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OPENBARE ZITTING

t 2O18-GR-00316 Notulen gemeenteraadszitting 26 oktober 2018: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notu[en van de gemeenteraadszitting van 26 oktober

2018 goed te keuren.

POLITIE

Politie

2 2018 GR 00502 Politieaangelegenheden: strategisch veiligheids' en

preventieplan 2018-2019: goedkeuring

Voorgesteld wordt het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 met twee jaar te

verlengen. Deze verlenging moet het mogel.ijk maken om de nieuwe cyclus in 2020 te taten

samenvatlen met de nieuwe kadernota integrale veiLigheid, het nieuw nationaaI veitigheidsptan,

het nieuw zonaal veiLigheidsplan en het nieuwe bestuursakkoord. Gebruik makend van deze

vertenging, is het aangewezen enkete wijzigingen aan te brengen, teneinde het Lopende plan af

te stemmen op de actual.iteit en op de recente ontwikkel.ingen binnen het integraal en

geïntegreerd LokaaL veitigheids- en preventiedomein.

Van 2018 tot en met 2019, ontvangt het stadsbestuur van de Federate Overheidsdienst

Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) jaarl.ijks een globate toelage van369.670.14 EUR voor
personeels- eniqerkingsmiddel.en en investeringen binnen het strategisch veiligheids- en

preventieplan. Het huidig pLan subsidieert in totaal 7,5 personeelsteden, waarvan 2

personeelsleden van het niveau A en 5,5 personeelsleden van het niveau B. Daarnaast is er een

subsidie voor een bijkomend gemeenschapswachtcontingent van 4,10 personeelseden van

22.498,25 EUR.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het strategisch veil,igheids- en preventieplan 2078-2019

goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor algemeen beleid, veiLigheid,

internationa[e samenwerki ng en ered iensten)

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

3 2018_GR_00294 Cultuurcentrum: ACCSI vzw: begroting 2019: kennisneming en

goedkeuring dotatie

Artikel. 12 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Sint-Niklaas en ACCSI

vzw bepaalt dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de begroting 2019 van ACCSI vzw

en de daarin voorziene dotatie goed te keuren.
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(Dit punt za[ worden behandetd in de commissie voor cultuur, toerisme en landbouw)

4 2018_GR_00303 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Centrummanagement Sint-Niktaas ww: budget 20t9:
kennisneming en goedkeuring dotatie

ArtikeL ll van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en

Centrummanagement Sint-Nikl.aas vzw bepaa[t dat het budget van de vereniging aan de
gemeenteraad wordt voorgetegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van
Centrummanagement Sint-NikLaas vzw en de stedel.ijke dotatie goed te keuren.

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

2018-GR_00304 Verenigingen,vennootschappenensamenwerkingsverbanden:
Centrummanagement Sint-N iktaas vzw: budget 20 1 8 :

wijziging nr.1: kennisneming

ArtikeL ll van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niktaas en
Centrummanagement Sint-NikLaas vzw bepaa[t dat de budgetwijzigingen van de vereniging aan
de gemeenteraad worden voorge[egd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het
budget 2018 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

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

2018_GR_00305 Verenigingen,vennootschappenensamenwerkingsverbanden:
Jeugdwerk Ondersteunen \J"zw: budget 2019: kennisneming en
goedkeuring dotatie

Artikel. 11 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Nikl.aas en Jeugdwerk
Ondersteunen vzw bepaa[t dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad wordt
voorge[egd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van Jeugdwerk
Ondersteunen vzw en de stedelijke dotatie goed te keuren.

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

ONDERSTEUNING

GAS

7 2018 GR 00291 Veiligheidsbeteid: ANPR-camera's voor trajectcontrole: advies
gemeenteraad

De wet van 21 maart 2007 tot regeting van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's,
gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, bepaal.t dat de besLissing tot het plaatsen van een of
meer vaste bewakingscamera's in een niet-besloten plaats wordt genomen door de
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verantwoordetijke voor de verwerking, nadat de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats

zich bevindt, een positief advies heeft gegeven. De gemeenteraad verstrekt zijn advies na

voorafgaandel.ijk de korpschef van de politiezone waar die plaats zich bevindt te hebben

geraadp[eegd.

Op het grondgebied van de stad zullen vaste ANPR-camera's worden ingezet voor
trajectcontroIe.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, op baSis van het advies van de korpschef van de lokale
politie, een positief advies te verlenen.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie voor mobiLiteit, economie en werk)
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie voor algemeen beleid, veiligheid,
i nternationa[e samenwerking en ered iensten)

I 2018 GR 00295 Politieaangetegenheden : politieverordeningen : algemeen
politiereglement: vaststelling met wijzigingen

Aan de gemeenteraad wordt een beperkte wijziging van het a[gemeen politiereglement

voorgelegd. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

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

DIENSTVERLENING

Bestuu rsad ministratie

9 2018 GR 00507 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
dienstverlenende vereniging Cipal,: algemene vergadering:
akteneming agenda, goedkeuring statutenwijziging, bepaling

mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en

plaatsvervangend vertegenwoordi ger

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

gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering

van een intergemeentel.ijk samenwerkingsverband waarin de stad deetneemt, 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 algemene vergadering van de dienstverlenende

vereniging CipaL op 14 december 2018;
- het ontwerp van statutenwijziging van dienstverlenende vereniging Cipat goed te keuren;
- het mandaat te bepal.en van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief
vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris

Van der Coel.den.

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

internationale samenwerking en erediensten)
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10 2018 GR 00508 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

lntergem: algemene vergadering: aKeneming agenda,
bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief
en plaatsvervangend vertegenwoordi ger

Het decreet van 6 jul.i 2001 houdende de intergemeentel.ijke samenwerking bepaalt dat de
agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeenteLijk
samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad moet het mandaat bepalen van de vertegenwoordíger in deze vergadering en de
vertegenwoordiger voor deze vergadering aanlvijzen uit zijn leden.
Àan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van lntergem op 20 december
2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- votgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief
vertegenwoordiger: de heer Fil.ip Baeyens; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Luk
Huys.

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

t1, 2018 GR 00509 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
lntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van
Waas: buitengewone a[gemene vergadering : akteneming
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger

Het decreet van 6 jul.i 2001 houdende de intergemeenteLijke samenwerking bepaalt 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 bepa[en van de vertegenwoordiger in
deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn
[eden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het
lntergemeentel.ijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas op 28 november 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordi-
ger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Ke[[y
Van Etstande.

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

t2 2018_GR_00510 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerki ng
Midden-Waasland : buitengewone a[gemene vergadering :

Gemeenteraad
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akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en

aanduiding effectief en plaatsvervan gend vertegenwoordiger

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

gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) atgemene vergadering

van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deetneemt, 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 algemene vergadering van de

Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuil.verwerking Midden-Waastand op 27 november

2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief
vertegenwoordiger: mevrouw KeLl.y Van Etstande; plaatsvervangend vertegenwoordiger:
mevrouw Sofie Heyrman.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie voor atgemeen beteid, veiLigheid,

internationa[e samenwerking en erediensten)

L3 2018 GR 00515 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (lC): buitengewone algemene vergadering:
goedkeuring agenda, bepaling mandaat vertegenwoordigers
en bevestiging aanduiding effectief en plaatsvervangend

vertegenwoordigers

De intercommuna[e Tussengemeentel.ijke Maatschappij der Vl.aanderen voor Watervoorziening

nodigt het stadsbestuur uit tot de buitengewone algemene vergadering op 2L december 2018.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze vergadering goed te keuren, het
mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de effectief en

plaatsve rva nge nd ve rtege nwoord i gers aa n te du iden.

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

internationa[e samenwerking en eredien5ten)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

1,4 2018-GR-00511 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht herwaardering

Molenbeek: goedkeuring

ln het kader van het project'herwaardering Mo[enbeek' moet een overeenkomst afgestoten

worden voor de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niktaas en

anderzijds de ontwerper Antea Betgium nv.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

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

15 2018 GR 00312 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht afkoppelen
waterloop 1 : goedkeuring

ln het kader van het project'afkoppelen waterloop 1'dient een overeenkomst te worden
afgesloten voor de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Níklaas en
anderzijds de ontwerper lrtas bvba.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

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

1,6 2018 GR 00515 Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT en
personeelsmagazine: wijze van gunning, raming en
voorwaarden : goedkeuring

ln zitting van24 augustus 2018 ging de gemeenteraad akkoord metde wijze van gunning,
nametijk open procedure (met Europese bekendmaking), de indicatieve raming (268.000 EUR

(incl.usief btw)) en de voorwaarden voor het laten opmaken, drukken en leveren van de
Stadskroniek, de bijl.age UiT ln Sint-Niktaas en het personeetsbl.ad voor een periode van vier
jaar (dienstjaren 2019, 2020,2027 en 2022).

Omwil.l.e van moeilijkheden in de beoordel.ingsfase werd door het cotlege in zitting van 5

november 2018 de stopzetting beslist, evena[s een tijdel.ijke verlenging van het huidige
contract, zodat het bestek kon bijgewerkt worden en een nieuwe procedure kan gevoerd
worden.
De indicatieve raming voor de nieuwe opdracht bedraagt 240.000 EUR, inclusief btw, voor de
gehel.e Looptijd (1 mei 2019 tot 31 december 2022). Hiervoor zaI een open procedure met
Europese bekendmaking gevoerd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden goed te
keuren.

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

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

t7 2018 GR OO292 Zakelijke rechten: Vossekotstraat: kosteloze overdracht deet
private weg ter hoogte van noodtoegang recreatiepark De

Ster: voorwaarden akte : goedkeuring

ln het kadervan het rioprojectVossekotstraat is het de bedo.e[ing om in de private weg ter
hoogte van Vossekotstraat 65 tot en met Vossekotstraat 69, 9100 Sint-Niklaas, een gescheiden
riolering aan te leggen. Naar aanleiding hiervan heeft de eigenaar van het laatste deel dat nog
in privé-eigendom is zich akkoord verklaard met de overdracht van het laatste deel van de
private weg aan de stad Sint-Niktaas. Dit deel. sluit aan op het deeI van deze private weg dat

Gemeenteraad
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reeds eigendom is van de stad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kostetoze overdracht en de

voorwaarden van de akte goed te keuren.

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

18 2018_GR_00293 Zaketijke rechten: rioproject Vatkstraat: aankoop inneming 9:
voorwaarden akte: goedkeuring

ln het kadervan de wegenis- en rio[eringswerken en voor de rea[isatie van de rooiLijn in de

Valkstraat kon een akkoord bereikt worden met de eigenaar van inneming 9.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden

van de ontwerpakte goed te keuren.

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

L9 2018_GR_00296 Urbanisatie: ontwerp rup lndustriepark-Noord: voorlopige
goedkeuring

Aan het studiebureau Sweco Bel.gium nv werd opdracht gegeven om een rup op te maken met
het oog op het optima[iseren van het ruimtegebruik op het bestaande bedrijventerrein
lndustriepark-Noord.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voortopig goed te keuren, waarna een

openbaar onderzoek zaI gehouden worden.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor mobil.iteit, economie en werk)

20 2018 GR 0031,4 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Centrummanagement Sint-Nikl,aas vzw: algemene
vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat
vertegenwoordiger

De stad Sint-NikLaas vormt in de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-NikLaas

vzw slechts één Lid (categorie A). lngevol.ge artikel 246 g 2 van het gemeentedecreet moeten de

vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de

gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering,

akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur

moet bepaLen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de

algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene

vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor economie, de heer Car[

Hanssens, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene

vergadering op 3 januari 2019 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie voor mobiliteit, economie en werk)

Gemeenteraad
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Vergunnen en toezicht

2t 2018 GR 00297 Urbanisatie: Maricolenstraat: aanteggen van voetpaden en
opritten: goedkeuring

De aanvraag betreft de aanleg van voetpaden en opritten in de Maricolenstraat. ln de
verkave[ingsvergunning werden de voetpaden voorzien in grasbetontege[s, de opritten in grijze
betonstraatstenen en de parkeerstrook in zwarte betonstraatstenen. Omdat grasbetontegeLs niet
ideaaI zijn om op te wandeten, worden de voetpaden in betonstraatstenen aangelegd. Zowel de
voetpaden, a[s de opritten en de parkeerstroken worden aangeLegd in waterdoortatende
betonstraatstenen. Ook worden de materia[en qua kleur aangepast aan het masterplan publieke
ruimte. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 5 september 2018 tot 4 oktober 2018 volgens
de rege[s verme[d in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen
tot stedenbouwkundige vergunning en verkave[ingsaanviagen. Er werden geen

bezwaarschriften ingediend. De adviesinstanties verteenden op basis van de p[annen een
gunstig of voorwaardel.ijk gunstig advies.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanleg en uitrustíng van de wegenis goed te keuren.

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

22 2018_GR_00298 Urbanisatie : Nieuwkerkenstraat/Berkenhof/Gery
Helderenbergstraat/De Cleenestraat: aanleggen van een
gemeentepark: goedkeuring

De aanvraag betreft het aanleggen van een gemeentepark, opgebouwd rond de bestaande
wei[anden en boszones, waarbij voorat passieve recreatie aan bod komt. Door het,centrale
grasland zal eén wandêlpad in half-verharding (ternair mengset) voorzien worden naar een
houten brug die leidt naar het bestaand bosgedeette en een houten vtonder. Verder worden in
het grastand enkele graspaden gemaaid, zodat de hele zone doorwaadbaar wordt. De bestaande
verharding in betonstraatstenen langsheen Berkenhof 24 btijft behouden. De aanvraag werd
openbaar gemaakt van 11 september 2018 tot 10 oktober 2018 voLgens de regels vermeld in
het uitvoeringsbesluit betreffende ope'nbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkave[ingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften
ingediend. De adviesinstanties verleenden op basis van de plannen een gunstig of
voorwaa rdel.ij k gunsti g advies.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanleg en uitrusting van de wegenis goed te keuren.

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

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Cultuurcentrum

23 2018_GR_00299 Toetreding gemeente Temse tot WACCO: goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 heeft de gemeente Temse de toetreding tót WACCO

vanaf 1 januari 2019 goedgekeurd. Deze toetreding moet door de besturen van Beveren,

Gemeenteraad
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Hamme, Lokeren, Sint-NikLaas, Waasmunster en Zwijndrecht bevestigd worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze toetreding.

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

Jeugd

24 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: algemene

vergadering: akteneming agenda en bepating mandaat

vertegenwoordiger

De stad Sint-NikLaas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-

NikLaas vzw (JOS vzw) slechts één Lid (categorie A). lngevoLge artikel 246 g 2 van het
gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de geineente handelen overeenkomstig

de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de

algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt
van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden

ingenomen op de al.gemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in

de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd,

duurzaamheid en natuur, de heer Wout De Meester, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene

vergadering op 27 november 2018 van JOS vzw en het mandaat van de vertegenwoordiger te

bepa[en.

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

Ondersteuning cultuur en vriie tiid

25 2018-GR-OO3O1 Cultuurcentrum: ACCSI vzw: algemene vergadering:
akteneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

De stad Sint-Nikl.aas vormt in de algemene vergadering van ACCSI vzw slechts één Lid (categorie

A). lngevol.ge artike[ 246 g 2 van het gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de

gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de

gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van

deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen. Dit standpunt moet

door de vertegenwoordige(s) van de stad worden ingenomen op de algemene vergadering. De

stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt
vertegenwoordigd door de schepen voor cuttuur, toerisme en [andbouw mevrouw Annemie

Chartier, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene

vergadering op 26 november 2018 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

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

PLANNING COMMISSIES

Gemeenteraad
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Volgende commissiezittingen zu[[en plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Algemene commissie met betrekking tot intern fraudeonderzoek (besloten zitting): op maandag
12 november 2018 om 19 uur.

De commissie voor mobiliteit, economie en werk:op maandag 12 november 2078 om 20 uur

De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 15
november 2018 om 19 uur.

De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur:op dinsdag 13 november 2018 om 20 uur

De commissie voor wetzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbel.eid en burgerzaken: op
woensdag 14 november 2018 om 19 uur.

De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 15 november 2018 om 19 uur.

De commissie voor algemeen beleid, veitigheid, internationate samenwerking en erediensten
op maandag 19 november 2078 om 19 uur.

De commissie voor financiën: op dinsdag 20 november 2018 om 19 uur.

Gemeenteraad
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