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GEMEENTERAAD
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Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artiketen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen
van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 26 oktober 2018 om 19:00 uur in de
gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandel.ing van de agendapunten zoals vermeld in

de bijl.a9e.
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I
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algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

t 2018 GR 00252 Notulen gemeenteraadszitting 24 augustus 2018:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van24 augustus

2018 goed te keuren.

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00253 Potitieaangelegenheden : personeel: operationeeI kader:

deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor aspirant-
inspecteurs

Binnen het huidige aanwervingsbeleíd van de geïntegreerde poLitie is het mogelijk naast de

mobititeitscycl,i die vijfmaaI per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobititeit.
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot
inspecteur in een politieschoo[. Binnen deze extra mobilíteit wordt een onderscheid gemaakt

tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-

inspecteur aan een zonq bij het begin van de opLeiding.

Elke poLitiezone kan zich na een vruchteloze mobititeitsronde formeel engageren om geQluik te
maken van deze. categori'e.C; om niet-ingevutde vacatures in te vu[[en, mits insteinming yan de

gemeenteraad..i,., .i -, 
" '

Het voordeel. vooi'de zone ii Aat op deze manier al.tijd een aspirant-inspecteur wordt
toegewezen en dat deze verplichtvijf 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 basisopl.eiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd Ín te stemmen met de deelname aan deze

aspilantenmobil.iteit voor het invu[[en van drie vacante functies.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor atgemeen beLeid, veil.Ígheid,

internationate samenwerking en erediensten)

3 2018-GR-00254 Politieaangelegenheden : personee[: operationeeI kader:

vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(dienst maatschappel,ijke cel,)

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeetsformatie van de Loka[e

Pol.itie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van pol.itie (dienst maatchappelijke ce[) verLiet

op 1 oktobe r 20!8 de poLitiezone omdat 2e toetreedt tot de opLeiding tot hoofdinspecteur van

poLitie. Ats gevolg hiervan komt een functie van inspecteur van poLitie binnen de

maatschappel.ijke ceI vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.
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(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor algemeen beleid, veiLigheid,
internationate samenwerking en erediensten)

4 2018 GR 00255 Politieaangetegenheden : personee[: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van politie
(d ienst dri n gende politiehulp - interventieteams)

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone
Sint-Niktaas vastgestetd. Een inspecteur van poLitie (dienst eerstelijnspolitie) verlaat op 1

januari 2019 de politiezone omdat hij gaat werken voor de scheepvaartpol.ítie. Al.s gevoLg

hiervan Wordt een functie van inspecteur van poLitie binnen de interventieteams vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor atgemeen beleid, veil.igheid,
internationale samenwerking en erediensten)

5 2018 GR 00256 Politieaangelegenheden : personeet: operationeel kader:
vacant verktaren van één functie van commissaris van politie
(afdelingsmanager informatie en kwatiteit)

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone
Sint-Niktaas vastgeste[d. Een commissaris van pol.itie (diensthoofd LokaaI lnformatie Kruispunt)
ve.rtaat op l juLi 2019 de politiezone omdat hij met pensioen gaat. Deze functie van
commissaris is voorzien a[s afdetingsmanager te fungeren voor de dienst informatie en
kwaliteit, waaronder de diensten evenementen, planning en coórdinatie en gerechteLijk
secretariaat ressorteren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor algemeen beLeid, veiLigheid,
internationate samenwerking en erediensten)

6 2018 GR OO257 Politieaangelegenheden : personeet: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van commissaris van politie,
gespecialiseerd ambt (afdeLingsmanager

tweedelij nspotitiehutp)

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeetsformatie van de politiezone
Sint-NikLaas vastgestetd. Een commissaris van pol.itie (diensthoofd B[auw in Steun) verliet op 1
mei 2018 de politiezone omdat hij ging werken voor de Federale GerechteLijke Politie. De

functie werd tweemaal gepubliceerd in de mobiliteit, doch er boden zich geen kandidaten aan.
De korpschef wil. de functie nu opnieuw publiceren, maar met een andere functie-inhoud en

voor houders van een gespecialiseerd ambt (recherchebrevet). Deze functie van commissaris is

voorzien a[s afde[ingsmanager te fungeren voor de dienst tweedelijnspolitiehuLp, waaronder de

[oka[e recherche en de maatschappetijke ce[ ressorteren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie nogmaa[s vacant te verklaren.

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie voor aLgemeen beLeid, veil.igheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)
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7 2018 GR 00258 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:

vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(dienst verkeerspolitie - motard)

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de Loka[e

Pol.itie Sint-Niklaas vastgestetd. Een inspecteur van poLitie (dienst mobiliteitspolitie) verlaat op

1 november 2018 de politiezone omdat hij gaat werken voor de gerechtel.ijke iectie van de

Wegpol.itie Antwerpen. ALs gevol,g hiervan wordt een functie van inspecteur van politie/motard
binnen de verkeerspoLitie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze fuhctie vacant te verktaren.

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

8 2018 GR 00259 Politieaangelegenheden : personee[: administratief en

togistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid niveau

D omwille van dringende nood (dienst meldkamer)

Binnen de meldkamer van de politiezone Sint-NikLaas komt op 1 april 2019 eén functie van

onthaalmedewerker-tetefonist vrij omdat een coltega met pensioen gaat. Deze coltega is echter
reeds Langdurig ziek. 0m de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het
beLangrijk de functie zo sneL mogel,ijk in te vu[[en. De korpschef wenst de functie in te
vul.Len met een CALogpersonee[s[id.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwil.l.e van dringende nood in te vulten via

een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie voor algemeen beleid, veil.igheid,

internationa[e samenwerking en erediensten)

9 2018_GR_00260 Politieaangelegenheden : personeel: operationeeI kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van pol.itie

(dienst dringende politiehulp - dispatching)

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

Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van poLitie (dienst nabijheidspolitie) verlaat op 1
februari 2O79 de politiezone omdat hij in non-activiteitvoorafgaand aan het pensioen (NAVAP)

wenst te gaan. De korpsleiding heeft beslist deze functie vacant te verklaren in de dienst
dringende pol.itiehul.p - dispatching.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

(Dit punt zal worden behande[d in de commissie voor algemeen beteid, veiligheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)

ONDERSTEUN ING FINANCIËN

Boekhouding

Gemeenteraad
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10 2018_GR-00264 Erediensten: kerkfabrieken: budgetwijzigingen: akteneming

Deze budgetwijzigingen hebben tot doel de Z-waarde van de jaarrekening 2077 te verrekenen
en bijkomende investeringen te voorzien.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de wijziging nummer 2 van het
budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos, Sint-Niklaas, Onze-Líeve-Vrouw-
Hul.p-der'Christenen, Christus Koning, Sint-Catharina en SintJohannes Bosco.

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie voor algemeen beleid, veitigheid,
internationate samenwerking en erediensten)

11. 2018 GR 0026s Erediensten : kerkfabrieken : goedkeuring actualisering
meerjarenplan 20t4-20t9 en goedkeuring budget 2019

Het jaarLijks in te dienen budget van de kerkfabrieken is een afgeteide van een door hen

opgemaakt meerjarenplan. Wanneer dit budget binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan btijft, moet de gemeenteraad enkel akte nemen van dit budget. Dit is niet het
geval voor het budget 2019 van de elf kerkfabrieken op het stedel,ijk grondgebied.
Het budget 2019 past op basis van de coórdinatietabel niet binnen het meerjarenplan, waardoor
de gemeenteraad het budget 2019 effectief moet goedkeuren. Er zu[[en bijkomende budgetten
moeten worden voorzien.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de actuatisering van het meerjarenplan 2Ot4-2OIg
evenals het budget 2019 van de kerkfabrieken goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor algemeen beLeid, veil.igheid,
internationa[e samenwerking en erediensten)

ONDERSTEUNING

HR

L2 2018 GR 00283 Eedafleg ging adjunct-financiée[ directeur

De heer LucVermeiren, o21 september 1959, werd in zitting van de gemeenteraad van 22 juni
2018 aangestetd ats adjunct-financieeL directeur voor stad en OCMW Sint-Niklaas. lngevolge het
artikel 77 van het gemeentedecreet en de artikel.en 586 en 587 van het decreet lokaal bestuur
dient hij in handen van de voorzitter de eed af te leggen in openbare zitting van de
gemeenteraad.

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

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

t3 2018 GR 00267 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Intergemeentetijke Samenwerking Westlede: buitengewone
algemene vergadering: aKeneming agenda, bepaling
mandaat vertegenwoordi ger en aanduidi ng effectief
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vertegenwoordiger

Het decreet van 6 jul.i 2001 houdende de intergemeenteLijke samenwerking bepaalt dat de

gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de atgemene vergadering van een

intergemeente[íjk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet
bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger,voor deze

vêrgadering moet aanwijzen uit zijn leden.

i:l :ïi:H:Ïï:ï:"-.'J::i,'ï:ïï:',,semene versaderins van de rnrereemeenter.ijke

Samenwerking Westlede op 4 december 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordiger voor deze vergadering aan te duiden: effectief
vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coe[den.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor algemeen beleid, veiLigheid,
internationale samenwerking en erediensten)

Toerisme

1.4 2018 GR 00268 Stedetijke commissie voor de bevordering van het toerisme:
vervanging tid

ln zitting van22 februari 2013 stel.de de gemeenteraad de stedetijke commissie voor de

bevordering van het toerisme opnieuw samen.

De heer Fil.ip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een Lid van de

afuaardiging van zijn fractie in de commissie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

15 2018-GR-00272 Leveringen: Logistiek: leveren kopieer- en printerpapier,

omslagen en presentatiemappen: wijze van gunning, raming

en voonflaarden: goedkeuring

Vermíts het huidige raamcontract voor het leveren van kopieer- en printerpapier, omslagen en

presentatiemappen begin 2019 afl,oopt, wenst de dienst Logistiek de procedure op te starten

voor een nieuw raamcontract. Hiervoor za[ de openbare procedure gevoerd worden. De

indicatieve raming voor de totate l"ooptijd van vier jaar bedraagt 400.000 EUR, btw inclusief.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren.

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

1,6 2018 GR OO273 Werken: aanleg gemeentepark Nieuwkerken: wijze van
gunning, raming en voon raarden: goedkeuring
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden voor
de opdracht 'aanteg gemeentepark Nieuwkerken'goed te keuren.

(Dit punt zal worden behande[d in de commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur)

L7 2018-GR_00274 Diensten: facilitatietraject voor energieprestatiecontract (EPC)

in het kader van CiRe-project: goedkeuring overeenkomst

Sint-Niktaas is partner in het project CiRe 'Circulair Renoveren' van het Vlaams Energiebedrijf
(VEB), Factor 4, VUB en GD&A Advocaten. Het doel van het project is om bij een drietal grote
organisaties energiebesparing te realiseren op basis van een prestatiecontract. Bijkomend
onderzoeken de studiepartners op weLke manier circul.ariteit in de contracten kan verwerkt
worden.
Op basis van uitgebreid intern overteg werkte Factor4 een voorstet van facil.itiatietraject uit
voor de opstart van een energieprestatiecontract met een ESCO (Energy Service Company).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst tussen de stad en Factor4 met
betrekking tot het facilíatietraject'circu[aire renovatie via prestatiecontract' goed te keuren.

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

18 2018_GR_00284 Werken: SteM: stookplaatsrenovatie: wijze van gunning,
raming en voorwaarden : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren voor de renovatie van de stookplaats van het SteM.

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

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

L9 2018 GR OO275 Urbanisatie: rup Waltenhofiruijk - eerste wijziging: definitieve
goedkeuring

Het rup Wal.[enhofwijk wordt gedeel.tel.ijk gewijzigd voor de vernieuwing en uitbreiding van het
woonzorgcentrum in Nieuwkerken. Het uitwerken van deze wijging werd opgedragen aan
lnterwaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eerste wijziging van het rup Wal.l.enhofwijk definitief
goed te keuren.

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

20 2018_GR_00276 Sociaalwoonbeleidsconvenant l juli 2018 - 30 juni 2021
goedkeuring

Met brief van 22 maart 2018 nodigde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de stad
Sint-Niklaas uit een sociaeI woonbeteidsconvenant af te sluiten voor de periode 1 jul.i 2018 tot

Gemeenteraad
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en met 30 juni 202L.ln zitting van 23 april. 2018 ging het college van burgemeester en

sehepenen akkoord om in te gaan op de vraag voor het afsluiten van een sociaal

woonbeleidsconvenant voor een bijkomend contingent van 136 socia[e huurwoningen.

0p 6 september 2018 ontving de stad het bericht van de Vlaamse Maatschappij voor SociaaI

Wonen dat een convenant kan afgesloten worden voor 121 bijkomende sociale huurwoningen

Aan de gemeenteraad wordt qevraagd het woonbeteidsconvenant goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor stedeLijk basisonderwijs en kinderopvang,

wonen, inburgering en participatie)

2t 2018 GR 00277 Zakel,ijke rechten: nieuwbouwproject Chiro Kriko vzw:
renteloze lening met hypothecair mandaat: voorwaarden akte

goedkeuring

Chrio Kriko vzw wenst voor haar werking op de gemeenschapssite aan de Heistraat achter de

Christus Koningkerk een nieuwbouwtokaaI op te richten.

Aan de gemeenteraad wordt in dat kader gevraagd de voorwaarden vast te stelten van de

ontwerpakte voor het verlenen van een renteloze lening ten bedrage van 40.000 EUR,

gekoppeLd aan een hypothecair mandaat.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur)

22 2018_GR-00278 Zakel,ijkerechten:verbinteniskostetozeoverdrachtstrook
grond Singel: vaststelting voorwaarden akte

Bij bes[uit van de deputatie van 30 mei 2013 werd het ruimteLijk uitvoeringsptan Stadswand

Singet vastgesteld. ln het ruímteLijk uitvoeringspl.an is een zone van 8 meter breedte bestemd

a[s ontsluiting naar de Singel. (ventweg) voor de aanpaLende bedrijven.

ln deze strook werden door een aantal bedrijven op hun eigendom parkeerplaatsen aangelegd.

Deze zijn niet vergunbaar en voor deze bouwovertreding werd een proces-verbaaL opgemaakt.

De stad Sint-Niklaas heeft de bedoeLing, ter realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan, de

ventweg op termijn aan te leggen. Gezien deze weg opgenomen zal 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 aanleg en inLijving ervan in het openbaar domein. Er

werden d ienaan gaa nde ontwerpaktes opg emaakt.

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

ontwerpaktes vast te ste[[en.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie voor mobititeit, economie en werk)

23 2018 GR 00285 Patrimonium : Beneluxstraat: erfpacht Het

Gemeenschapsonderwijs: einde in der minne: voorwaarden

overeenkomst : vaststelling

De stad Sint-Niktaas heeft momenteel een perceel grond gelegen in de Beneluxstraat in

erfpacht van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Naar aanleiding van de plannen om de

aanpaLende school uit te breiden, vraagt het GO! de huidige erfpacht in der minne te
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beëindigen, zodat de uitbreiding gereatiseerd kan worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de akte
tot beëindiging in der minne vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend
onderwijsbe[eid en burgerzaken)

24 2018 GR 00286 Rooi lijnptannen : ontwerp rooi Lij npl,an Raapstraat -
Beltestraat: voorlopige vaststetting

Naar aanleiding van de rioleringswerken, uitgevoerd in 2015, werd een rooilijnptan opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooitijnpl.an Raapstraat - Bettestraat
voorlopig vast te stelLen waarna een openbaar onderzoek zaL gehouden worden.

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

Vergunnen en toezicht

25 2018 GR OO279 Urbanisatie : Vinkenlaan-Houtduifstraat: aanleggen van een
nieuw fietspad: goedkeuring

De aanvraag betreft het aanleggen van een dubbetrichtingsfietspad tussen de Vinkenlaan en de

Houtduifstraat. De werken worden deels uitgevoerd op eigendom van de stad en deels op
private eigendom (Scouts Sint-Kristoffel, Parochiate Werken van Christus Koning, Kerkfabriek).
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 6 augustus 2018 tot 4 september 2018 votgens de
regels verme[d in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkaveLingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften
ingediend. De adviesinstanties verteenden een voorwaardel.ijk gunstig of gunstig advies. De

uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 10 januarí 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanleg en uitrusting van het fietspad goed te
keuren.

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

26 2018_GR_00288 Urbanisatie: Pijkedreef-Modernadreef: aanleggen van een
nieuw fi etspad: vaststetling

Op 8 augustus werd door het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor de aanleg van een

BMX-piste en basebaLtterrein. Tussen de Pijkedreef en de Modernadreef wordt een nieuwe
toegangsweg, voetpad en fietspad aangelegd. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 21

augustus 2018 tot 19 september 2018, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit
betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en

verkave[ingsaanvragen. Er werden twee bezwaarschriften ingediend. Uit de
gemeenteraadsbestissing moet bLijken dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de

ingediende bezwaren. Bezwaren die betrekking hebben op de wegenis, moeten door de
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gemeenteraad op een gemotiveerde wijze bij haar beoordeling worden betrokken. De uiterste
bestissingsdatum voor dit dossier is 22 januari 2019.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanleg en uitrus,ting van het fietspad vast te
ste[[en.

(Dit punt zaL worden behande[d in de commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren

en kermissen)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Ondersteuning cultuur en vriie tijd

2018-GR-00287 
::Ïlff:ff ;:',::Ïï:;ïï'i-',ï"d:"ïïïnÏ ;::,1'ï
2019: aanvaarding

ln 2019 bestaat volkskunstgroep Boerke Naas zeventig jaar en dat wi[[en zij op een speciate

manier herdenken. Om hun votkskunstgroep te vereeuwigen schenken zij aan de stad Sint-

Niklaas en haar inwoners een scutptuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de schenking en inptanting van de sculptuur - ter
gelegenheid van het'zeventigjarig bestaan van volkskunstgroep Boerke Naas in 2019 - te
aanvaarden.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie voor cuttuur, toerisme en landbouw)

Vorming en educatie

28 2018-GR-00271 Stedel,ijke academie voor schone kunsten: academieraad:
vervanging lid

ln zitting van23 apriL 2013 stelde de gemeenteraad de raad van advies samen van de stedeLijke

academie voor schone kunsten. ln zitting van 24 augustus 2018 besl,iste de gemeenteraad de

raad van advies te hernoemen tot academieraad.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de

afuaardiging van zijn fractie in de academieraad van de stedelijke academie voor schone

kunsten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

WELZIJN

Diversiteit, samenteving en preventie

29 2018_GR_00280 Wel,zijn: verlenging samenwerkingsovereenkomst met
Wereldhuis Bonangana vzw betreffende het organiseren van

taalondersteuning aan anderstatige inwoners: goedkeuring

Gemeenteraad
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ln het kader van het vtuchtetingenbudget werd in de voorbije periode met een aantalorganisaties een overeenkomst afgestoien, waaronder werel.dhuis Bonangana vzw. Dezeovereenkomst loopt af op 31 december 2018. Aan d. g.;;;;ilraad wordt een verlenginggevraagd van de samenwerkingsovereenkomst gedurende het jaar 201g.

lï: !|Hïiï.ïfi "":ï#lïi Jli. 
co m m i ss i e voo r stede ri j k ba s i s o n d erwij s e n k i n d e ro pva n s,

Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Geihtegreerde zorg Waashnà **, go"ik"uring toetreding

op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Vor.ksgezondheid van de deetstaten en de federaleoverheid in een lnterministeriële confer.",i. ..r gËi-.,Ë;ïËrelijk pr.an voor chronischzieken goedgekeurd, met ats titer.: "Geïntegree rde zorgvoor een betere gezondheid,,.

ilï:t 
tevens een oproep naar pilootprofi.,.n. oeze iiLootproj".,.n geven uitvoering aan dir

Geïntegreerde zorg waastand vzw wordt opgericht als beheersvorm voor de projectengeïntegreerde zorg binnen het waaslana ó;..99oiearorr.r,ri;uing bevar de gemeenten sint_Niktaas, Beveren, Kruibeke, Temse en Sint_Cittis Waas.
Aan de gemeenteraad wordt guur.rgo J.;;;;rl;;ot Gei.ntegreerde zorg waasland vzw goedte kgUfen. '|:' LvL uqrrrLtrgl

(Dit punt zal worden behandel'd in de commissie voor wetzijn en diversiteit, flankerendonderwijsbeLeid en burgerzaken)

Huishoudetijke regtementen en schriftetijke overeenkomsten
groepsopvang en gezinsopvang vanaf jan'ari 20ó, 

'- '-""
goedkeuring

Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :Buurtbedrijf Drietakt ww: a lgemene vergadering : vervangin g

Kinderopvang

30 2018_GR-00281

Welzijn staf

31. 2018_GR-00282

32 2018_GR-00269

Gemeenteraad
26 oktober 2018

ln jur'i 201g bracht Zorginspectie een bezoek aan stedetijke groepsopvang Kameleon,Driekoningen en pieternel om de gebruÍkersbijdrage te controleren en devergunningsvoorwaarden na te gaan. Uit het verslag bteek dat er een aantaI aanpassingenmoeten gebeuren aan het huishoudel.íjk reglement Én oescrrrirtetiir<e overeenkomst. Met hetoog op de uniformiteit van de documenten z.ijn er ook voor de gezÍnsopvang

fi1ï::t"ï: 
wijzisinsen aansebracht' reseLijkertijd zijn .,. ;;; een aanrar andere wijzisinsen

ffJ,::"ï:ï::::ï::i iffi:.ï:"asd 
de nieuwe huishouderijk resrementen en schrifterijke

(DÍt punt zal worden behandeLd in de comn .

wonen, ínburgering en participatie) 
nlssle voor stedetijk basisonderwÍjs en kinderopvang,

tt/73 Grote Markt 1 - 9100 Sint_Niktaas



ln zitting van22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de vertegenwoordigers aan in de

a[gemene vergaderi ngen van verschi l.[ende verenigingen, vennootschappen en

samenwerkingsverbanden.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de

afvaardiging van zijn fractie in Buurtbedrijf Drietakt vzw.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor weLzijn en diversiteit, flankerend

onderwijsbe[eid en burgerzaken)

33 2018 GR 00270 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Buurtbedrijf Drietakt rzw: raad van bestuur: vervanging lid

ln zitting van22 februari 2013 stel.de de gemeenteraad de vertegenwoordigers aan in de

atgemene vergaderingen van verschil.l'ende verenigingen, vennootschappen en

samenwerkingsverbanden.
De heer Fitip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van dd

afuaardiging van zíjn fractie in Buurtbedrijf Drietakt vzw.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor welzijn en diversiteit, ftankerend

onderwijsbeLeid en burgerzaken)

PLANNING COMMISSIES

Votgende commissiezittingen zulten ptaatshebben in de gemeenteraadzaal

De commissie voor personeel, interne organisatie en sport:op maandag 15 oktober 2018 om 19

uur.

De commissie voor mobiLiteit, economie en werk: op maandag 15 oktober 2018 om 20 uur.

De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 16

oktober 2018 om 19 uur.

De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 16 oktober 2018 om 20 uur

De commissie voor wetzijn en diversiteit, ftankerend onderwijsbel.eid en burgerzaken: op

woensdag 17 oktober 2018 om 19 uur..

De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw:op donderdag 18 oktober 2018 om 19 uur

De commissie voor stedeLijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en

participatie: op donderdag 18 oktober 2018 om 20 uur.

De commissie voor algemeen beleid, veil.igheid, internationa[e samenwerking en erediensten

Gemeenteraad
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op maandag 22 oktober 2018 om 19 uur

De commissie voor financiën:op dinsdag 23 oktober 2018 om 19 uur
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