en
kinderopvang, wonen, inburgering en participatie: op donderdag 16 augustus 2018 om 20 uur
Tijdens deze commissiezitting zulten eerst de regutiere punten besproken worden, zaI het
woonplan en het diftar toegelicht worden en wordt een stand van zaken gegeven bij rup
Hend rik Heymanp[ein èn stationsomgeving-Noord.

De commissie voor wetzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: op
maandag 20 augustus 2018 om 19 uur.

De commissie voor algemeen beleid, veiLigheid, internationale samenwerking en erediensten:
op maandag 20 augustus 2018 om 20 uur.
Na deze commissiezitting zaL de timing van de budgetbespreking van december 2018
besproken worden met de fractievoorzitters.

De commissie voor financiën: op dinsdag 21 augustus 2018 om 19 uur

De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 21 augustus 2018 om 20 uur.

De commissie voor personeet, interne organisatie en sport: op woensdag 22 augustus 2018 om
19 uur.
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