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Inleiding 
 
In het aan te passen meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2019 van de stad Sint-Niklaas 
volgen we de richtlijnen uit de omzendbrieven BB 2013/04 van 22 maart 2013, BB 2014/4 van 
5 september 2014, BB 2015/2 van 10 juli 2015, BB 2016/2 van 15 juli 2016, BB 2017/3 van 14 
juli 2017 en KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 als basis voor de structuur van de documenten. 
 
De ervaring van het voorbije jaar leert dat de verplichte documenten uit de beleids- en 
beheerscyclus ons overladen met een schat aan informatie, maar dat het niet altijd even 
gemakkelijk is om door de bomen het bos nog te zien. Daarom voorzien we, aanvullend aan 
de wettelijke rapporten, ook een aantal beknopte teksten waarin de nieuwe accenten ten 
opzichte van vorig jaar duidelijk vermeld zijn. Voor het meerjarenplan gaat het dan om de 
strategische nota, die zich vooraan in dit basisdocument bevindt.  
 
Een aantal andere onderdelen van dit basisdocument nemen we ook dit jaar niet meer in 
extenso op: de omgevingsanalyse op basis waarvan het meerjarenplan werd opgesteld en het 
ruime hoofdstuk over de inspraak in het eerste meerjarenplan, dat o.m. een advies van elke 
adviesraad bevatte. Sindsdien zijn er afsprakennota’s afgesloten met de advies- en dorpsraden 
waardoor de inspraak nu structureel is ingebed in een vaste procedure. Die wordt uitvoerig 
beschreven in het hoofdstuk inspraak. 
 
Net als vorige jaren voorzien we, naast de decretaal verplichte documenten, ook nog enkele 
documenten die nauw aansluiten bij de documenten die vroeger gebruikt werden. Zowel op 
het niveau van het meerjarenplan als op dat van het budget is er een bijlage die gesorteerd 
werd volgens de beleidsindeling in domeinen, velden en items en daardoor refereert aan de 
vroegere functionele indeling van de begrotingsdocumenten.  
 
Nieuw is dat de financiële nota loopt tot en met het financiële boekjaar 2021. Dit is verplicht, 
aangezien de financiële nota ten minste drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het 
budget) moet omvatten. Hierdoor wordt de financiële gezondheid van de stad, met de 
autofinancieringsmarge als criterium, over een langere periode gewaarborgd. 
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Strategische nota 
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur 
voor de periode van het meerjarenplan. Daarbij worden enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet 
getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het « overige beleid ». Ze worden niet vermeld in de 
strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. […] 
De regelgeving legt geen specifiek schema op voor de vorm van de strategische nota van het meerjarenplan. Het 
bestuur kan die dus zelf bepalen. Wel moet het bestuur voor de beleidsdoelstellingen de volgende drie vragen 
beantwoorden : Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen ? Wat zijn de financiële gevolgen ?” 
 

 
In het witboek voor de bestuursperiode 2013-2018, ‘Krachtlijnen voor verandering en 
continuïteit’, schreef het nieuwe bestuur een aantal beleidslijnen neer waarvan het de 
komende jaren werk wil maken. In het meerjarenplan 2014-2019 krijgen die opties concreet 
invulling en een financiële vertaling. 
 
Hieronder geven we de belangrijkste focuspunten en accenten, gegroepeerd per 
beleidsdomein. De tekst van vorige jaren wordt volledig weergegeven en aangevuld, met de 
nieuwe accenten naar aanleiding van het budget 2019. Uiteraard is de situatie wat apart: door 
de verkiezingen is het eerder een budget van lopende zaken. Toch zijn er heel wat projecten 
in 2019 verder in uitvoering. 
 
Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we naar bijlage 1. Daarin wordt per 
beleidsdoelstelling opgesomd rond welke actieplannen in elk jaar van de periode 2014-2019 
gewerkt zal worden, met een totaalbudget per doelstelling. De 34 prioritaire doelstellingen 
(PBD) refereren aan het witboek, de 4 niet-prioritaire doelstellingen (NPBD) vatten het 
regulier beleid. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatiebudget (E), 
investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen).  
 

1. Algemene financiering 
 
Aanvulling n.a.v. budget 2016: 
Vanaf 2016 worden de 7 sectorale subsidies in het Gemeentefonds geïntegreerd. Het gaat om de middelen voor jeugd, 
cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding. Het totale 
subsidiebedrag dat is opgenomen in het gemeentefonds bedraagt 2.115.259 EUR. Deze integratie gaat voor 2016 
gepaard met een vermindering van 117.520 EUR in totaal aan subsidies tegenover 2015.  
 
De middelen die we krijgen van het Gemeentefonds bedragen 31.999.173 EUR in 2016. Van het stedenfonds ontvangen 
we 2.897.970 EUR in 2016.  
 
De toelagen aan verwante organisaties voor 2016 bedragen:  
 
 Exploitatie Investering Terug te storten* 
OCMW 16.865.182 123.950 500.000 
Politie 12.117.013 100.000 350.000 
Brandweer 4.856.354 117.355 292.536 
Kerkfabrieken 500.000 388.100  
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De exploitatietoelage aan het OCMW is met 1.000.000 EUR verlaagd voor de financiering van de loonkost van aan de 
stad overgedragen OCMW-personeelsleden.  
 
*Er is voorzien dat OCMW, politie en brandweer een deel van hun exploitatietoelage terug storten, om op die manier een 
bijdrage te leveren aan de noodzakelijke besparingen die de stad doorvoert. 
 
Inzake belastingen worden er vanaf 1 januari 2016 een aantal wijzigingen doorgevoerd:  

- De belasting op loggia’s en uitspringende gebouwgedeelten op het openbaar domein wordt opgeheven. Deze 
opheffing betekent een minderontvangst aan gemeentebelastingen van 85.000 EUR. 

- De bijkomende aanslag voor tapperijen en slijterijen binnen de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting wordt 
opgeheven. Deze opheffing betekent een minderontvangst aan gemeentebelastingen van 110.000 EUR. 

- De belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand (de leegstandsbelasting) wordt 
aangepast met niet-geïndexeerde tarieven. De impact hiervan is moeilijk te berekenen. 

- De belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten 
wordt ingevoerd. Hiervoor wordt de opbrengst geraamd op 220.000 EUR. 

- Er wordt een retributie op niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten ingevoerd. In deze retributie zal bepaald 
worden welke kosten ten laste van de burger vallen in de verschillende stappen bij niet-betaling van een niet-
fiscale ontvangst (m.a.w. van een retributie). Budgettair wordt hiervoor 5.000 EUR voorzien. 

 
Het is de bedoeling dat de extra inkomsten gelijk zijn aan de minder ontvangsten. 
 
De inkomsten van de 2 belangrijkste belastingen worden als volgt geschat:  
 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 22.130.933 EUR 
- Aanvullende personenbelasting: 23.576.831 EUR 

 
Aanvulling n.a.v. budget 2017: 
In het kader van de planlastvermindering zijn vorig jaar de sectorale subsidies reeds geïntegreerd in het gemeentefonds. 
Hiervoor is jaarlijks een bedrag van 2.115.259 EUR ingeschreven. Vanaf 2017 wordt ook het stedenfonds hierin 
geïntegreerd (zij het op een andere budgetcode). Dit betekent concreet dat we de middelen niet meer moeten toewijzen 
aan specifieke acties, maar vrij kunnen besteden. De middelen die we krijgen van het gemeentefonds bedragen 
33.587.072 EUR in 2017. Van het  stedenfonds ontvangen we 3.024.443 EUR in 2017. 
 
De toelagen aan verwante organisaties voor 2017 bedragen: 
 
 Exploitatie Investering Terug te storten* 
OCMW 16.583.334 123.950 500.000 
Politie 12.650.524 100.000 350.000 
Brandweer 5.055.209 115.177 298.387 
Kerkfabrieken 500.000 330.400  
 
* Er is voorzien dat OCMW, politie en brandweer een deel van hun exploitatietoelage terug storten, om op die manier een 
bijdrage te leveren aan de noodzakelijke besparingen die de stad doorvoert. 
 
De inkomsten van de 2 belangrijkste belastingen worden als volgt geschat:  

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 23.459.488 EUR 
- Aanvullende personenbelasting: 24.292.126 EUR 

 
Aanvulling n.a.v. het budget 2018 
In 2018 ontvangt de stad 35.112.875 EUR uit het gemeentefonds. Daarnaast ontvangen we ook nog 2.115.259 EUR van 
de vroegere sectorale subsidies en 3.201.672 EUR van het stedenfonds. 
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De toelagen aan verwante organisaties voor 2018 bedragen (in EUR): 
  
 Exploitatie Investering Terug te storten* 
OCMW 16.927.189,12 123.950 500.000 
Politie 12.992.905 100.000 350.000 
Brandweer 5.235.519 115.177  
Kerkfabrieken 400.000 355.000  
 
* Er is afgesproken dat OCMW en politie in de periode 2014-2019 een deel van hun exploitatietoelage terugstorten. 
 
De inkomsten van de 2 belangrijkste belastingen worden als volgt geschat:  
 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 23.585.684,01 EUR 
- Aanvullende personenbelasting: 24.271.715,78 EUR 

 
Door een nieuw decreet betreffende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, stijgt de 
onroerende voorheffing van de staat, waardoor ook de gemeentelijke opbrengst van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing die hierop gebaseerd is, zou stijgen. Om dit te vermijden is aan de gemeenten gevraagd hun opcentiemen aan 
te passen. In Sint-Niklaas zal het aantal opcentiemen vanaf aanslagjaar 2018 verminderen van 1.325 opcentiemen naar 
835 opcentiemen. Op die manier blijft de opbrengst van de opcentiemen gelijk. 
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2019 
In 2019 ontvangt de stad 36.412.572 EUR uit het gemeentefonds. Daarnaast ontvangen we 
ook nog 2.105.713 EUR van de vroegere sectorale subsidies en 3.331.415 EUR van het 
stedenfonds.  
De toelagen aan verwante organisaties voor 2019 bedragen (in EUR): 
 
 Exploitatie Investering Terug te storten* 
OCMW 17.293.977 123.950 500.000 
Politie 13.382.692 100.000 350.000 
Brandweer* 5.637.667 115.177  
Kerkfabrieken 326.000 1.093.778  
 
*De brandweer ontvangt een extra toelage van 250.000 EUR voor de opstart van de 24/7 
permanentie in Sint-Niklaas. 
* Er is afgesproken dat OCMW en politie in de periode 2014-2019 een deel van hun 
exploitatietoelage terug storten. 
 
De inkomsten van de 2 belangrijkste belastingen worden als volgt geschat:  
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 24.184.147,29 EUR 
- Aanvullende personenbelasting: 24.518.170,60 EUR 
 

2. Algemeen beleid en veiligheid 
 
Vaststelling meerjarenplan in 2014: 
Een goede administratieve dienstverlening staat bovenaan de prioriteitenlijst. In het stadhuis willen we een 
klantvriendelijke en efficiënte afhandeling van alle vragen. De loketdiensten worden herschikt en geïntegreerd, zodat de 
burger zo snel mogelijk geholpen wordt (kostprijs: 1,5 miljoen EUR). Door een verregaande digitalisering willen we het 
mogelijk maken dat de bevolking zo veel mogelijk producten digitaal kan aanvragen en ontvangen. De totale ICT-
investering wordt geraamd op 3,8 miljoen EUR. Het stadsarchief verhuist naar een nieuwe vleugel in het stadhuis 
(Parkstraat, kostprijs 2,5 miljoen EUR). 
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De uitvoerende en technische diensten van stad en OCMW gaan samenwerken in de stadswerkplaatsen, die na 50 jaar in 
fasen gerenoveerd zullen worden (kostprijs: 3 miljoen EUR). De diensten zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn in het 
straatbeeld, om de buurten leefbaar, onderhouden en rein te houden. Dankzij een gebiedsgerichte aanpak werken de 
verschillende diensten niet meer naast elkaar, maar in geïntegreerde ploegen. De nodige investeringen in het 
machinepark worden daarvoor voorzien.  
 
Verder blijft het de betrachting om in te zetten op een efficiënter en slanker ambtenarenapparaat, evenwel zonder dat er 
naakte ontslagen vallen. De aanpassing van de rechtspositieregeling en de uitbesteding van een deel van de 
huisvuilophaling aan Mi-Wa zijn al de eerste stappen in die richting. Ook door de samenwerking met het OCMW en 
andere overheden kan er rationeler gewerkt worden, waardoor de dienstverlening erop vooruitgaat. In de 
meerjarenplanning wordt uitgegaan van een tempering van het jaarlijks stijgingspercentage van de personeelskost tot 1,4 
%. 
 
De stad wil het gebouwenpatrimonium op een duurzame manier onderhouden. De verkoop van gebouwen waarin geen 
dienstverlening plaatsvindt (conciërgewoningen, gebouwen die verhuurd worden…) zal aangewend worden voor 
duurzame investeringen in de andere stadsgebouwen. Die willen we beheren en onderhouden als een goede huisvader. In 
totaal wordt hiervoor 8 miljoen EUR uitgetrokken.  
 
Met de advies- en dorpsraden sluit de stad een afsprakennota af, die de wederzijdse engagementen duidelijk vastlegt en 
de basis vormt voor een goede verstandhouding met het middenveld. Binnen de stad werkt een stuurgroep een 
beleidskader uit om inspraak en participatie, bv. bij grotere infrastructuurwerken of naar aanleiding van concrete 
thematische of gebiedsgerichte initiatieven, structureel in te bedden in de organisatie. Voor de deelgemeenten evolueren 
de jeugdcentra naar gemeenschapscentra, die ook inzake samenhorigheid een rol te vervullen hebben. 
 
Binnen veiligheid en leefbaarheid liggen de prioriteiten van de politie voor 2014-2017, zoals bepaald in het zonaal 
veiligheidsplan, als volgt: 
 
▪ Leefbaarheid in het kerngebied: via dit project wil de politie geïntegreerd en integraal werken rond verschillende 

fenomenen die de stadskern belasten en wil ze het onveiligheidsgevoel van de gebruikers van de stadskern doen 
afnemen door nog meer zichtbaar en aanspreekbaar op straat aanwezig te zijn. 

▪ Verkeersveiligheid: het garanderen van een veilige mobiliteit voor iedereen begint in de eerste plaats door een 
volgehouden handhaving rond steeds weerkerende thema’s. Dit blijft een belangrijke kerntaak voor de politie. 
Daarnaast wil de politie met dit project ook investeren in een verkeers- en veiligheidsbeleid dat maatregelen 
stimuleert op vlak van infrastructuur, educatie, voorlichting en communicatie met als doel het aantal 
verkeersongevallen te doen afnemen. 

▪ Inbraken: het voorkomen en beheersen van inbraken. 
▪ Informaticacriminaliteit: inzicht krijgen in de verschillende informaticamisdrijven met als doel voorbereid de verdere 

digitale toekomst tegemoet te gaan en een antwoord te formuleren naar slachtoffers.  
▪ Fietsdiefstal: het voorkomen, doen afnemen en beheersen van fietsdiefstal. 
 
De stad blijft ook verder investeren in een goed werkend brandweerkorps, in afwachting van de zonale werking van de 
brandweerkorpsen in het Waasland. 
 
Aanvulling n.a.v. budget 2015: 
Teneinde de gewenste digitalisering van de interne werking en de stadswinkel te kunnen uitbouwen zoals gepland, zal 
voor de jaren 2015 en 2016 jaarlijks 250.000 EUR extra worden voorzien in het ICT-investeringsbudget. Ook de 
exploitatiekosten voor ICT worden voor de komende jaren aangepast aan de realiteit. Hiervoor zal in het meerjarenplan 
jaarlijks 250.000 EUR worden voorzien. 

 
Het personeelsbudget 2015-2019 is geactualiseerd. Dit betekent voor de periode 2015-2019 een hogere kost van 
ongeveer 4,5 miljoen EUR.  De belangrijkste factoren voor deze stijging zijn: 
- de forse stijging van de responsabiliseringsbijdrage (in 2019 1.500.000 EUR i.p.v. 700.000 EUR);  
- een exactere berekening van de baremieke verhogingen (gemiddeld 1,09%  i.p.v.  0,55%); 
- het optrekken van de verwachte gemiddelde pensioenleeftijd  (63 jaar i.p.v. 62 jaar). 
 
Teneinde de budgettaire personeelsdoelstellingen te realiseren, zal verder ingezet worden op de verandertrajecten. 
Daarnaast zullen ook maatregelen worden genomen om de responsabiliseringsbijdrage niet te laten oplopen en indien 
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mogelijk te laten dalen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de door de federale overheid aangekondigde 
maatregelen. 
 
Omdat de komende jaren de politie ook geconfronteerd wordt met een stijgende personeelskost en tegen 2016 afstevent 
op een tekort, zullen maatregelen worden genomen om dat tekort te beperken. De stad zal de dotatie aan de politie laten 
stijgen van 2,5% naar 3% per jaar. De jaarlijkse teruggave van de politie aan de stad wordt beperkt van 500.000 EUR tot 
350.000 EUR. Tevens wordt de reserve van de politie bij de stad (ongeveer 1,75 miljoen EUR) de komende jaren in 
schijven overgeheveld naar de politiezone. Daarnaast zal de politie de nodige besparingsmaatregelen nemen om hun 
financiële meerjarenplanning gezond te maken tegen 2020. 
 
De werking van de gemeenschapswachten wordt meer afgestemd op de behoeften inzake leefbaarheid en het bestrijden 
van verschillende soorten overlast. 
De brandweerhervorming leidt tot een meerkost, onder meer omdat de toelage die we ontvingen als ‘beschermende 
gemeente’ (620.000 EUR) wegvalt bij de start van de zonale brandweerwerking vanaf begin 2015. 
 
Aanvulling n.a.v. budget 2016: 
De synergie tussen stad en OCMW wordt in 2016 verder gestalte gegeven. Nadat in 2015 de nadruk lag op de synergie 
van de personeelsdiensten en de cluster welzijn, volgen in 2016 projecten om de werking van de teams 
bestuursadministratie (secretariaten), de diensten van de cluster techniek (technische dienst, overheidsopdrachten, 
logistiek) en de interne diensten PBW op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te integreren. Om de verschillende 
synergietrajecten op te volgen is nog 25.000 EUR voorzien voor externe begeleiding. 
 
Na de goedkeuring van het organogram in 2015 gaat in 2016 veel aandacht uit naar de implementatie van de 
organisatiestructuur. Dat heeft immers een grote organisatorische impact. Vanaf 2016 worden de voorziene functies 
ingevuld en worden alle toepassingen en processen aangepast aan de nieuwe structuur. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de structuur en werkwijze van het OCMW. 
 
De werking van de gemeenteraad wordt verder gedigitaliseerd met e-besluit tegen half 2016, zodat het mogelijk wordt 
dat de agenda digitaal verstuurd wordt, dat de documenten online geraadpleegd kunnen worden via het systeem, dat er 
gemakkelijk gezocht kan worden in de databank en dat ook het initiatiefrecht van de raadsleden via het systeem kan 
bijgehouden en geraadpleegd worden. Ook voor de gemeenteraadscommissies zal er met e-besluit gewerkt worden. De 
verdere uitbreiding naar de burger toe wordt voorbereid na evaluatie van het gebruik in de gemeenteraad. 
 
Ter verbetering van de processen wordt de lean-methodiek verder gehanteerd. Het traject is in 2015 verder verfijnd en 
kan in die vorm opnieuw worden toegepast in 2016 op nieuwe diensten. 
 
Er wordt verder ingezet op het verwerven van Europese subsidies zoals Interreg en EFRO, waarvoor reeds projecten zijn 
ingediend (bv. project Elisabethwijk, duurzame openbare verlichting, verbeteren dienstverlening ondernemers).  
 
In 2016 zijn in samenspraak met de diensten heel wat acties opgenomen om tegemoet te komen aan een aantal te 
verbeteren punten uit de stadsmonitor 2014 (inzake jeugd, stadspromotie, economie, mobiliteit,…). Aan de meeste acties 
hangt geen specifiek budget vast, omdat ze gefinancierd worden via de reguliere middelen van de diensten of 
budgetneutraal zijn. Ze worden echter apart vermeld in het budget, om een goede opvolging hiervan mogelijk te maken.  
 
Voor beleidsondersteuning is een budget van 50.000 EUR voorzien, o.a. voor de opmaak van een behoeftenonderzoek. Dit 
onderzoek moet toekomstige behoeften over de verschillende beleidsdomeinen voor de stad in kaart brengen, zodat we 
daar tijdig kunnen op inspelen. 
 
Het personeelsbudget 2016-2019 is geactualiseerd rekening houdend met volgende factoren: 
- Aanpassingen van de indexeringen ingevolge de indexsprong en bijgestelde inflatievooruitzichten. 
- Aanpassingen van de patronale bijdrage pensioenen voor statutairen wegens bijkomende korting op 

basisbijdragepercentages toegekend door DIBISS (Dienst voor Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels). 
- Gebruik van VIA-middelen voor de verdere opbouw van de 2de pensioenpijler vanaf 2018 voor de niet-VIA-

medewerkers. 
- Regularisatie van het statuut geco’s vanaf 1 april 2015 en van het statuut weerwerkgeco’s buitenschoolse opvang 

vanaf 1 januari 2016. 
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Er werd krediet voorzien om de vervanging van gepensioneerden op te trekken van 25% naar 48%. Tevens is er 
financiering om per cluster de invulling van de nieuwe formatie gefaseerd uit te voeren. 
 
Het budget voor lonen en aanverwante uitgaven (zonder onderwijspersoneel) bedraagt in 2016 46.683.381 EUR, wat een 
stijging van 765.210 EUR t.o.v. 2015 inhoudt. De recuperatie van loonkosten via subsidies en minuitgaven stijgt in 2016 
wel met 2.595.623 EUR.  Voor het geheel van de meerjarenplanning 2016-2019 stijgt het loonbudget met 8.179.305 EUR 
ten opzichte van de meerjarenplanning 2015-2019, maar de totale stijging van de recuperatie van loonkosten bedraagt 
voor dezelfde periode 10.565.004 EUR. 
 
Het budget voor lonen en aanverwante uitgaven van het onderwijspersoneel bedraagt in 2016 9.925.755 EUR, wat een 
stijging van 44.016 EUR t.o.v. 2015 inhoudt. Hiervan worden 9.214.112 EUR gerecupereerd via subsidies. 
 
Teneinde de budgettaire personeelsdoelstellingen te realiseren, zal verder ingezet worden op de veranderingstrajecten. 
Door interne statutarisering en optimalisatie van de samenwerking en synergie met verschillende diensten van het OCMW 
(gemeenschappelijke personeelsdienst, ICT-dienst, balie welzijnshuis) zijn maatregelen genomen om de 
responsabiliseringsbijdrage niet te laten oplopen en indien mogelijk te laten dalen. 
 
Voor het uitbesteden van opdrachten aan sociale tewerkstelling wordt 400.000 EUR voorzien, waarvan een deel gaat naar 
het onderhoud van het openbaar domein in Sinaai en een deel naar schoonmaak. 
 
Voor het project inzake het verbeteren van de dienstverlening wordt het bouwdossier voor de stadswinkel uitgewerkt en 
staat de implementatie van een midoffice en frontoffice (ICT architectuur) op de planning (zie verder). Daarnaast zijn er 
verschillende acties gepland rond de vernieuwing van het dienstverleningsconcept. Zo zal er op  basis van de resultaten 
van de enquête ‘openingsuren’ een concreet voorstel uitgewerkt worden. Ook de visie en concrete uitwerking rond 
dienstverlening in de deelgemeenten zal aan alle belanghebbenden voorgesteld worden om het verdere concept te 
verfijnen. Daarnaast integreren de diensten bevolking en burgerlijke stand tot één dienst en wordt een 
klantbegeleidingssysteem in de lokettenhal van bevolking, vreemdelingen, burgerlijke stand geïmplementeerd. Het 
afhaalloket wordt uitgebreid tot een echte snelbalie. Er komt een nieuw e-loket en via de midoffice worden enkele 
processen gedigitaliseerd. Tenslotte wordt de komst van het klantencontactcentrum voorbereid en wordt er een 
productenkennisdatabank opgebouwd om de medewerkers te ondersteunen.  
Kortom, via verschillende acties wordt in 2016 verder gewerkt aan een klantgerichte, bereikbare, geïntegreerde, efficiënte 
dienstverlening die via meerdere kanalen aangeboden wordt.  
 
Wat de stedelijke begraafplaatsen betreft zal in 2016 het voorziene straatmeubilair geplaatst worden (20.000 EUR + 
40.000 EUR dat wordt overgedragen van 2014 en 2015). Op de begraafplaats in Nieuwkerken wordt de omheiningsmuur 
gerenoveerd (40.000 EUR) . De nieuwe columbariumsite op Heimolen zal verder worden afgewerkt (50.000 EUR).  
 
Inzake ICT zijn reeds de krijtlijnen uitgetekend voor een verdere gedigitaliseerde en efficiëntere werking en 
dienstverlening. In 2015 werden een ganse reeks aan projecten gestart in verschillende domeinen (e-besluit 
gemeenteraad, FacilSyn, publieke WIFI). Deze zullen in 2016 verder afgewerkt worden. Daarnaast zullen er enkele nieuwe 
opgestart worden. De belangrijkste zijn:  
 

- Voor de ICT-infrastructuur staat de vernieuwing van de W-Lan op het programma. Dit is de netwerkverbinding 
tussen het stadhuis en de deelgemeentes. De huidige technologie is 6 jaar oud en ondervindt regelmatig 
problemen en vertragingen. 

- Voor de niet-specifieke maar kritische software gaan we over tot de migratie naar Exchange365 & Office365. 
De huidige Office 2007 pakketten worden immers in 2017 niet meer ondersteund door Microsoft.  

- Voor het functionele domein (projecten gerelateerd aan de werking van de diensten) is de implementatie van 
het nieuwe e-loket, de website en software om de front office uit te bouwen, gepland. 

- Voor het informatie domein (informatieveiligheid en -kwaliteit en dienstverleningscontinuïteit) zullen er kleine, 
eerste stappen gezet worden met het invoeren van centrale applicaties voor organisatiebrede gegevens 
(ThemisWeb, GIS). 

 
Het totale investeringsbudget voor 2016 bedraagt 750.000 EUR, het exploitatiebudget 1.375.000 EUR. 
 
Voor het stadhuis en het techniekhuis staan volgende belangrijke investeringen op het programma in 2016: 
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- Ontwerpen van een nieuwe vleugel aan het stadhuis waarin de stadswinkel en het stadsarchief zullen 
ondergebracht worden. Voor de realisatie van de stadswinkel en het nieuw stadsarchief staat 1.700.000 EUR in 
2016 en 4.300.000 EUR in 2017 gebudgetteerd. 

- Start van de 2de fase van de site techniekhuis waarbij de infrastructuur voor de uitvoerende diensten herschikt 
en gerenoveerd wordt. Voor de renovatie van het techniekhuis staat 300.000 EUR in 2016 en 2.700.000 EUR in 
2017 gebudgetteerd. 

 
Met het budget van het onderhoudsprogramma stadsgebouwen (770.000 technische luik, 610.000 bouwkundig luik en 
120.000 EUR provisie) zal voornamelijk geïnvesteerd worden in een aantal dakrenovaties, vernieuwen van verlichting en 
stookinstallaties. 
 
Voor internationale samenwerking wordt in 2016 extra ingezet om de Europese stedenbanden een nieuwe methodiek 
geven. De conferentie die eind januari 2016 in Colmar plaatsvindt, wordt een goede gelegenheid om de haalbaarheid af 
te toetsen bij de Europese partnersteden. De ondersteuning van zusterstad Tambacounda m.b.t. burgerlijke stand en 
afvalophaling wordt ook nog steeds verder gezet (budget 102.500 EUR, waarvan 60.000 EUR gesubsidieerd door de 
federale overheid). 
 
De acties rond het transversaal thema participatie komen in 2016 in een stroomversnelling. Nieuw is het project ‘Wijk in 
de kijker’. Met dit project wordt om de paar maanden een nieuwe wijk in het vizier genomen: in dialoog met de betrokken 
inwoners en spelers in het middenveld wordt bekeken welke acties genomen kunnen worden om bestaande pijnpunten 
samen weg te werken. Naast dit project zal ook het verloop van participatie bij infrastructuurwerken onder de loep 
genomen worden en wordt hiervoor een vast stramien uitgewerkt. De werking van de advies- en dorpsraden wordt 
geëvalueerd en er wordt gezocht naar manieren om hun werking te ondersteunen. Ook voor stedelijke diensten die vaak 
met participatie te maken hebben, wordt gezocht naar ondersteunende maatregelen en manieren om participatie 
efficiënt, effectief en structureel in te bedden. 
 
Het budget voor participatie bedraagt 15.000 EUR, naast het budget voor het ondersteunen van de adviesraden (1.500 
EUR) en het betrekken van de dorpsraden (6.000 EUR). Daarnaast beschikken de diensten ook over de nodige middelen 
om hun adviesraad te ondersteunen. 
 
Aanvulling n.a.v. budget 2017 
De synergie tussen stad en OCMW is intussen op kruissnelheid gekomen. Aan het hoofd van heel wat gemengde teams 
werd een leidinggevende aangesteld, die in de loop van 2017 de werkwijze bij stad en OCMW verder op elkaar zal 
afstemmen. Een aantal teams zal pas in de loop van 2017 een leidinggevende krijgen. De verschillende synergietrajecten 
worden opgevolgd volgens de methodiek van projectmatig werken, in eigen beheer. Er wordt voor veranderingstrajecten 
geen externe begeleiding meer voor voorzien in 2017.  
 
De nieuwe organisatiestructuur zorgde ook bij niet-synergiediensten voor een herschikking van taken. Dat gaat in veel 
gevallen ook gepaard met het fysiek herschikken van de diensten. In het techniekhuis en het welzijnshuis zitten de 
medewerkers sinds de zomer van 2016 gegroepeerd in hun nieuwe teams. Voor de clusters ‘omgeving’ en ‘cultuur en vrije 
tijd’ zal deze herschikking worden doorgevoerd in de eerste helft van 2017, samenlopend met de voorbereiding van de 
stadswinkel, waarbij tegelijk ook volgens het front/backoffice-principe gewerkt zal worden. Heel wat diensten van de 
cluster cultuur en vrije tijd worden, tijdens de bouw van de stadswinkel, tijdelijk ondergebracht in een ander 
stadsgebouw. Die tijdelijke huisvesting is dan tegelijk het startschot voor de nieuw samengestelde teams.  
 
Nadat de besluitvorming van de gemeenteraad in 2016 verder gedigitaliseerd werd, nemen we in 2017 de briefwisseling 
onder handen, een ander organisatiebreed administratief proces. Afhankelijk van technische mogelijkheden die 
momenteel nog onderzocht worden, komt er in 2017 ook al eenzelfde proces en toepassing voor stad en OCMW.  
 
Het gemeentedecreet bepaalt dat de stedelijke administratie moet inzetten op een onderbouwd systeem van 
organisatiebeheersing. Via een externe audit kan objectief worden nagegaan of dit systeem adequaat functioneert, of de 
belangrijkste risico’s voldoende afgedekt zijn en of de kansen voldoende benut worden. Vanaf 2017 is jaarlijks 25.000 
EUR opgenomen voor het voeren van één audit per jaar bij de stadsdiensten, naar analogie met het OCMW die deze 
praktijk al enkele jaren kent. Wij doen hiervoor, net als het OCMW, een beroep op vzw Audio. 
In 2017 zal projectmatig worden gewerkt met de resultaten van de onderzoekopdracht rond gebouwenbeheer bij de stad 
en het OCMW (najaar 2016), in functie van de toekomstige synergie van de technische diensten. Ook komt er een 
opvolgaudit voor de synergiedienst overheidsopdrachten. Tenslotte wordt ook de secretariaatswerking van de academies 
doorgelicht, naar aanleiding van de plannen om de inkom van de stedelijke academie voor schone kunsten te verbouwen 
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en hierin onder meer een nieuw secretariaat onder te brengen. Gelet op mogelijke synergieën met de werking van de Vrije 
Ateliers wordt ook de administratieve ondersteuning van dit team in de auditopdracht opgenomen.  
 
In het voorjaar van 2018 verschijnt de nieuwe stadsmonitor. De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang. Voor 
deze stadsmonitor heeft de stad ingetekend op het aanbod van de Vlaamse overheid om de traditionele schriftelijke 
bevraging bij een representatief deel van de  bevolking ook op stadsdeelniveau te laten uitvoeren (geraamde kostprijs: ca. 
24.000 EUR). Deze data zijn nuttig om op wijkniveau te achterhalen waar de voornaamste pijnpunten te liggen en om 
gebiedsgerichte initiatieven op te enten. Voor het verzamelen van dergelijke beleidsinformatie is een globaal budget 
voorzien van 50.000 EUR. 
 
Het personeelsbudget 2017-2019 is geactualiseerd rekening houdend met volgende factoren : 

- Aanpassing van de indexeringen ingevolge de bijgestelde inflatievooruitzichten. 
- De patronale bijdrage pensioenen voor statutairen is niet gewijzigd. 
- Gebruik van VIA-middelen voor de verdere opbouw van de 2de pensioenpijler vanaf 2018 voor de niet-VIA-

medewerkers. 
 
Het loonbudget voor stadspersoneel bedraagt in 2017 49.170.131 EUR, wat een daling met 915.485 EUR t.o.v. het 
beginbudget 2016 inhoudt. De nieuwe meerjarenplanning 2017-2019 voor lonen stad (zonder onderwijs) daalt in het 
totaal met 969.514 EUR (2018: - 169.388 EUR, 2019: + 115.359 EUR) ten opzichte van de meerjarenplanning 2016-2019.  
 
Het totaal aan recuperatie van loonkosten bedraagt voor de meerjarenplanning 2017-2019 17.366.844 EUR. Dit is een 
daling van 1.736.684,35 ten opzichte van 2016-2019, in hoofdzaak doordat er veel minder personeel ter beschikking 
wordt gesteld van de brandweerzone.  
 
Het budget voor lonen en aanverwante uitgaven van het onderwijspersoneel bedraagt in 2017 10.088.221 EUR, of 
304.129 EUR minder dan het beginbudget 2016. De nieuwe meerjarenplanning 2017-2019 voor onderwijslonen (inclusief 
stadspersoneel tewerkgesteld in de academies) daalt in het totaal met 911.733 EUR (2018: - 311.250 EUR, 2019: -
296.354 EUR). De oorzaak ligt vooral in de afsplitsing van de Beverse afdelingen voor schone kunsten. Ook zijn algemeen 
de loonbudgetten realistischer opgemaakt, rekening houdend met de rekeningen van vorige jaren. De onderwijssubsidies 
stijgen voor de periode 2017-2019 in het totaal met 570.900 EUR ten opzichte van 2016-2019. 
 
Er werd krediet voorzien voor de vervanging van gepensioneerden (vervangingsgraad van 48%) en om de invulling van de 
nieuwe formatie per cluster gefaseerd uit te voeren. 
 
Teneinde de budgettaire personeelsdoelstellingen te realiseren, zal verder ingezet worden op de veranderingstrajecten, 
interne statutarisering en optimalisatie van de samenwerking en de synergie met verschillende diensten van het OCMW. 
 
Binnen het programma rond dienstverlening werken we verder aan het bouwdossier voor de stadswinkel. Verscheidene 
diensten zullen tijdelijk een andere huisvesting opzoeken en de bestaande huisvesting aan Parkstraatzijde zal gesloopt 
worden.  Verder staat de implementatie van bijkomende bouwblokken binnen de midoffice en frontoffice (ICT 
architectuur) op de planning. We verheugen ons op de geboorte van een nieuw e-loket en de lancering van een krachtig 
workflowsysteem. Zo werken we verder aan het digitaliseren van bijkomende processen. Daarnaast zijn er verschillende 
acties gepland rond de vernieuwing van het dienstverleningsconcept. Zo verfijnen we het klantbegeleidingssysteem in de 
lokettenhal van dienst leven en breiden we het systeem verder uit naar andere loketten in het stadhuis. Het afhaalloket 
vormen we langzaam om tot een echte snelbalie. Tenslotte bereiden we de komst van het klantencontactcentrum voor, 
pakken we onze telefonische dienstverlening aan en bouwen we een productenkennisdatabank uit om onze medewerkers 
te ondersteunen.  
Waar mogelijk zullen we, via verschillende acties in 2017 verder werken aan een klantgerichte, bereikbare, geïntegreerde, 
efficiënte dienstverlening die via meerdere kanalen aangeboden wordt.  
 
Wat de stedelijke begraafplaatsen betreft zal in 2017 het voorziene straatmeubilair geplaatst worden (20.000 EUR + 
40.000 EUR dat wordt overgedragen van 2014, 2015 en 2016). Op de begraafplaats in Nieuwkerken wordt de 
omheiningsmuur gerenoveerd (40.000 EUR wordt overgedragen van 2016). De nieuwe columbariumsite op Heimolen zal 
verder worden afgewerkt (50.000 EUR). 
 
Inzake ICT werden op technisch vlak in 2016 verschillende projecten opgestart die in 2017 verder uitgerold worden. De 
grootste uitdaging op softwarevlak wordt de uitrol van het Office365 pakket ter vervanging van het verouderde Office 
2007-pakket.  
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Op hardwarevlak staat vooral de vernieuwing van de netwerkverbindingen naar de deelgemeenten en afgelegen sites op 
het programma. In 2017 zullen er extra kosten en tijd gaan naar de voorbereiding van de nieuwe rechtervleugel van het 
stadhuis. ICT zal veel aandacht moeten besteden aan de ondersteuning van de verhuisbewegingen van verschillende 
diensten en het serverpark. 
 
Op functioneel vlak gaat vooral aandacht naar de verdere digitalisering van dienstverlening naar onze klanten toe zoals 
de vernieuwing van de website die niet enkel zal informeren, maar die ook zal dienen als interactief, digitaal loket. 
Ook voor de digitalisering van de interne werking werden en worden er verschillende projecten opgestart: 
leegstandsbeheer, beheer openbaar domein en de magazijnbehandeling. Deze zullen verder uitgerold worden in 2017. Er 
zal externe begeleiding en expertise gezocht worden om een oplossing voor deze digitaliseringsnoden uit te werken en te 
bouwen.  
 
Het meest in het oog springende project is het digitaal ondernemersloket: een EFRO-project waarvoor we in 2017 en 
2018 nog 234.223 EUR subsidie van Europa, Vlaanderen en de provincie (66.289,64 EUR is reeds uitbetaald) zullen 
ontvangen. Het project bevat verschillende elementen, waarbij een belangrijk luik - het digitaal loket - is opgenomen in 
de vernieuwing van de website. Een ander luik betreft de implementatie van een intern interactief systeem waarbij een 
aanvraag van de ondernemer gecoördineerd verdeeld kan worden naar de verschillende betrokken diensten en waarbij er 
een gecoördineerde terugkoppeling van de dossier-informatie naar de ondernemer zal gebeuren. Dit zal o.a. gebeuren via 
het overkoepelende Vlaamse DossierStatusInformatieSysteem (DOSIS). 
 
Meer digitalisering betekent ook meer aandacht voor cyberrisico’s. Daarom zal in 2017 ook geïnvesteerd  worden in 
informatieveiligheid en datamanagement. Er zal een partnership aangegaan worden met een gespecialiseerde firma die 
de 20 kritische veiligheidspunten zal onderzoeken en die samen met de ICT-dienst een plan tot verbetering zal uitwerken 
binnen het gewenste securityniveau voor een lokaal bestuur. 
 
Het budget voor het instandhouden en uitbreiden van ICT-infrastructuur bedraagt 430.000 EUR (investeringen) en voor 
het onderhoud 1.365.500 EUR (exploitatie). Het bijkomende investeringsbedrag is na overdracht van middelen van 2016 
ongeveer 1.000.000 EUR. In de toekomst zullen de exploitatiekosten trouwens geleidelijk aan stijgen, maar zal het 
investeringsbedrag dalen, omdat het businessmodel van de softwareaanbieders vooral verschuift van een aankoopmodel 
naar een (jaarlijks) licentiemodel.  
 
Voor het stadhuis en het techniekhuis staan volgende investeringen op het programma in 2017: 

- Realisatie fase 2 Techniekhuis (6.450.000 EUR,waarvan 200.000 EUR in 2017 voor aanstelling ontwerper). 
- Start werken realisatie stadswinkel en stadsarchief op site stadhuis (6.500.000 EUR, waarvan 2.000.000 EUR in 

2017, deels via overdracht 2016). 
 
Daarnaast zijn er nog diverse bouwkundige en technische onderhoudsinvesteringen (globaal budget van 1.622.000 EUR 
in 2017). Om de toegankelijkheid van de gebouwen te verzekeren bij inbraak- en brandalarmen zal een systeem van 
toegangscontrole en sleutelplannen geïnstalleerd worden (150.000 EUR). 
 
In het kader van internationale samenwerking zullen bij de viering in 2017 van 800 jaar Sint-Niklaas ook de zuster- en 
partnersteden worden betrokken, bv. door deelname van marktkramers aan de Euromarkt, een ontmoeting tussen de 
betrokken burgemeesters, en het opentrekken van het literaire project Kinderstadsdichter, dat met zijn achtste editie voor 
het eerst internationaal gaat. Specifiek voor Tambacounda (Senegal) loopt vanaf 2017 (tot en met 2021) het nieuw 
federaal programma. Tegen 15 februari 2017 is geweten op welk subsidiebedrag mag worden gerekend (50.000 à 
100.000 EUR per jaar). De convenanten met Solidagro, Dwagulu Dekkente, Oxfam Wereldwinkels, Villa Pace vzw en 
Studio Globo worden voor een periode van drie jaar verlengd (2017-2019, jaarlijks 37.000 EUR). 
 
In 2017 werken we op diverse domeinen verder aan de acties rond het transversaal thema participatie. Eind 2016 ging 
het project ‘Wijk in de kijker’ van start. De Priesteragiewijk stond als eerste op het programma. We organiseerden een 
overlegmoment met de buurt en brainstormden samen over mogelijke ideeën die de wijk ten goede zouden komen. In 
2017 gaan we verder op het ingezette elan. We stellen een 10-puntenplan samen voor de wijk en voeren dit uit, samen 
met de buurtbewoners. We stellen een wijkpanel samen dat de uitvoering van het plan opvolgt. We evalueren de 
gebruikte methodieken, het digitale participatieplatform, de communicatie… en sturen bij waar nodig. Daarna komt een 
nieuwe wijk aan bod en doorlopen we het hele traject van voor af aan.      
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Een ander belangrijk aandachtspunt in 2017 is de participatie bij infrastructuurwerken. We nemen de huidige afspraken 
onder de loep en tekenen een gestandaardiseerd stramien uit. We zoeken tevens naar manieren om de advies- en 
dorpsraden te ondersteunen. Ook voor stedelijke diensten die vaak met participatie te maken hebben, zoeken we naar 
ondersteunende maatregelen om participatie efficiënt, effectief en structureel in te bedden. Het budget voor participatie 
bedraagt 12.000 EUR in 2017. 
 
Voor 2017 legt de politie een aantal nieuwe accenten:  

- Herschikking nabijheidspolitie: sinds maart 2016 werkt de nabijheidspolitie vanuit een nieuwe structuur. 4 
sectoren met telkens 1 hoofdinspecteur-coach, 4 wijkinspecteurs en 4 sectorinspecteurs beheren samen de 
wijken binnen hun sector. In 2017 zal de korpsleiding deze herschikking verder opvolgen en evalueren in 
functie van efficiëntie, resultaten enzovoort. 

- Reorganisatie functionaliteiten onthaal en interventie: in 2016 lanceerde de korpsleiding een concept tot 
reorganisatie van het onthaal en de interventie met als voornaamste doel te komen tot een efficiëntere inzet 
van het aanwezige personeel. Door na te denken over nieuwe manieren van werken, wil de leiding meer 
capaciteit creëren met hetzelfde aantal medewerkers. Inzake de functionaliteit onthaal moet de zone ook 
verder werken aan het veiliger maken van het fysieke onthaal n.a.v. de huidige ontwikkelingen. Daarnaast zal 
een stagiaire criminologie een enquête uitvoeren over de kwaliteit van het onthaal. De korpsleiding hoopt 
beide projecten af te werken in 2017. 

- Meewerken aan stedelijke projecten: de politie zal verder mee de oprichting van een LIVC (lokale integrale 
veiligheidscel) opvolgen en informatie uitwisselen met de nieuwe verbindingsambtenaar die de lokale aanpak 
tegen radicalisering van jongeren moet coördineren. Daarnaast zal de zone vanuit haar specifieke rol ook 
meewerken aan projecten zoals ‘Wijk in de kijker’ en ‘800 jaar Sint-Niklaas’. 

 
Daarnaast wordt verder ingezet op de uitvoering van projecten uit het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 (onder meer 
projecten inzake verkeersveiligheid, inbraken, korpscultuur, informatiegestuurde politiezorg, informaticafraude).  
Inzake investeringen staat de uitbreiding van het camerabewakingssysteem nog op het programma: in 2017 wil de 
politiezone het kruispunt aan Driekoningen en de omgeving van het zwembad uitrusten met camera’s. Voor de 
implementatie van het ANPR-schild waren er in 2016 problemen met de vergunningen, maar is het de bedoeling om in 
2017 dit schild te plaatsen aan de op- en afritten van de E17 in het Waasland. 
 
De Hulpverleningszone Waasland zal verder investeren in de organisatie, het personeel en de uitrustingen. Dit zijn hierbij 
de prioriteiten:  

- Inzetten op communicatie: informeren, intern en extern betrokkenheid bewerkstelligen.  
- Inzetten op een efficiënte werking in de organisatie: de zonevorming moet bijdragen tot een efficiëntere 

werking wat zich kan vertalen op verschillende gebieden (efficiënt aankoopbeleid, opmaak en beschrijven van 
werkprocessen aan de hand van procesomschrijvingen, het permanent evalueren van de bestaande werking, 
enzovoort). Een procesgerichte aanpak in onze organisatie staat voorop. In de werking van de posten en de 
interventies zetten we in op eenvormigheid, met respect voor de identiteit. We zetten ook in op het maken van 
afspraken met noodplannings- en communicatieambtenaren in de gemeenten om elkaar te versterken en te 
ondersteunen bij noodsituaties.  

- Inzetten op een modern en dynamisch personeelsbeleid: werven/vervangen van operationele medewerkers, 
beroeps en vrijwilligers (deeltijdse medewerkers). Voor Sint-Niklaas zullen er 3 extra beroepsbrandweermannen 
aangeworven worden. We voorzien in noodzakelijke opleidingen. Daarnaast starten we met 
functioneringsgesprekken en evaluaties, en voorzien we bevorderingsmogelijkheden. Competentiebeheer zal 
een cruciale factor worden in de nabije toekomst.  

- Inzetten op veiligheid: focus op welzijn op het werk, nu het diensthoofd IDPBW werd aangeworven. Dit betekent 
concreet dat een engagement wordt aangegaan om continue veilige en gezonde werkomstandigheden te 
garanderen aan ons personeel en aan derden, en om er naar te streven minstens aan alle wettelijke 
voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.  

- Investeren in uitrustingen: het zonale budget voorziet een jaarlijks investeringsvolume van 1.800.000 EUR voor 
interventiemiddelen voor de zone. De besteding dient te gebeuren op basis van een ‘zonaal meerjarenplan 
uitrustingen’. Dit plan bevat volgende onderdelen:  
• Rollend materieel: 1.300.000 EUR voor de zone  
• Niet-rollend materieel: 500.000 EUR voor de zone  

Volgende zonale projecten zijn voorzien voor 2017:  
- ‘schone interventiekleding’: protocol en middelen om na brand en brandbestrijding de blootstelling van de 

hulpverleners aan schadelijke stoffen (aanwezig in en op de interventiekleding) te beperken.  
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- Standaardisering van de belading van de 1ste MAP (multifunctionele autopomp) voor alle posten in de zone.  
Op de ‘verlanglijst’ van Sint-Niklaas staan volgende voertuigvervangingen voor 2017:  

• Autoladder: 660.000 EUR  
• Haakarmvoertuig met kraan: 300.000 EUR 

 
Aanvulling n.a.v. budget 2018 
Vanuit de Vlaamse overheid en het Kenniscentrum Vlaamse steden is in 2017 een traject opgestart om de centrumsteden 
te ondersteunen bij het uitwerken van een smart city-beleid en het werken met open data. Onder coördinatie van team 
beleidsondersteuning worden deze initiatieven mee opgevolgd en zal hieromtrent een visie ontwikkeld worden voor onze 
stad. 
 
In maart 2018 verschijnt de nieuwe stadsmonitor. Nieuw deze keer is dat de traditionele schriftelijke bevraging bij 
inwoners over onder andere de tevredenheid van verschillende voorzieningen niet alleen op stadsniveau is gebeurd, maar 
ook op stadsdeelniveau. Deze data zijn nuttig om op wijkniveau te achterhalen waar de voornaamste pijnpunten liggen 
en om gebiedsgerichte initiatieven op te enten.  
 
Met de data van de stadsmonitor en andere relevante indicatoren over onze stad en de stedelijke organisatie, zal opnieuw 
aan de slag gegaan worden om de bestuursperiode 2019-2024 voor te bereiden.  Naast de verplichte omgevingsanalyse, 
zal ook een ambtelijke insteek worden gegeven met beleidsvoorstellen voor de nieuwe legislatuur, gelijkaardig aan de 
zogenaamde ‘bouwstenennota’s’ die in het begin van deze legislatuur aan de nieuw verkozen gemeenteraadsleden zijn 
overhandigd. Anders dan vorige keer, zal dit een gezamenlijke insteek zijn vanuit de stad en het OCMW.  
 
Het gemeentedecreet bepaalt dat de stedelijke administratie moet inzetten op een onderbouwd systeem van 
organisatiebeheersing. Via een externe audit kan objectief worden nagegaan of dit systeem adequaat functioneert, of de 
belangrijkste risico’s voldoende afgedekt zijn en of de kansen voldoende benut worden. Voor het voeren van één audit per 
jaar bij de stadsdiensten is jaarlijks 25.000 EUR voorzien, naar analogie met het OCMW die deze praktijk al enkele jaren 
kent. Wij doen hiervoor, net als het OCMW, een beroep op vzw Audio. In 2018 zal projectmatig worden gewerkt met de 
resultaten van de onderzoekopdracht rond de secretariaatswerking van de academies en de werking van de Vrije Ateliers, 
wordt een vervolgaudit voor overheidsopdrachten gehouden en wordt ook een nieuwe auditopdracht opgestart voor een 
nog te bepalen organisatieonderdeel. In 2018 wordt ook de planning voor het organisatiebeheersingssysteem vernieuwd 
en worden verbeteracties voor de periode 2018-2021 bepaald, op basis van een zelfevaluatie gevoerd door het 
managementteam in het najaar 2017. 
 
In de loop van 2018 zal veel aandacht gaan naar de oprichting en voorbereiding van het Zorgpunt Waasland, wat een 
grote impact zal hebben op de diensten van het OCMW en de ondersteunende diensten die al in synergie met de stad 
werken.  
 
Voor de implementatie van het decreet lokaal bestuur is al een lange weg afgelegd ter afstemming van de ambtelijke 
organisatie van stad en OCMW, maar niettemin moeten er nog tal van knopen worden doorgehakt op het vlak van de 
ambtelijke leiding, de politieke en ambtelijke organisatie en het afstemmen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus.   
 
Het personeelsbudget 2018-2019 is geactualiseerd rekening houdend met volgende factoren:  

- Aanpassing van de indexeringen ingevolge de bijgestelde inflatievooruitzichten.  
- De patronale bijdrage pensioenen voor statutairen is niet gewijzigd.  
- Gebruik van VIA-middelen voor de verdere opbouw van de tweede pensioenpijler vanaf 2018 voor de niet-VIA-

medewerkers.  
- Stijging zichtwaarde maaltijdcheques naar 8 EUR. 
- Aanpassing van de responsabiliseringsbijdrage ingevolge een nieuwe raming opgemaakt door de RSZ. 

 
Het loonbudget voor stadspersoneel (zonder onderwijs) bedraagt in 2018 51.142.739 EUR, wat een stijging is met 69.315 
EUR t.o.v. het beginbudget 2017. De nieuwe meerjarenplanning voor 2019 voor lonen stad (zonder onderwijs) stijgt in het 
totaal met 170.654 EUR ten opzichte van de meerjarenplanning 2016-2019.  
 
Het totaal aan recuperatie van loonkosten (zonder onderwijs) bedraagt voor de meerjarenplanning 2018-2019 
11.549.697,90 EUR. Dit is een daling van 575.913,10 EUR ten opzichte van 2016-2019, in hoofdzaak doordat er veel 
minder personeel ter beschikking wordt gesteld van de brandweerzone.  
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Het budget voor lonen en aanverwante uitgaven van het onderwijspersoneel bedraagt in 2018 9.986.161 EUR of 281.321 
EUR meer dan het beginbudget 2017. De nieuwe meerjarenplanning voor 2019 voor onderwijslonen (inclusief 
stadspersoneel tewerkgesteld in de academies) stijgt met 286.963 EUR. De onderwijssubsidies stijgen voor de periode 
2018-2019 in het totaal met 258.984 EUR ten opzichte van 2016-2019.  
Er werd krediet voorzien voor de vervanging van gepensioneerden (rekening houdend met de voorziene personeelsnorm 
van de welbepaalde dienst in de formatie) en om de invulling van de nieuwe formatie per cluster verder gefaseerd uit te 
voeren.  
 
Binnen het programma dienstverlening werken we verder aan de bouw van een stadswinkel. We stellen een aannemer 
aan die daarna de nodige stappen zal ondernemen voor de sloop van de huidige rechtervleugel van het stadhuis.  
We starten met het werken op afspraak aan de loketten (in eerste instantie voor een beperkt aantal producten) en we 
zorgen ervoor dat de klant slim kan betalen (via bancontact, app of cashbetaalautomaat). We focussen op de verbetering 
van onze telefonische dienstverlening en de implementatie van een workflowsysteem voor meldingen en klachten.   
We lanceren tevens een nieuwe portaalsite voor de stad, die helemaal in lijn met het dienstverleningsconcept, 
opgebouwd is rond producten en diensten. Daarnaast bieden we een toeristische site en ondernemersportaal aan, op 
maat van de doelgroep.  
 
Ook de komende jaren wordt een structureel budget voorzien voor de verdere professionalisering van het 
communicatiebeleid van het stadsbestuur (15.000 EUR in 2018, 2019 en 2020). Onder andere de uitwerking van 
doelgroepencommunicatie en een sterkere regionale promotie van onze stad staan op de planning.  
 
Om de troeven van de stad Sint-Niklaas meer in de verf te zetten, zal een promotiefilm van de stad gemaakt worden. 
Naast de toeristische site die er aan komt en die onder meer de beleving in de stadskern centraal stelt, wordt dit ook een 
middel om onze stad op een aantrekkelijke, wervende manier voor te stellen aan een breed publiek (20.000 EUR). 
 
Met het gebiedsgerichte project ‘Wijk in de kijker’ blijven we inzetten op beleidsparticipatie. We starten 2 nieuwe wijken 
op en werken verder aan de 10-puntenplannen van de voorgaande wijken.  

Inzake ICT zal in 2018 het technische domein verder geoptimaliseerd worden. Er komt een uitbreiding van het 
glasvezelnetwerk naar het techniekhuis. De draadloze netwerkconnecties naar de deelgemeentehuizen en de sites in de 
buurt worden vervangen door een duurzame en snellere oplossing. Het tweede luik van de Office-migratie wordt 
opgestart en aangevuld met opleidingen voor de medewerkers. Verder zetten we in op een efficiëntere ondersteuning 
door het in gebruik nemen van extra tools voor configuratie en beheer van laptops en door het uitrollen van een nieuwe 
servicedesk-tool. In de schoot van Waasland Digitaal werken we samen met Interwaas, Lokeren, Beveren en het Facilitair 
Bedrijf Vlaanderen aan een ambitieus traject voor de migratie van de serverparken naar de Vlaamse private cloud waarbij 
de aangesloten besturen bovendien gebruik kunnen maken van de Vlaamse glasvezel. 

Na een evaluatie van alle aanvragen van de diverse clusters heeft het managementteam de (strategisch) belangrijkste 
digitaliseringsprojecten geselecteerd. De budgettaire middelen werden voor deze projecten vastgelegd. De reeds lopende 
projecten worden verder ondersteund met als prioriteit de projecten in het kader van dienstverlening, onder andere 
vernieuwing website, slim betalen, meldpunt, ondernemersportaal en bedrijvendatabank, stadswinkel en verhuis van 
de servers naar de linkervleugel. 
 
Het investeringsbudget voor 2018 bedraagt 850.000 EUR, het exploitatiebudget 1.717.450 EUR. 
 
Op organisatorisch vlak zijn er belangrijke stappen gezet naar een toekomstgerichte, gedigitaliseerde organisatie. In 2018 
komen de 2 ICT-gerelateerde diensten samen in 1 afdeling. De afdeling ICT, geleid door het departementshoofd, wordt 
opgebouwd rond 2 pijlers: dienst beheer en team digitalisering en architectuur. 
Dienst beheer heeft als hoofdtaak de bestaande ICT-omgeving onder controle te houden, de ICT-dienstverlening te 
garanderen en het technologische domein te onderhouden en te versterken. Veiligheid loopt als rode draad doorheen 
deze domeinen en zal in 2018 in de schoot van de informatieveiligheidscel versterkt worden. Om de continu toenemende 
werklast en complexiteit op te vangen investeert het bestuur in extra personeelsleden (2 VTE) voor de servicedesk en het 
team ‘Desktop en applicaties’ en voorziet het in de noodzakelijke externe ondersteuning. 
Met het opnemen van het team Digitalisering en Architectuur (D&A - voorheen SCD, strategische coördinatie 
digitalisering) binnen de technologische pijler enerzijds en het structureel vastleggen van de informatie pijler bij de 
cluster dienstverlening met focus op processen, business continuïteit, informatieveiligheid en -kwaliteit anderzijds, leggen 
we de basis voor ICT 2.0: een optimale afstemming van de digitale mogelijkheden met de werkprocessen en de 
databehoeften. Team D&A heeft als taak de diensten te ondersteunen bij het slim inzetten en invoeren van technologie 
in de werkprocessen.  Het team vervult de brugfunctie tussen de diensten en dienst beheer. Het ondersteunt bij 
projectmanagement, bij de vertaling van de vele digitale bouwstenen naar een voor de diensten bruikbaar niveau, bij de 
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opmaak van bestekken,…  Er moeten nog voorwaarden vervuld worden om te kunnen spreken van een optimale structuur 
om digitaliseringsveranderingen vlot door te voeren. Met deze verandering leggen we alvast de basis voor de juiste 
organisatorische context. 
 
In 2018 zal ingezet worden op informatieveiligheid. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(beter gekend als GDPR, General Data Protection Regulation) noopt ons tot een zorgvuldige screening van onze 
informatiehuishouding. We nemen de nodige maatregelen om ons in regel te stellen met de verstrengde wetgeving inzake 
het beheer en de verwerking van persoonlijke gegevens van Europese burgers.  
 
Voor het stadhuis en het techniekhuis staan volgende investeringen op het programma in 2018: 

- Start bouwen uitbreiding stadhuis voor stadswinkel, stadsarchief en back-office ruimte (9.550.000 EUR gespreid 
over 2018 en 2019, deels doorschuiving van 2017). 

- Start uitvoering fase 2 techniekhuis: reorganisatie uitvoerende diensten (6.250.000 EUR gespreid over 2018 en 
2019). 

 
Momenteel is de stad eigenaar van de complete stadhuissite, met uitzondering van de 2 gebouwen gelegen in de 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 wenselijk dat de stad eigenaar is van alle panden. De 
mogelijkheid tot het verwerven van deze gebouwen wordt onderzocht.  
 
Inzake onderhoud zijn dit de voornaamste investeringen voor 2018 (op globaal onderhoudsbudget gebouwen): 

- Relighting SAMWD (175.000 EUR) 
- Relighting De Klavers (176.000 EUR) 
- Stookplaatsrenovatie De Klavers (226.000 EUR) 
- Renovatie luchtgroep zaal Annex in de SASK (130.000 EUR) 
- Basisschool Gavertje 4: vernieuwen ramen, zonwering en ventilatie in rood klassenblok (326.000 EUR) 

 
Daarnaast wordt gestart met de uitrol van maatregelen in het kader van het Energiezorgplan (1.000.000 EUR, gespreid 
over 2018 en 2019). Ook de verdere uitrol van een systeem van toegangscontrole en sleutelplannen om de 
toegankelijkheid van de gebouwen te verzekeren bij inbraak- en brandalarmen staat op het programma (150.000 EUR, 
doorschuiving 2017). 
 
In 2018 wordt ook een budget van 200.000 EUR voorzien om de 25 belangrijkste gebouwen te inventariseren. De 
bedoeling is om gegevens te verzamelen over de staat van de constructie en de technische installaties in functie van een 
beter onderhoud. 
 
Er wordt ook verder geïnvesteerd in een efficiënter en duurzamer voertuigenpark. Hiervoor wordt extra budget voorzien in 
2018 (60.000 EUR), 2019 (100.000 EUR) en 2020 (450.000 EUR).  
 
Voor schoonmaak wordt jaarlijks 10.000 EUR extra voorzien voor uitbesteding aan sociale economie. Hierdoor komt het 
budget op 150.000 EUR per jaar. 
 
Inzake internationale samenwerking wordt in 2018 - honderd jaar na de Wapenstilstand - oorlog en vrede een thema dat 
als rode draad zal opduiken in meerdere acties en evenementen. Er wordt bovendien naar gestreefd om op transversale 
wijze het pad te effenen voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze 17 SDG’s 
(sustainable development goals) of DOD’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) werden in september 2015 
goedgekeurd door de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties. Ze vormen tot 2030 een 
leidraad voor beleidsmakers op alle niveaus. 
 
De politie start in 2018 geen nieuwe projecten op die grote financiële investeringen vertegenwoordigen. Projecten zoals 
de reorganisatie van de meldkamer zijn al in 2017 op touw gezet en gaan in 2018 gefaseerd in uitvoering. Hetzelfde voor 
wat betreft de uitbreiding van de infrastructuur voor de interceptie van telecommunicatie (tapkamer), de plaatsing van 
nieuwe toezichtscamera’s (kruispunt Driekoningen) en ANPR-camera’s (in- en uitvalswegen). Wat specifiek het wagenpark 
of ICT-infrastructuur betreft, hebben de uitgaven te maken met geplande en noodzakelijke vervangingen.  
 
Op het vlak van het personeelsbeleid gaat in 2018 een hoofdcommissaris op pensioen, die daarna niet meer vervangen 
wordt. De huidige korpschef Johan De Paepe zal op 30 juni 2018 het korps verlaten. Het stadsbestuur zal een nieuwe 
kandidaat voordragen voor de functie van korpschef van de politiezone Sint-Niklaas op 1 juli 2018. 
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Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 wordt verlengd tot 2019. De politie schreef twee nieuwe projecten in. Eén project 
zet in op de strijd tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, met een bijzondere aandacht voor de 
informatie-uitwisseling tussen de diverse actoren. Een tweede project implementeert het concept van 
recherchemanagement. Recherchemanagement staat voor het goed en efficiënt inzetten van onderzoeksmiddelen met als 
sluitstuk vervolging. 
 
In voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020-2025 stapt de zone in 2018 in in een lokale 
veiligheidsbevraging, georganiseerd door de federale politie. De inwoners worden bevraagd over veiligheid, 
slachtofferschap, aangiftebereidheid, tevredenheid over de werking van de politie en overlast. 
 
Tot slot vormt de verdere uitrol van het mobiliteitsplan een belangrijke uitdaging voor de zone, vooral wat betreft de 
handhaving van de zones 30. De politiezone zal ook rekening moeten houden met een stijgende administratieve werklast 
als gevolg van de stedelijke trajectcontroles in onder meer de Hoge Bokstraat en de Plezantstraat. 
 
Vanuit de Hulpverleningszone Waasland zijn dit de voornaamste geplande investeringen in 2018 voor de post Sint-
Niklaas: 

- De realisatie van een 24/7 operationele permanentie in de post Sint-Niklaas, onder voorbehoud van een 
beslissing van de zoneraad. Financieel betekent dit een personele meerkost van 372.300 EUR. Dit vergt ook de 
nodige investeringen, met name het voorzien van rustvertrekken voor ’s nachts voor het personeel. Deze kost 
wordt geraamd op 75.000 EUR. 

- Verbeteren van keukeninfrastructuur. 
- Uitbreiden van cameratoezicht en toegangscontrole. 
- Investeringen in uitrusting (autoladder, reddings-, bevrijdings-, en stabilisatiematerieel, warmtecamera’s,…). 

 
Aanvulling n.a.v. het budget 2019 
Het systeem voor organisatiebeheersing wordt ten laatste tegen 1 juli 2019 vernieuwd zodat 
het geldt voor stad en OCMW. Tegelijk wordt het uitgebreid met afspraken over de werking 
managementteam, het systeem voor verrichten uitgaven zonder visumverplichting, provisies, 
delegatie bevoegdheden algemeen directeur en financieel directeur, over de afstemming met 
deontologische code personeel en over de manier waarop jaarlijkse rapportering gebeurt. 
In 2019 zal daarnaast projectmatig worden gewerkt met de resultaten van de 
onderzoeksopdracht van vzw Audio rond de secretariaatswerking van de academies en de 
werking van de Vrije Ateliers, rond de werking van de communicatiediensten stad en OCMW 
(in het kader van de synergie) en wordt ook een nieuwe auditopdracht opgestart. Ook de 
thema-rapporten die Audit Vlaanderen in de loop van 2019 zal publiceren, zullen input 
leveren voor het organisatiebeheersingssysteem. 
 
Los daarvan zijn er een heel aantal andere acties die ondernomen moeten worden om onze 
interne organisatie te laten voldoen aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. Een 
aantal hangen samen met de vernieuwing van de gemeenteraad, een aantal andere met de 
ambtelijke organisatie (en dan meer bepaald de afstemming tussen stad en OCMW), zoals een 
gezamenlijke deontologische code, arbeidsreglement, managementteam; een gelijke 
organisatie van de besluitvorming en de briefwisseling; het opstellen van een 
beheersovereenkomst tussen stad en OCMW enz. 
 
Het organogram dat afgelopen jaar werd goedgekeurd door de OCMW- en de gemeenteraad 
en dat in werking treedt op 1 januari 2019 legt de ambtelijke verhoudingen vast van de 
nieuwe organisatie, die zowel stad als OCMW omvat en die geleid worden door dezelfde 
algemeen en financieel directeur. Dat is dan zonder de cluster zorg van het OCMW, want die 
wordt eveneens met ingang van 1 januari 2019 in zijn geheel overgedragen naar het Zorgpunt 
Waasland, een vereniging die de woonzorgcentra, thuiszorg en dienstencentra verenigt van 
Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Het Zorgpunt bouwt ook een aantal 
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ondersteunende diensten uit (personeel, financiën, ICT, technische dienst…). Voor de uitbouw 
van deze diensten wordt 2019 nog een overgangsjaar.  
 
De beleidsplanning voor stad en OCMW wordt in 2019 samen voorbereid om te komen tot een 
geïntegreerd nieuw meerjarenplan voor 2020-2025. Ook de financiële praktijk bij stad en 
OCMW wordt gestroomlijnd. 
 
Naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode en het nieuwe meerjarenplan worden er 
traditioneel ook een heel aantal nieuwe projecten opgestart. Een ideaal moment dus om nog 
meer in te zetten op het projectmatig werken. Het managementteam zal een aantal 
strategische projecten zelf meer opvolgen, met het oog op het bewaken van de scope, budget 
en timing. In het gemeenschappelijk organogram, dat in 2018 werd goedgekeurd, werd met 
deze verruimde taakstelling al rekening gehouden. Er komt ook een tool die door de meeste 
centrumsteden gebruikt zal worden, om de projecten en het meerjarenplan beter te monitoren 
(ORBA, wat staat voor Opvolging Realisatie Bestuursakkoord).  
 
Het personeelsbudget 2019 is geactualiseerd rekening houdend met de volgende factoren: 

- Het huidige personeelsbestand. 
- Er is geen aanpassing van de indexering. 
- De patronale bijdrage voor statutairen is niet gewijzigd. 
- De zichtwaarde van de maaltijdcheques blijft behouden op 8 EUR. 
- De raming van de responsabiliseringsbijdrage wordt niet aangepast. 

 
Het loonbudget en aanverwante uitgaven voor stadspersoneel (zonder onderwijs) bedraagt 
voor het jaar 2019 46.699.655,22 EUR. In dit bedrag werd rekening gehouden met de 
mogelijke subsidies en recuperatie van loonkosten. Dit is een stijging t.o.v. het oorspronkelijke 
budget voor 2019 van 88.651,22 EUR. 
 
Het loonbudget en aanverwante uitgaven van het onderwijspersoneel bedraagt 9.904.808 
EUR. Rekening houdend met de onderwijssubsidies bedraagt de kostprijs 129.522 EUR. De 
kostprijs van de personeelskredieten onderwijspersoneel zoals ze oorspronkelijk in 2019 
waren voorzien daalt met 164.663 EUR.  
 
Er werd krediet voorzien voor de vervanging van gepensioneerden (rekening houdend met de 
voorziene personeelsnorm van de welbepaalde dienst in de formatie) en om de invulling van 
de nieuwe formatie per cluster verder gefaseerd uit te voeren. 
 
Binnen het programma dienstverlening werken we aan de bouw van een stadswinkel, 
stadsarchief en toeristisch infokantoor in een nieuwe stadhuisvleugel langsheen de Parkstraat. 
We breiden de mogelijkheid om te werken op afspraak uit naar alle loketten in het stadhuis. 
Voor ‘snelle’ producten (korte klantcontacten) implementeren we een snelbalie waar men 
zonder afspraak terecht kan. We focussen verder op digitale dienstverlening en breiden het 
gamma aan digitale productaanvragen systematisch uit. We lanceren nieuwe websites voor de 
academies, het museum en de bibliotheek. 
 
De afgelopen jaren zijn op ICT-vlak heel wat vernieuwingen gebeurd. Zowel in het pure 
technische luik, maar ook op organisatorisch en functioneel (software en informatie) vlak werd 
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flink geoptimaliseerd. De opgestarte trajecten rond servicegericht werken, 
informatiemanagement, software-rationalisatie, projectmanagement, beveiliging, business 
continuïteit, Office365, de verhuis van enkele softwarepakketten en servers naar de cloud 
worden in de nieuwe legislatuur verder uitgewerkt. 
 
De projecten in samenwerking met de bovenlokale overheden (ondernemersloket, mijn 
burgerprofiel, Smart Flanders) en met het Kenniscentrum Vlaamse steden (datawarehouse, 
ORBA) worden verdergezet.  
 
We werken eveneens verder aan de uitbreiding van de glasvezel naar het techniekhuis en aan 
de optimalisatie van de interne serverparken.  
 
Voor hele specifieke taken zoals netwerkbeveiliging en softwareontwikkeling doen we 
opnieuw beroep op externe consultants. Door de toegenomen complexiteit, het strategische 
belang van ICT en de verhoogde veiligheidseisen verschuift de rol van de ICT-afdeling deels 
van uitvoerend naar coördinerend. Dit vertaalt zich naar het meer en meer huren van 
specialisten voor specifieke IT-taken en een aangepast exploitatiebudget voor consultants, 
externe diensten en externe, gehuurde infrastructuur. Het exploitatiebudget voor 2019 
bedraagt 1.593.600 EUR. 
 
We starten in de nieuwe legislatuur eveneens met de vernieuwing van de interne 
infrastructuur. Na een levensduur van meer dan 6 jaar zijn de thin clients, de beeldschermen, 
de laptops en de Enterasys netwerkswitchen dringend aan vervanging toe. Aangezien deze 
technische projecten samen reeds het voorziene investeringsbudget van 500.000 EUR nodig 
hebben, is in het voorjaar van 2019 een eerste budgetwijziging aan de orde. Bovenop het 
technische IT-vervangingsbudget komen nog de aanvragen voor nieuwe software van de 
verschillende clusters die we begin 2019 zullen vastleggen in een IT-groeibudget en een 
innovatiebudget. 
 
Rond smart cities is in 2018 een traject opgestart om een visie uit te werken en om concreet 
aan de slag te gaan rond projecten samen met inwoners, ondernemingen, middenveld en 
kennisinstellingen. Dit traject gaat verder in 2019. Voor ondersteuning van smart city-
projecten is 25.000 EUR voorzien in 2019. 
Daarnaast neemt de stad deel aan het ondersteuningsprogramma van Vlaanderen Smart 
Flanders, het programma rond slimme steden van het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de 
leerstoel Smart cities aan de VUB. 
 
In 2019 start de bouw van de stadswinkel en het stadsarchief. Hiervoor wordt 2.500.000 EUR 
extra ingeschreven in 2019-2020, de totale kostprijs wordt geraamd op 12.000.000 EUR.  
 
In het kader van het Energiezorgplan worden energiebesparende maatregelen in diverse 
stadsgebouwen uitgevoerd. Hiervoor is 1.000.000 EUR voorzien (2018-2019).  
 
Naast de verdere uitvoering van de maatregelen uit het Energiezorgplan zal een ESCO (Energy 
Service Company)-traject worden opgestart met een pool van stadsgebouwen, waarbij via een 
EPC (energieprestatiecontract) een vooraf te bepalen energiebesparingsgarantie wordt 
vastgelegd. Voor het begeleidingstraject ‘aanstelling en opvolging van de ESCO’ – duurtijd 3,5 
jaar – wordt een bedrag van 211.400 EUR uitgetrokken. 
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Verder zijn onderhoudsinvesteringen gepland in diverse stadsgebouwen (dakrenovatie De 
Mispelaer, vernieuwen luchtgroep SASK, relighting sporthal De Klavers, relighting SAMWD, 
stookplaatsrenovatie SteM, schrijnwerk Vrije Ateliers, op globaal onderhoudsbudget 
gebouwen). 
 
Op vrijdag 24 november 2017 engageerde de Sint-Niklase gemeenteraad zich om de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (sustainable development goals) te 
onderschrijven én ook in Sint-Niklaas de nodige acties op te zetten om daartoe bij te dragen 
tegen 2030. Deze 17 SDG’s werden in september 2015 goedgekeurd door de staats- en 
regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties. Ze vormen tot 2030 een leidraad 
voor beleidsmakers op alle niveaus. Op het vlak van internationale samenwerking wordt in 
2019 verder op transversale wijze gesensibiliseerd rond deze SDG’s.  
 
De Hulpverleningszone Waasland zal een 24/7 operationele permanentie voorzien in de post 
Sint-Niklaas vanaf 1 januari 2019. Hiervoor krijgt de Zone in 2019 een bijkomende toelage 
van 250.000 EUR. 
 

3. Ruimte, milieu en economie 
 
Vaststelling meerjarenplan in 2014: 
Voor alle ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en masterplannen voor de inrichting van de geplande en nieuwe 
projecten wordt een bedrag van 400.000 EUR voorzien. Verder wil de stad, door de aankoop en verkoop van gronden, een 
actieve speler worden op het vlak van gebiedsontwikkeling.  
 
De plannen die in het verleden opgesteld werden (bv. groenplan, speelweefselplan, ruimtelijk structuurplan, 
mobiliteitsplan…) blijven richtinggevend voor de concrete invulling. Waar mogelijk worden ze nog beter op elkaar 
afgestemd, bv. in het kader van de gebiedsgerichte werking. 
 
Voor de aankoop van gronden voor natuur- en bosontwikkeling voorziet de stad 700.000 EUR. De uitvoering van het 
groenplan en het parkbeheersplan zal binnen het budget van 1 miljoen EUR uitgevoerd worden.  
 
De definitieve heraanleg van het kruispunt Driekoningen, waarvan het stadsaandeel op 1,4 miljoen EUR geraamd wordt, 
is een belangrijke schakel in een vlotte doorstroming in de binnenstad. Voor de (her)aanleg van rijbanen, voet- en 
fietspaden worden de gebruikelijke investeringen voorzien, die aangewend worden volgens de behoeften. In totaal wordt 
9 miljoen EUR uitgetrokken voor de aanleg van wegen.  
 
Zoals de voorbije jaren ook het geval was, worden verder tal van rioleringsprojecten opgestart en afgewerkt, waarbij de 
timing wordt afgestemd op de subsidies van Aquafin. Het stadsaandeel voor al deze rioprojecten wordt geraamd op 25 
miljoen EUR. De belangrijkste uit te voeren projecten in de centrumstad zijn de oostelijke tangent van de ring rond Sint-
Niklaas, Heimolen, N70 (tussen Parklaan en Singel) en Raap- en Bellestraat. In de deelgemeenten gaat het om de 
Moortelhoekstraat – Valk en de Kerkstraat en omgeving (Belsele), Sinaaidorp (fase 2) en Uilenstraat (Nieuwkerken).  
 
Ter ondersteuning van het parkeerbeleid wordt meer dan 400.000 EUR voorbehouden voor de actualisering van het 
parkeergeleidingssysteem en de parkeerautomaten, maar de stad wil in de eerste plaats inzetten op een heel arsenaal van 
maatregelen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid (ten bedrage van 1,3 miljoen EUR). 
 
De dienstverlening van de stad inzake economie willen we volledig herbekijken, zodat het ten volle aansluit op de noden 
van het bedrijfsleven in de stad. Een herstructurering van de inspraakorganen en een nieuwe organisatorische inbedding 
van de dienst economie zijn de eerste stappen. De bestaande belastingen worden volledig herschikt en administratief 
eenvoudiger gemaakt.  
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Aanvulling n.a.v. budget 2015: 
Er zullen 2,2 miljoen EUR extra middelen worden voorzien in het meerjarenplan voor rioleringsprojecten, onder andere 
om de riolering van Tereken/Schoolstraat te vernieuwen.  
 
Vanaf 2015 wordt de parkeerdienst in eigen beheer uitgebouwd. Dit gaat onder meer gepaard met extra aanwervingen en 
de inrichting van een parkeerwinkel die alle parkeergerelateerde producten aanbiedt. 
 
Er zal een belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden ingevoerd. Hiervoor wordt een extra 
ontvangst ingeschreven van 300.000 EUR. 
 
Aanvulling n.a.v. budget 2016: 
 
Volgende rioleringsprojecten worden uitgevoerd in 2016: 

- Sinaaidorp fase 2: 2.600.000 EUR 
- Moortelhoek – Valkstraat: 721.850 EUR 
- Vossekotstraat: 122.954 EUR (2016), 2.675.000 EUR (2017) 
- Pastoor Copstaat – Pastoor Stepmanlaan: 100.000 EUR (2016), 632.019 (2017), 732.019 (2018) 
- Genstraat – Nauwstraat: 2.000.000 (2016), 2.105.986 (2017) 
- Collector Ossenhoek: 510.000 EUR (2016), 740.000 EUR (2017), 1.028.000 EUR (2018) 
- Afkoppelen Populierenwijk: 1.436.868 EUR (2016), 1.488.193 EUR (2017) 
- Tereken – Schoolstraat: 2.240.000 EUR 

 
Verder zullen volgende saneringsdossiers opgestart worden, omdat de riolering daar dringend aan vervanging toe is ( 
zonering- en saneringswerken 2016: 100.000 EUR, enkel erelonen,):  

- Molenwijk 
- Brugsken  
- Zwaanaardestraat, Keizerstraat, Leestraat, Leebrugstraat, Weimanstraat 
- Puitvoetstraat 

 
Inzake wegen is het belangrijkste nieuw dossier de aanleg van het fietspad in de Hoogkamerstraat  (600.000 EUR) in 
uitvoering van het mobiliteitsplan. Dit wordt een gezamenlijk dossier met Temse en het Vlaams Gewest, waarbij Sint-
Niklaas optreedt als opdrachtgevend bestuur.  
 
Verder zullen ook de fiets- en voetpaden in volgende straten aangepakt worden (uitvoering door derden, 300.000 EUR in 
2016): 

- Mispelstraat 
- Regentiestraat 
- Jan Breydelstraat  
- Verbindingspad in Rootputstraat  
- Mierennest (deel fietspad langs spoor)  

 
Er zijn asfalteringswerken (395.000 EUR in 2016) gepland in de: 

- Mispelstraat 
- Plezantstraat 
- Mercatorstraat  

 
Tenslotte wordt ook de Weimanstraat heraangelegd (936.605 EUR). Wanneer met de heraanleg van Driekoningen gestart 
wordt, hangt af van het Vlaams Gewest. 
 
Daarnaast wordt het bufferbekken in de Clementwijk uitgebreid (aankoop 50.000 EUR + inrichting 220.000 EUR). 
 
De uitvoering van het mobiliteitsplan wordt verder gezet. In 2016 moet het nieuwe parkeerbeleid op kruissnelheid 
komen. De belangrijkste projecten om het parkeerbeleid te realiseren zijn: 

- De aankoop en installatie van de nieuwe parkeerautomaten (990.000 EUR)  
- Nieuwe parkeercontrolesoftware (deel van investeringsbudget ICT); 
- Online en digitaal beschikbaar maken van parkeerproducten zoals abonnementen en bewonerskaarten 

(investeringsbudget ICT); 
- Slimme betaalmogelijkheden door het invoeren van smartphone- en smsparkeren: 15.000 EUR 
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- Opening van de mobiliteitswinkel  
- De toepassing van een nieuw retributiereglement en tarieven en een nieuw parkeerreglement. Deze zullen pas 

ingaan na de installatie van de nieuwe automaten (verwacht voor de zomer 2016). 
- Pas daarna kan de actualisering van een nieuw dynamisch parkeergeleidingssysteem (246.555 EUR) beginnen. 

 
Om deze veranderingen te communiceren starten we een brede informatiecampagne.  
 
Op de hoek Boudewijnlaan – Hertjen zal een parking voor buurtbewoners ingericht worden met een 15-tal 
parkeerplaatsen. Door de heraanleg van de N70 is immers de mogelijkheid om te parkeren op de onverharde berm 
verminderd. Voor de huur en het onderhoud is een budget van 7.000 EUR per jaar voorzien. 
 
In 2016 rollen we het snelheidsplan en het tonnageplan op het grondgebied van de stad uit (5 x 40.000 EUR, jaarlijks 
van 2015-2019). Om verder te evolueren tot fietsstad concretiseren we de eerste maatregelen uit de 
fietsinfrastructuurstudie en het fietsparkeerplan (eerste kwartaal 2016). Voor een kwalitatieve inrichting voor duurzaam 
vervoer wordt 130.000 EUR ingeschreven in plaats van 250.000 EUR in 2016, omdat een deel hiervan immers aangewend 
wordt voor de aanleg van het fietspad in de Hoogkamerstraat. Bij de investeringsoverdrachten in maart worden de 
restmiddelen van de voorbije 2 jaar terug bijgeschreven (ca. 390.000 EUR). Verder zullen op een aantal nog nader te 
bepalen kruispunten de verkeerslichten worden vervangen door LED-verlichting (200.000 EUR). 
 
Zeven basisscholen hebben voor het schooljaar 2015-2016 opnieuw ingeschreven voor het scholentraject (in totaal nu 17 
scholen) en in 2016-2017 volgen de laatste 10 basisscholen (verkeerseducatie: 19.800 EUR, 5.000 EUR extra t.o.v. vorig 
jaar). De autoloze zondag wordt in 2016 opnieuw georganiseerd en krijgt een iets hoger budget (18.000 EUR). 
 
De budgetten voor gratis parkeren op zaterdag werden gebundeld in een nieuwe actie ‘ondersteunen van mobiel 
winkelen’ (31.000 EUR). Zoals eerder aangekondigd kan dit budget gebruikt worden om de winkelende bezoeker te 
belonen in de vorm van parkeer- of bustickets. Dit wordt samen met de handelaars uitgewerkt in 2016. 
 
Na de goedkeuring van het klimaatplan in de gemeenteraad van april 2015 werden talrijke projecten opgestart voor de 
uitvoering ervan. Een aanzienlijk deel van de acties situeren zich op het vlak van huisvesting. De budgetten hiervoor 
worden voorzien via huisvesting en milieu.  
Burgers worden op verschillende manieren gestimuleerd om hun woning energiezuiniger te maken: het premieaanbod 
wordt aangepast (zie verder), het dakisolatieproject met de energiesnoeiers van Den Azalee wordt verder uitgerold, 
bewoners van sociale woningen genieten van een speciale begeleiding van de stad en Interwaas en iedereen kan via de 
warmtescan ontdekken hoe zijn woning of bedrijf is geïsoleerd en de Vlaamse Energielening wordt gratis voor de 
inwoners van Sint-Niklaas (10.000 EUR).  
 
Via het sociaal netwerk en tal van partners zullen de inwoners van de Elisabethwijk betrokken worden in het eerste 
wijkrenovatieproject van de stad (844.685 EUR voor werkingsmiddelen en projectcoördinator, onder voorbehoud van het 
verkrijgen van Europese subsidies ten bedrage van 498.284 EUR) . Met dit project willen we de bewoners persoonlijk en 
intensief begeleiden om hun woning energiezuiniger te maken. Klimaatcafés geven klimaatbewuste inwoners en 
projecten een podium. De klimaatpioniers bouwen in de klimaatlabo’s vooruitstrevende en concrete ideeën uit (20.000 
EUR). Los van de nominatief opgesomde acties, is er voor de uitvoering van het klimaatplan nog een investeringsbudget 
om de stadsgebouwen energiezuiniger te maken (93.750 EUR) en een budget voor diverse acties (40.000 EUR).     
 
De stad als organisatie zet in op een leefbare stad door de aankoop van de eerste 100% elektrische voertuigen (budget 
wagenpark). Zonder het veiligheidsaspect aan te tasten, zal het aantal branduren van de openbare verlichting verminderd 
worden en wordt volop ingezet op LED-projecten met dimming (40.000 EUR). Voor de eigen gebouwen wordt een 
opvolgingsplatform voor het registreren van het energieverbruik verder uitgewerkt.   
 
De stad werkt aan klimaatadaptatie door groendaken opnieuw te subsidiëren (10.000 EUR), de stad te vergroenen 
(uitvoering groenplan (zie verder), geveltuinen (2.000 EUR) en stadslandbouw (12.000 EUR)) en overbodige verhardingen 
weg te halen om de waterinfiltratie te verhogen (o.a. bij heraanleg wegen zoals in de Plezantsstraat).  
 
Inzake natuur- en bosontwikkeling wordt in het zuiden van de stad gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding 
van het stadsbos Puitvoet, in het noorden wordt het stadsrandbos steeds concreter in een plan gegoten.  
 
In de deelgemeenten worden de speelbossen verder ontwikkeld (20.000 EUR voor ontwerp en 38.000 EUR voor 
uitvoering): 
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- In Nieuwkerken zullen de inrichtingswerken starten in het recent aangekochte parkbos.  
- Op de site Ter Beke in Sinaai zal het participatietraject voor het ontwerp van het speelbos starten met de 

betrokken verenigingen.  
- De inrichting van het Mierennest in Belsele staat ook op de planning.  

 
Tenslotte zullen de gronden voor het speelbos Heihoek aangekocht worden (25.000 EUR).  
 
Het tragewegenplan van Sint-Niklaas wordt afgerond. Specifiek in Sinaai en Nieuwkerken zal ingezet worden op de 
opening van nieuwe trage wegen (20.000 EUR) 
 
Biodiversiteit is belangrijk. De stad ondersteunt, in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme, lokale 
verenigingen om indicatorsoorten zoals de kerkuil, steenuil, boommarter, gier- en huiszwaluw en de bijen met specifieke 
acties te beschermen (8.000 EUR). De Weimanstraat wordt heringericht met oversteekplaatsen en snelheidsremmende 
maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers van zoogdieren te verminderen.        
 
In Nieuwkerken starten de werken voor de aanleg van een bijkomend containerpark (werkingsmiddelen MIWA). De 
opening is voorzien in het najaar. In woningprojecten in de binnenstad zullen de eerste afvaleilanden met ondergrondse 
containers in gebruik worden genomen (200.000 EUR).  
 
Op vlak van economie, wil het stadsbestuur verder de aantrekkelijkheid van de handelspanden verhogen en de 
heropleving van het kernwinkelgebied stimuleren. De renovatiesubsidies worden verlengd tot maart 2017. Het 
projectgebied wordt verder uitgebreid met het Stationsplein en het eerste gedeelte van de Nieuwstraat. Het budget wordt 
verhoogd tot 75.000 EUR in 2016. Voor het eerste kwartaal van 2017 is 25.000 EUR voorzien. Door het wegvallen van de 
tussenkomst in de huurkoop van de parasols (incl. zonneluifels) en het aflopen van de consultancyopdracht van de 
centrummanager, bedraagt de dotatie aan het Centrummanagement nog 269.716 EUR. Het stadsmagazine Oh-magazine 
wordt in 2016 verder gezet met 3 edities (jaarlijks 32.000 EUR). 
 
Het budget van economie, traditioneel onder ‘ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid’ (30.000 EUR), werd 
opgesplitst in drie delen. Er is 20.000 EUR aan werkingsmiddelen en specifiek  voor de uitvoering van kleine acties 
binnen het horecabeleidsplan is er een budget van 5.000 EUR. Daarnaast wordt 5.000 EUR gereserveerd voor het 
bevorderen van een ondernemersvriendelijk klimaat, specifiek voor de communicatie naar investeerders en ondernemers 
toe. Voor de vernieuwing van de windschermen aan de horecazaken (Houtbriel, Grote Markt en het Stationsplein) werd er 
140.000 EUR vrijgemaakt.  
 
In samenwerking en in uitvoering van de convenant met de VDAB wordt in 2016 een jobbeurs georganiseerd (extra 5.000 
EUR). 
 
Vanaf 2016 beheert de vzw Waasballon de nieuwe stadsballon. Hiervoor wordt éénmalig een bedrag van 30.000 EUR 
uitgetrokken. In het kader van stadspromotie zal de vzw Waasballon in samenspraak met de dienst communicatie en 
toerisme de aanwezigheid van de stadsballon op binnen- en buitenlandse evenementen vastleggen. 
 
Voor ruimtelijke planning wordt 200.000 EUR voorzien voor de opmaak van plannen en studies voor geplande en nieuwe 
projecten, waaronder het uitwerken van de groene lobben van het lobbenstadmodel, de opmaak van een masterplan voor 
de ziekenhuissite en het verder uitwerken van het plan voor Stationsomgeving Noord. 
 
Voor de realisatie van het masterplan publieke ruimte is er een raamcontract afgesloten voor de aankoop van 
straatmeubilair (jaarlijks 120.000 EUR). 
 
Bij de aankoop van de Paterssite engageerde de stad zich ertoe om voor de verenigingen van de wijk de nodige 
infrastructuur ter beschikking te stellen voor hun activiteiten. In het ontwerp van masterplan wordt deze nieuwe 
infrastructuur voorzien in de Heilig Hartkerk. Om de kerk te herbestemmen tot nieuwe zaal voor gemeenschapsfunctie zal 
ze volledig gerenoveerd en ingericht moeten worden. In 2016 wordt voor dit project een vergunnings- en 
uitvoeringsdossier opgemaakt, zodat in 2017-2018 de werken kunnen uitgevoerd worden. De totale kostprijs wordt 
geraamd op 1.815.042 EUR, waarvoor we de komende 4 jaar nog 535.068 EUR subsidies verwachten (middelen van het 
federale grootstedenbeleid die zijn overgeheveld naar Vlaanderen). De uitgave wordt in 2018 ingeschreven. 
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Inzake de controle op woningkwaliteit, krijgt de stad een grotere autonomie. De stad Sint-Niklaas werd immers eind 2015 
vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring door de Vlaamse 
overheid.  
 
Het reglement voor de stedelijke premie duurzaam renoveren wordt uitgebreid, vermits tot nog toe slechts de helft van de 
middelen (500.000 EUR tot 2015) benut werden. Een aanpassing van het premiereglement is in voorbereiding. Voor het 
premiebeleid wordt 370.000 EUR voorzien. Daarnaast wordt nog 150.000 EUR apart voorzien voor premies in het kader 
van het wijkrenovatieproject in de Elisabethwijk (zie boven).  
 
Verder zal door Interwaas onderzocht worden of het leningsbedrag van de Vlaamse Energielening voor 
energiebesparende maatregelen dat door Interwaas verstrekt wordt (max. 10.000 EUR, afbetalingstermijn max. 5 jaar), 
met 10.000 EUR verhoogd kan worden en de afbetalingstermijn tot 20 jaar verlengd kan worden. Hiervoor wordt alvast 
een budget van 116.240 EUR voorzien in 2016. Om een extra stimulans te creëren voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen wordt de intrest van 2% van de Vlaamse Energielening door de stad overgenomen vanaf 
2016 tot eind 2019 (10.000 EUR). 
 
Omdat het openbaar domein steeds groter wordt, is bijkomende ondersteuning nodig om in te staan voor het 
groenonderhoud. Om de uitbreiding op te vangen, naast het wegvallen van het WEP+-systeem, is ervoor gekozen om het 
gebied Sinaai uit te besteden aan sociale tewerkstelling. 
 
In het kader van het project ‘Gebiedsgericht werken’ wordt er een inventaris opgemaakt van het openbaar domein. Voor 
het bijhouden van de inventaris en de beoordeling van de kwaliteit van de wegenis, wordt een externe firma aangesteld 
die om de 2 jaar een rondgang doet. Hiervoor is in 2016 en 2018 telkens 138.000 EUR ingeschreven + 6.000 EUR jaarlijks 
voor de verwerking van as built-plannen in de inventaris. 
 
Voor de realisatie van het groenplan (jaarlijks 175.000 EUR) worden in 2016 onder andere volgende prioriteiten naar 
voren geschoven: 

- opwaarderen R. De Vidtspark (o.a. saneren vijver, aanleg vlindertuin, heraanleg groenzones); 
- opwaarderen groenzones Elisabeth- en Leopoldplein. 

 
Aanvulling n.a.v. het budget 2017: 
Volgende rioleringsprojecten zullen starten in 2017: 

- Sinaaidorp fase 2: 2.702.692 EUR  
- Moortelhoek - Valkstraat: 721.850 EUR (overdracht van 2016) 
- Puidreef - Kouterdreef: 343.074 EUR (2017), 341.969 EUR (2018) 
- Vossekotstraat - Pastoor Copstaat - Pastoor Stepmanlaan: 3.198.370 EUR (2018), 1.270.730 EUR (2019) 
- Gentstraat - Nauwstraat: 4.432.212 EUR (2017), 11.050 EUR (2018) 
- Tereken - Schoolstraat: 1.138.425 EUR (2017), 1.170.000 (2018) 

 
Verder is er budget vrijgemaakt voor het opstarten en uitvoeren van het rioproject Iepenstraat (279.000 EUR in 2017, 
651.000 EUR in 2018).  
 
Inzake wegen  werd er 500.000 EUR extra vrijgemaakt dat verdeeld wordt over vernieuwen van voetpaden, asfalteringen 
en herstel van bermen.  
 
Er is in 2017 200.000 EUR extra voorzien voor het asfalteren van wegen, het budget bedraagt in totaal 645.000 EUR. 
Volgende asfalteringswerken zijn reeds gepland in 2017: 

- Mercatorstraat 
- Kapelstraat (tussen Tereken en Reynaertpark) 
- Tereken (tussen N70 en Kapelstraat) 
- Nieuwkerkenstraat: rode fietssuggestiestroken 
- Schoonhoudtstraat (tussen N70 en eerste drempel) 

 
Er is in 2017 eveneens 200.000 EUR extra voorzien voor het vernieuwen van fiets- en voetpaden, het budget bedraagt in 
totaal 550.000 EUR. De voetpaden in volgende straten zullen aangepakt worden: 

- Mercatorstraat (deel Stationsplein-Vermorgenstraat) 
- Heidebloemstraat + verbindingspad naar Driekoningenstraat 
- Koningin Fabiolapark (deel langs hoofdbaan) 
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- Voskenslaan (deel Fabiolapark-Kriekepitte, kant woningen) 
- Hoveniersstraat (deel Kongostraat-Mgr. Stillemansstraat) 
- Hoveniersstraat (deel Nieuwstraat-Mgr. Stillemansstraat) 
- Van Naemenstraat 
- Prins Karelstraat 

 
Naast het vernieuwen van voetpaden in de bovengenoemde straten werden ook nog budgetten vrijgemaakt voor volgende 
werken: 

- opbreken van voetpaden in de pijpenkoppen van de Frans Van Cauwelaertlaan en vernieuwen van het voetpad 
in de Camiel Huysmanslaan (73.000 EUR).  

- vernieuwen van het fietspad in de Hulstbaan tussen Leestraat en Luitentuitstraat (per saldo 192.000 EUR).  
- verfraaiingswerken op de Grote Markt (326.000 EUR, o.a. voor vervanging blindegeleidingsstroken, vervanging 

van het glas en de boardwalk aan de overgangen en vergroening). Daarnaast zal ook het straatmeubilair 
vervangen worden in het kader van het masterplan publieke ruimte. 

 
Het ontwerp van de aanleg van het fietspad in de Hoogkamerstraat is in opmaak en wordt volgend jaar uitgevoerd 
(299.590,23 EUR in 2017, 300.000 EUR in 2018). De provincie subsidieert 80% van de aanlegkosten.  
 
Naast het grote doorstromingsproject ‘Kruispunt Driekoningen’ van de Vlaamse Overheid i.s.m. de stad (799.345,71 EUR 
in 2017, 1.500.000 in 2018), wordt ook de fietsinfrastructuur op bovenlokale fietsroutes een flinke opwaardering gegeven 
in de riodossiers Sinaaidorp, Ossenhoek, Tereken en vooral ook Vossekotstraat/De Ster. 
 
Voor de aanleg van een fietspad van de Marktstraat tot aan de Pijkedreef langs de Molenbeek door de provincie, heeft de 
stad geld voorzien voor de nodige grondinnames (172.200 EUR). Prioriteit zal gelegd worden op het laatste stuk tussen 
Hoge Bokstraat en Pijkedreef. 
Het budget ‘inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer’ bedraagt 180.000 EUR in 2017 
(+ een overdracht van ca. 194.000 EUR van 2016). Oorspronkelijk was er 200.000 EUR voorzien. Er is 20.000 EUR 
overgeheveld naar de dienst overheidsopdrachten voor het aankopen van fietsenstallingen i.k.v. het masterplan publieke 
ruimte. Binnen dat budget worden in 2017 350 fietsbeugels voor de binnenstad voorzien ter waarde van 40.000 EUR. 
Voor 2018 en 2019 bedraagt de overdracht 25.000 EUR.   
Dit budget zal in 2017-2018 prioritair ingezet worden op enerzijds de opwaardering van de Waaslandroute zoals 
beschreven in de fietsinfrastructuurstudie i.s.m. de provincie en Infrabel. Anderzijds staan enkele comfortverhogende 
investeringen (25.000 EUR) voor de fietser op de planning.  
 
In 2017 zijn extra middelen vrijgemaakt voor het wijkcirculatieplan: 

- Exploitatie: 45.000 EUR voor het uitwerken van een communicatieplan.  
- Investering: 65.000 EUR voor het uitwerken verkeersmodel en aanstellen van een ontwerper voor de 

hertekening van enkele kruispunten. 
- Voor de implementatiefase wordt voorlopig al 375.000 EUR in 2018 voorzien. In de loop van 2017 moet het 

duidelijk worden voor welke maatregelen dit budget kan dienen alsook hoeveel extra budget eventueel nodig 
is.  

 
In de Hoge Bokstraat komt een proefproject trajectcontrole. Hiervoor werd 120.000 EUR vrijgemaakt.  
 
In 2017 zal er een expert aangesteld worden om de verkeerslichtenregeling van enkele kruispunten te verbeteren. 
Hiervoor werden de budgetten van 2016-2019 samengevoegd. Er is voor deze opdracht 20.000 EUR voorzien.   
 
Het resterend bedrag voor de aankoop van parkeerautomaten (47.176 EUR) wordt overgeheveld naar de investeringspost 
dynamisch parkeergeleidingssysteem actualiseren. De benaming van deze post wordt ook aangepast naar versterken 
(semi-) publiek parkeren. In totaal wordt er 314.130 EUR voorzien. De bedoeling is om enerzijds extra investeringen te 
doen om het publiek parkeren ‘intelligenter’ te organiseren via parkeerbegeleiding, betere signalisatie, extra automaten of 
investeringen in gebruiksgemak. Anderzijds om in te spelen op opportuniteiten om privé-parkings te ontsluiten voor 
buurtbewoners, zoals de parking op de hoek Hertjen - Prins Boudewijnlaan. 
 
De autoloze zondag wordt stilaan een vaste waarde in Sint-Niklaas en wordt dus ook in 2017 georganiseerd. Omdat er 
meer zal ingezet worden op communicatie, is het budget opgetrokken van 18.000 EUR naar 23.000 EUR. 
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In 2017 zal de mobiliteitsdienst i.s.m. de milieudienst het autodelen meer in de kijker te zetten, hiervoor is 5.000 EUR 
voorzien (oorspronkelijk 2.000 EUR). 
 
De stad blijft verder inzetten op een stimulerend fietsbeleid, verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving. De 
budgetten hiervoor blijven ongewijzigd.  
Voor het regulier beleid omtrent parkeren en verkeerslichten zijn er enkele posten samengevoegd gezien de 
onderhoudscontracten en investeringen die er in 2016 gebeurd zijn (nieuwe parkeerautomaten, verkeerslichten 
omschakelen naar LED, nieuwe dynamische palen). 
 
In 2017 wordt het klimaatplan verder uitgevoerd. Met de verenigingen en bedrijven van het netwerk van klimaatpioniers 
zetten we verder in op projecten en het uitwisselen van ervaringen in klimaatlabo’s om te streven naar een 
klimaatneutraal Sint-Niklaas. Burgers worden uitgenodigd op een klimaatcafé, waar ideeën bruisen en burgers aan de 
slag gaan (15.000 EUR).   
 
Om de klimaatdoelstellingen van het stedelijk gebouwenpatrimonium van de stad te bereiken zijn investeringen nodig in 
o.m. isolatie en de productie van hernieuwbare energie. Deze werden vastgelegd in het EnergieZorgPlan, opgemaakt door 
Eandis. In 2017 worden de voorstudies uitgevoerd (100.000 EUR), zodat de uitvoering van de maatregelen in 2018 van 
start kan gaan. In 2018 is hiervoor alvast 900.000 EUR voorzien.   
 
Het wijkrenovatieproject in de Elisabethwijk zal in 2017 uit de startblokken schieten. Bewoners van de wijk worden 
aangespoord en begeleid om hun gedrag en woning energiezuiniger te maken. Het streefdoel is om 500 woningen te 
bereiken, waarvan er voor 240 woningen structurele maatregelen worden genomen (isolatie, verwarming, beglazing,…) en 
waarvan 10 woningen naar BEN-niveau gerenoveerd worden. Bij de overige 250 woningen willen we minstens een 
gedragsaanpassing realiseren zodat minder energie wordt verbruikt. Hiervoor wordt 372.453 EUR aan werkingsmiddelen 
voorzien. Van het Europees subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën en de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen we 
443.980,80 EUR voor dit project (gespreid van 2016 tot 2021). Hiermee worden ook de personeels- en overheadkosten 
gesubsidieerd. 
 
In samenwerking met Eandis zal op 11 locaties in de binnenstad laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen geplaatst 
worden.   
 
De stad zal verder werken aan de inrichting van groene speelruimtes (26.326 EUR voor ontwerp en 28.000 EUR voor 
uitvoering). De inrichting van het speelbos Mierennest in Belsele wordt gefinaliseerd. Het parkbos in Nieuwkerken wordt 
aantrekkelijker gemaakt zodat de biodiversiteit alle kansen krijgt en bezoekers kunnen genieten van dit stukje 
waardevolle natuur. In het speelbos Ter Beke worden de eerste concrete stappen naar de inrichting gezet. Voor stadsbos 
Puitvoet wordt een beheerplan opgemaakt. De bedoeling is om er een aantrekkelijk bos van te maken, met een optimale 
toegankelijkheid en leesbaarheid. Het beheer zal gebeuren in samenwerking met Puytvoet vzw. Hiervoor krijgen zij 
32.000 EUR.  
 
In het kader van ‘800 jaar Sint-Niklaas’ wordt een perceel bebost van het stadsbos Puitvoet (10.000 EUR). 
 
Op basis van het groenplan (2011), het actieplan speelweefsel kernstad (2012) en het lobbenstadmodel (2014) zullen een 
aantal onbebouwde percelen in de groenarme Nobels-Peelmanwijk aangekocht en ingericht worden als open ruimte 
zodat ze een bijkomende functie kunnen vervullen als speel- en groenzone, ontmoetingsruimte en de leefomgeving van 
de buurt en de kernstad verhogen. Hiervoor is 270.221 EUR voorzien (dit bedrag wordt gerecupereerd via het Waas 
fonds). 
 
Op 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de 
omgevingsvergunning. De procedure hiervoor werd uitgetekend in het omgevingsdecreet. De implementatie heeft een 
grote invloed op de dienstverlening en de organisatie van de afdeling Vergunnen en toezicht.     
 
Het aantal ondergrondse afvalcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zal in 2017 verder 
uitbreiden. Een groot aantal (nieuwe) bewoners zal gebruik kunnen maken van deze duurzame afvalinzamelsystemen. 
Ontwikkelaars doen hiervoor de nodige investeringen, het beheer is in handen van de stad. Hiervoor is jaarlijks 5.000 
EUR voorzien. 
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Het masterplan openbare verlichting wordt afgerond en er wordt een actieplan uitgerold om de verledding te versnellen. 
Er wordt een bijkomend investeringsbudget van 375.000 EUR voorzien. In totaal is er voor het verledden van de openbare 
verlichting 340.000 EUR in 2017 en  315.000 EUR in 2018 voorzien.  
 
Inzake economie staat de ontwikkeling van een lokaal economisch beleidsplan op het programma (20.000 EUR voorzien). 
Dit beleidsplan zal een kader schetsen voor de uitbouw en versterking van onze economische structuur en is 
complementair aan het horecabeleidsplan en het retailbeleidsplan.  
 
Voor de renovatiesubsidie voor leegstaande panden wordt een bedrag van 25.000 EUR voorzien. Dit project kwam tot 
stand met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en loopt af in maart 2017. Het is de bedoeling in te 
schrijven op een nieuwe oproep die zal gelanceerd worden in 2017.  
 
Uit de dotatie aan het Centrummanagement werd de tussenkomst voor de sfeer- en kerstverlichting gehaald en voorzien 
binnen het stadsbudget (121.500 EUR in 2017 en 2018, 125.000 in 2019), maar werden de extra btw-uitgaven 
toegevoegd, alsook een 10.000 EUR extra voorzien voor publieke nutsvoorzieningen. 
 
Voor ruimtelijke planning wordt opnieuw 200.000 EUR voorzien voor de opmaak van RUP’s en masterplannen voor 
geplande en nieuwe projecten, waaronder de huidige en nieuwe ziekenhuiscampus en het verder uitwerken van de groene 
lobben van het lobbenstadmodel en de stadsvernieuwingsprojecten Hendrik Heymanplein en Stationsomgeving Noord. 
 
Eind 2016 is Stéphane Beel Architekten als ontwerper voor de Paterssite aangesteld. De eerste opdracht wordt de 
renovatie en herbestemming van de H. Hartkerk naar gemeenschapsvoorziening. Start van de werken is gepland in de 
zomer van 2017. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 1.993.207 EUR. Ondertussen wordt er gezocht naar partners voor 
de realisatie van +/-40 woongelegenheden.  
 
Voor het beheer van het openbaar domein zal begin 2017 gestart worden met het gebiedsgericht werken. De inventaris 
van het openbaar domein is immers bijna volledig af, waardoor werklastberekeningen per wijk kunnen worden bepaald 
volgens afgesproken beeldkwaliteiten. Voor het team openbare reinheid worden 2,5 VTE extra aangeworven. 
 
In het kader van de realisatie van het masterplan publieke ruimte zal er gefaseerd nieuw straatmeubilair geplaatst 
worden. Hiervoor is er jaarlijks een budget van 165.000 EUR voorzien. Er wordt hierbij prioriteit gegeven aan de 
meldingen van de voorbije jaren en de Grote Markt en omgeving. Vervolgens komen ook de dorpskernen in de 
deelgemeenten aan bod. 
 
Voor de realisatie van het groenplan (295.950 EUR in 2017) is een van de prioriteiten een grondige opknapbeurt van het 
Jan Breydelplein. Onder andere de toegankelijkheid wordt verbeterd, het groen wordt verfraaid en ook hier wordt het 
meubilair vervangen conform het masterplan publieke ruimte. 
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2018: 
 
Volgende rioleringsprojecten zullen starten in 2018: 

- Moortelhoek – Valkstraat: 1.084.916 EUR (overdracht) 
- Puidreef – Kouterdreef: 654.101 EUR (deels via overdracht) 
- Vossekotstraat: 3.369.587 EUR 
- Gentstraat – Nauwstraat: 4.259.831 EUR 
- Tereken – Schoolstraat: 3.171.000 EUR 

 
(Opmerking: de opgegeven budgetten zijn de volledige kostprijzen van de werken, soms verspreid over meerdere jaren en 
zonder subsidie).  
 
Er is in 2018 500.000 EUR voorzien voor het asfalteren van wegen (220.000 EUR meer dan initieel voorzien). Welke 
wegen zullen geasfalteerd worden in 2018 is nog niet vastgelegd, omdat in het najaar van 2017 gestart wordt met de 
schadeclassificatie van alle verhardingen. Hierdoor zal objectiever kunnen beoordeeld worden welke wegen het meest 
dringend moeten hersteld worden.  
 
Er is in 2018 500.000 EUR voorzien voor het vernieuwen van fiets- en voetpaden (225.000 EUR meer dan initieel 
voorzien). Een deel van de voetpaden kon vorig jaar niet vernieuwd worden omwille van nutswerken en staan in 2018 op 
de planning. De voetpaden in volgende straten zullen aangepakt worden: 
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- Hoveniersstraat (deel Kongostraat - Mgr. Stillemansstraat) 
- Hoveniersstraat (deel Nieuwstraat - Mgr. Stillemansstraat) 
- Van Naemenstraat 
- Prins Karelstraat 

 
De overige te herstellen verhardingen werden nog niet vastgelegd. Ook hiervoor wordt gewacht op de schadeclassificatie 
van de verhardingen.  
 
Daarnaast staan ook volgende werken gepland: 

- Vernieuwen van het voetpad langs één zijde in de Frans Van Cauwelaertlaan (136.000 EUR, budget groenplan).  
- Vernieuwen van het fietspad in de Hulstbaan tussen Leestraat en Luitentuitstraat (360.000 EUR, overdracht).  
- Aanleg voetpaden in een deel van de Clementwijk². 
- Aanleg van voetpaden in de Populierenwijk (nieuwe verkaveling) (155.000 EUR). 
- Heraanleg van de Godschalkstraat (305.000 EUR). 
- Vernieuwen van het kruispunt Eigenlo en aanleggen van een enkelrichtingsfietspad in de Houten Schoen. 

 
Het ontwerp van de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat is in opmaak en wordt volgend jaar 
uitgevoerd (1.104.590 EUR, incl. kost vernieuwing kruispunt Eigenlo en fietspad Houten Schoen). Het fietsfonds 
subsidieert 80% van de aanlegkosten fietspad Hoogkamerstraat.  
Naast het grote doorstromingsproject ‘Kruispunt Driekoningen’ van de Vlaamse Overheid i.s.m. de stad wordt ook aan de 
fietsinfrastructuur op bovenlokale fietsroutes een flinke opwaardering gegeven in de riodossiers Tereken/Schoolstraat en 
in de Vossekotstraat.  
 
Voor de aanleg van een fietspad van de Marktstraat tot aan de Pijkedreef langs de Molenbeek door de provincie, heeft de 
stad budget voorzien voor de nodige grondinnames. Prioriteit zal gelegd worden op het laatste stuk tussen Hoge 
Bokstraat en Pijkedreef. In functie van BMX-piste en baseball zal ook een fietsverbinding gemaakt worden tussen de 
Pijkedreef en de Modernadreef. 
 
In 2018 zal prioritair ingezet worden op de opwaardering van de Waaslandroute zoals beschreven in de 
fietsinfrastructuurstudie, o.a. met het ontwerp van het deelproject Vijfstraten-Nieuwe Molenstraat (fietsbrug) en het 
ontwerp voor de verbreding van de Waaslandroute Belsele-Sinaai. 
 
Om te zorgen voor veilige, toegankelijke wegen, fietspaden en pleinen tijdens de winterperiodes, zal geïnvesteerd worden 
in nieuw materiaal voor de sneeuw- en ijzelbestrijding (zoutstrooier, sneeuwschaaf, pekelopslag). Hiervoor wordt 144.000 
EUR voorzien de komende jaren. 
 
Verder wordt inzake mobiliteit ingezet op volgende projecten in 2018: 

- Voor het implementeren van de eerste fase van het wijkcirculatieplan en de opstart voor het bestek van de 
Grote Markt wordt 785.000 EUR voorzien (inrichting publiek domein, signalisatie, ANPR toegangscontrole). Er 
wordt 40.000 EUR vrijgemaakt voor de opmaak van een verkeersmodel. Dit model laat toe om impacten op 
circulatie door te rekenen en de impact van bepaalde wijzigingen in te schatten voor de verschillende modi. 

- Naar aanleiding van het wijkcirculatieplan is ook de noodzaak naar boven gekomen voor een herinrichting van 
het Prins Leopoldplein en het Koningin Elisabethplein. De bedoeling is om het oneigenlijk doorgaand verkeer 
daar te weren en meer groen en sport- en speelinfrastructuur te voorzien. Voor het ontwerpend onderzoek voor 
de herinrichting is 40.000 EUR voorzien. 

- In de Hoge Bokstraat komt parallel met de trajectcontrole op de N403 trajectcontrole. Hiervoor werd 120.000 
EUR vrijgemaakt (via overdracht).  

- De post versterken (semi-) publiek parkeren heeft als bedoeling om extra investeringen te doen om het publiek 
parkeren ‘intelligenter’ te organiseren via parkeerbegeleiding, betere signalisatie, extra automaten of 
investeringen in gebruiksgemak en om in te spelen op opportuniteiten om privé-parkings te ontsluiten voor 
buurtbewoners.  

- De autoloze zondag is intussen een vaste waarde in Sint-Niklaas en wordt dus ook in 2018 georganiseerd. In 
2018 zal de mobiliteitsdienst i.s.m. de milieudienst het autodelen meer in de kijker te zetten onder meer met de 
opmaak van een autodeelplan. 

- De stad blijft verder inzetten op een stimulerend fietsbeleid, verkeerseducatie en verkeersveilige 
schoolomgevingen. De budgetten hiervoor blijven ongewijzigd.  

- Op vlak van duurzame mobiliteit worden de elektrische laadpalen op het openbaar domein verder uitgebreid 
i.s.m. Eandis en onderzoekt de stad de installatie van een CNG-tankstation op de site van het techniekhuis.  
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- Door de bouw van de nieuwe stadswinkel is er nood aan een tijdelijke fietsenstalling voor personeel. Hiervoor 
wordt 50.000 EUR voorzien. Daarnaast wordt ook budget voorzien voor flankerende maatregelen om de hinder 
van de bouwwerken voor de handelaren in de buurt te beperken (jaarlijks 50.000 EUR). 

 
Het team van de gemeenschapswachten zal aangevuld worden met zogenaamde Wijkwerkers (voorheen PWA, 
tewerkstellingsmaatregel in het kader van het Vlaams activeringsbeleid) om de bijkomende taken op te vangen inzake 
toezicht openbaar domein, beveiligen oversteekplaatsen, toezicht stadspark, occasioneel bedelen van brieven. Voor de 
aankoop van Wijkwerkcheques is jaarlijks 40.000 EUR voorzien.  
 
In 2017 werd volop ingezet op de aankoop van percelen in stadsbos Puitvoet. Hierdoor ontstond een groot 
aaneengesloten gebied in eigendom van de stad. In 2018 wordt 10.000 EUR voorzien voor de opmaak van een 
natuurontwikkelingsvisie voor Puitvoet. Hierin zit ook de opmaak van een ontwerp- en beheersplan vervat. Er zal verder 
gewerkt worden aan duurzame maatregelen voor de toegang met gemotoriseerd verkeer langsheen de Bruininckswegel. 
 
Er wordt verder gewerkt aan de realisatie van de speelbossen in alle deelgemeenten. De inrichting van het speelbos 
Mierennest in Belsele kan eindelijk gefinaliseerd worden. De laatste spelelementen krijgen hun plaats en de laatste 
beplanting gaat de grond in. Het ontwerp voor het parkbos Wallenhof in Nieuwkerken wordt afgewerkt. Na het verkrijgen 
van de nodige vergunningen kunnen de grotere inrichtingswerken van start gaan. Na de aankoop van de gronden van 
speelbos Heihoek in Nieuwkerken kan een ontwerpplan opgemaakt worden via een participatietraject met de toekomstige 
gebruikers.  
Voor de aankoop van gronden voor bos- en natuurontwikkeling is in 2018 100.000 EUR voorzien. Voor ontwerp en 
inrichting 70.000 EUR en voor het nemen van maatregelen die de ecologische waarde vergroten 41.000 EUR.  
 
In 2017 werden de eerste contacten gelegd voor een nauwere samenwerking met verenigingen omtrent natuurbehoud. 
Het plan om met Natuurpunt vzw samen te werken rond het ontwerp, beheer en educatie in Puitvoet zal verder vorm 
krijgen in 2018. Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw zal verder werken om de natuurwaarde van poelen te 
herwaarderen.   
 
Het subsidiereglement voor kleine landschapselementen zal uitgebreid worden met de ondersteuning voor 
akkerrandbeheer. Het jaarlijks budget is met 4.000 EUR verhoogd naar 34.000 EUR. 
 
Met ondersteuning van de stad zal vzw Durme een kijktoren bouwen in de Foundatie van Baudeloo. Via deze ingrepen 
wordt het gebied verder geherwaardeerd en maakt het unieke natuurbeleving op ons grondgebied wezenlijk.    
 
Samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw zullen de mogelijkheden onderzocht worden om in de 
deelgemeenten bestaande of nieuwe trage wegen te herstellen of te herwaarderen. Hiervoor is een budget van 20.000 
EUR beschikbaar. 
 
Het budget voor het uitwerken van een sterilisatie- en castratieproject voor zwerfkatten wordt opgetrokken. In totaal is er 
een budget voorzien van 20.000 EUR. 
 
In 2018 wordt de eerste ‘korte-keten’-kaart gepubliceerd op de Lentemarkt. Deze wordt samen opgemaakt met Regionaal 
Landschap Schelde-Durme vzw.  Hiermee willen we aangeven welke mogelijkheden er in Sint-Niklaas zijn om voedsel 
lokaal, rechtstreeks van de boer, aan te kopen, wat zowel de lokale voedselproducenten als het milieu ten goede komt. 
 
Na de succesvolle invoering van de herbruikbare bekers op alle pleinen van de Vredefeesten en Villa Pace, wordt het 
systeem in 2018 verder verfijnd. In 2018 wordt een actie opgezet met de marktkramers om afvalarm winkelen te 
stimuleren.  
 
Vanuit MIWA zal de invoering van diftar (betaling per gewicht) voor de inzameling van restafval verder voorbereid 
worden om de invoering in 2019 te realiseren. Vanaf 2018 wordt de inzameling van snoeihout op afroep georganiseerd. 
In 2018 wordt de start van de herinrichting van het recyclagepark in Sint-Niklaas, Vlyminckshoek, verwacht. Het nieuwe 
park maakt de invoering van diftar mogelijk. Beide recyclageparken kunnen daardoor dezelfde tarifering hanteren.  
 
MIWA zet het project ‘Schoon Volk’, met ondersteuning van de stad, verder. Binnen dit project worden vrijwilligers ingezet 
om zwerfvuil op te ruimen.  
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Samen met MIWA blijft de stad de plaatsing van bijkomende ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijke 
afvalstoffen promoten in dichtbevolkte wijken. Voor de hoogbouw wordt gewerkt aan een kader voor deze specifieke 
problematiek. 
 
Samen met het netwerk van pioniers, verenigingen, partners en burgers wordt verder gewerkt aan de maatregelen uit het 
klimaatplan: coachingtrajecten voor bedrijven en vanaf 2018 ook voor handelaars, groepsaankopen van 
energiebesparende maatregelen, vergroening van speelplaatsen,…     
 
Het actieplan dat in 2017 opgestart werd voor het versneld verledden van de openbare verlichting wordt verder gezet. In 
totaal is er voor het verledden van de openbare verlichting 315.000 EUR voorzien.  
 
Verlichtingstoestellen en lampen, die niet voldoen aan de ECO-design regelgeving, mogen niet meer geproduceerd en 
ingevoerd worden in Europa. Nu reeds wordt vastgesteld dat de aankoopprijs van de natrium lagedruklamp een stijgende 
trend vertoont door de productiebeperkingen ervan. Momenteel zijn er nog 1.152 natrium lagedruklampen aanwezig op 
het grondgebied, ongeveer 10 % van het verlichtingspatrimonium, die in aanmerking komen om vervangen te worden in 
het kader van deze wetgeving. Vermits de meeste armaturen van 1998 dateren zijn deze einde levensduur. Om te 
vermijden dat de onderhoudskosten de komende jaren sterk zullen stijgen, wordt vanaf 2018 gestart met de vervanging 
van deze lampen door energiezuinige ledverlichting. Hiervoor wordt 325.000 EUR voorzien, verdeeld over 2018 (125.000 
EUR), 2019 (100.000 EUR) en 2020 (100.000 EUR) 
 
Voor economie staat een ruimtelijke economische studie voor bedrijven, logistiek en kantoren op het programma (50.000 
EUR). Dit zal een kader schetsen voor de uitbouw en versterking van onze economische structuur. Tezamen met het 
horecabeleidsplan en het detailhandelsplan zal door deze studie het hele economische spectrum gedekt zijn met 
beleidsplannen. 
 
Voor kernversterkende premies werd een bedrag van 220.000 EUR voorzien. Deze kernversterkende premies omvatten 
een renovatiepremie, starterspremie, verhuis- en herbestemmingspremie. Ook de premie wonen of werken boven winkels 
werd mee ondergebracht in het nieuwe reglement kernversterkende premies. Het subsidiedossier werd door Vlaanderen 
(VLAIO) goedgekeurd.   
 
Voor 2018 bedraagt de dotatie aan het Centrummanagement 328.696 EUR. Hiermee blijven we een optimale 
winkelbeleving in de stadskern garanderen via winkelevenementen, een overkoepelend getrouwheids- en cadeausysteem, 
parasols die voor een mooi aangekleed straatbeeld zorgen, etc. De zoektocht naar een servicepand of punt gaat door. We 
blijven ook middelen inzetten om spontane samenwerkingsinitiatieven tussen handelaars en/of horecauitbaters te 
ondersteunen.  
 
Daarnaast gaan we proactief retailers benaderen om de winkelleegstand structureel aan te pakken. Niet alleen via onze 
investeerdersbrochure en onze kernversterkende premies, maar vanaf 2018 ook via een Retail Test Labo, waarin nieuwe 
en bestaande ondernemers hun concept tijdelijk kunnen testen in een instapklaar pand, vooraleer door te groeien naar 
het regulier circuit.  
 
Ten slotte bouwen we onze communicatie naar de eindbezoeker verder uit. Naast het Oh-magazine, de website, facebook 
en ander Oh-promotiemateriaal, willen we nu ook de Oh- belevingsgids gaan digitaliseren en beschikbaar maken op de 
digitale infokiosken, die in het kader van het EFRO-project voor ondernemers begin 2018 in het straatbeeld zullen 
verschijnen.  
 
In uitvoering van het horecabeleidsplan wordt voorgesteld om de nachtvergunning voor horecazaken te hervormen. Een 
horecauitbater zal een permanente nachtvergunning kunnen bekomen wanneer hij ‘het charter op het sluitingsuur in 
horecazaken’ afsluit. Wie het charter niet afsluit of wie langer dan het sluitingsuur wenst open te blijven voor speciale 
gelegenheden (bv. buurtfeest, openluchtfuif,…) kan een gelegenheidsnachtvergunning bekomen. In beide gevallen 
(permanent of gelegenheid) wordt het langer openblijven dan het sluitingsuur gratis door de opheffing van de belasting 
op het openhouden van horecazaken na het gewoon sluitingsuur. Hierdoor zal de administratie vereenvoudigen zowel 
voor de horeca als voor de stedelijke diensten. Deze maatregel heeft een negatieve budgettaire impact van 40.000 EUR.  
 
In 2018 voorzien we 15.000 EUR voor een samenwerkingsoverkomst met Constructiv, het sectorfonds voor de bouw. 
Constructiv wil een antwoord bieden aan de knelpunten die de bouwsector momenteel ondervindt op de stedelijke 
arbeidsmarkt. Zij wensen de noden van de bouwbedrijven te koppelen aan een groot aantal werkzoekenden in de 
knelpuntberoepen en de beperkte instroom in de bouwsector.  
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Voor ruimtelijke planning wordt verder gewerkt aan de conceptuele uitwerking van de groene lobben uit het 
lobbenstadmodel, een nieuw masterplan voor Stationsomgeving Noord en de opmaak van een RUP voor de herlocalisatie 
van AZ Nikolaas. Tevens wordt budget voorzien voor de opmaak van het RUP Hendrik Heymanplein en een toekomstvisie 
voor de huidige ziekenhuizencampus (100.000 EUR).  
 
In uitvoering van het masterplan publieke ruimte wordt de plaatsing van nieuw straatmeubilair verder uitgerold. Omdat 
het reeds ingeschreven budget ontoereikend blijkt, wordt hiervoor de komende jaren 500.000 EUR extra voorzien. 
 
Na een evaluatie van het woonbeleid van stad en OCMW worden vanaf 2018 enkele taken herverdeeld. De regie over het 
woonbeleid wordt gestuurd vanuit de cluster omgeving, waarbij wordt samengewerkt met andere diensten en clusters op 
een projectmatige manier. Afhankelijk van de invalshoek zal een andere cluster het project managen: de cluster welzijn 
wanneer de invalshoek de mens is, de cluster omgeving wanneer de invalshoek het gebouw of de impact op de omgeving 
is. Een nieuwe overlegstructuur bewaakt de eenheid in de werking van de verschillende diensten die bijdragen aan het 
gemeentelijk woonbeleid.  
Deze nieuwe taakverdeling heeft tot gevolg dat de dienstverlening van het woonloket zal verschuiven van het 
welzijnshuis naar het themaloket omgeving in het stadhuis. Indien tijdens een klantencontact blijkt dat er nood is aan 
woonbegeleiding, wordt er uiteraard wel actief doorverwezen naar het team sociale en financiële hulpverlening in het 
welzijnshuis. 
 
In de Elisabethwijk worden bewoners via het wijkrenovatieproject SHINE gestimuleerd om renovatiewerken uit te voeren 
aan hun woning. Bewoners kunnen via een energiescan tips krijgen om te besparen op hun energiefactuur via eenvoudige 
gedragswijzigingen. Vrijwilligers uit de wijk houden de doelstellingen warm. Tien renovatieprojecten krijgen 
ondersteuning om duurzaam te renoveren tot op BEN-niveau.    
 
In 2018 wordt de VTS-site een grote werf: alle bouwpartners starten met de renovatiewerken. De stad renoveert het 
scharniergebouw (1.930.000 EUR voorzien, deels via overdracht) en Interwaas het loftgebouw. De refter en het 
kapelgebouw worden onder handen genomen door Mevaco, de private partner. De Waasse Landmaatschappij voert de 
plannen uit om het fabrieksgebouw te herwaarderen. In 2018 wordt een publieks- en informatiemoment georganiseerd 
om de verkoop van de woningen te lanceren. De site krijgt een nieuwe naam die de eigenheid en de historiek van de site 
reflecteert.  
  
In 2018 worden ook de eerste grote werken op de Paterssite zichtbaar: de renovatiewerken aan de kerk gaan van start. 
Hiervoor is in 2018-2019 3.579.690 EUR voorzien. De kerk zal de publieke en sociale functie van zaal Familia overnemen, 
zodat in 2019 de gebouwen van zaal Familia en het klooster kunnen gesloopt worden. In 2017 is de zoektocht naar een 
cohousinggroep van start gegaan. In 2018 zal deze groep verder intensief begeleid worden naar een bouwteam met een 
concreet bouwdossier. Intussen werd beslist om de volledige site in eigendom te houden van de stad en de grond in 
erfpacht te geven aan de bouwpartners van het project. 
 
Het huidig wettelijk kader over de woonvormen geeft een te beperkte garantie op woonkwaliteit en bescherming van de 
eigenaar en de bewoner. Dit vormde de aanleiding om de stedelijke verordening rond wonen te herwerken. Hierdoor 
krijgen alternatieve woonvormen een duidelijkere wettelijke context. De stad wil deze nieuwe woonvormen, zoals 
zorgwonen, hospitawonen en tijdelijk wonen, verder uitwerken, bekendmaken en ondersteunen in 2018.    
 
In 2017 werd de actualisatie van het Woonplan (2012) opgestart. Alle input van de betrokkenen werd verzameld om in 
2018 de actualisatie te kunnen voorleggen.   
 
Om de stad te vergroenen staan, deels in uitvoering van het groenplan, volgende projecten op de planning (op budget 
groenplan): 

- Binnen het kader van het beeldkwaliteitsplan voor de Grote Markt is een voorstel uitgewerkt om de marktrand 
te vergroenen. Daarnaast zullen de glazen oversteekplaatsen vervangen worden door antislipglas. De houten 
esplanade aan de oversteekplaatsen zal ook vervangen worden door hout met antislipvoeg. Voor de verfraaiing 
van de Grote Markt is er een totaalbudget van 469.000 EUR voorzien (waarvan 169.000 EUR op budget 
groenplan).  

- 100.000 EUR wordt gereserveerd voor de herinrichting van het Elisabethplein en het Prins Leopoldplein. 
- 50.000 EUR zal aangewend worden voor het aanpassen van het groen in de Beenaertwijk. 
- 65.000 EUR zal aangewend worden voor groen in fase 3 van de Clementwijk. 
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- 40.000 EUR zal aangewend worden voor kleinere heraanplantingsprojecten (o.a. op het Stationsplein, 
Parklaan,…). 

- Tenslotte zullen enkele braakliggende percelen in de buurt van de Nobels-Peelmanstraat een groene inrichting 
krijgen, met de nodige spelelementen om het sociaal netwerk in de wijk te versterken (aparte actie/budget voor 
Nobels-Peelman, ca. 270.000 EUR via overdracht, wordt volledig gecompenseerd via subsidie Waas Fonds).  
 

In 2017 startte de dienst beheer openbaar domein met het gebiedsgericht werken. De 11 polyvalente wijkploegen zijn 
toegewezen aan een bepaald gebied, Sinaai wordt uitbesteed aan de sociale economie. De nieuwe manier van werken, 
volgens werkschema’s die voortvloeien uit de inventaris van het openbaar domein en de daaraan gekoppelde 
beeldkwaliteiten, wordt wijk per wijk ingevoerd. Dit wordt telkens ook bekend gemaakt aan de burgers via 
wijkvergaderingen. Voor de uitbreiding van het openbaar domein worden 2 VTE en 2 seizoenarbeiders extra aangenomen. 
 
Om grote verplaatsingstijden vanuit het techniekhuis naar  de verschillende gebieden te vermijden, wordt gezocht naar 
bijkomende uitvalsbasissen voor de polyvalente wijkploegen. Nu het OCMW/Den Azalee het Opleidings- en 
oriënteringscentrum zal uitbreiden op de site Nobels-Peelman, is er een mogelijkheid om in het bouwprogramma een 
uitvalsbasis voor de wijkploeg te integreren. Ook de realisatie van een uitvalsbasis in het Romain de Vidtspark wordt 
bekeken. Verder wordt ook de herinrichting van bestaande gebouwen bekeken (bv. sporthallen, begraafplaatsen). Voor de 
nodige infrastructuurwerken is alvast 602.500 EUR voorzien.  
 
Er wordt extra budget voorzien voor groenbeheer door derden (50.000 EUR extra in 2018, 10.000 EUR extra in 2019), 
aangezien het maaien van bermen is uitgebreid. Er moet over een grotere maaibreedte gemaaid worden en de oevers van 
de straatgrachten moeten meegenomen worden. Ook het telen van planten moet uitbesteed worden, nu we zelf geen 
planten meer kweken. 
 
Vanaf 2018 zal het budget voor sociale economie ook structureel verhoogd worden met 65.000 EUR, omdat het budget 
voor het groenbeheer in Sinaai ontoereikend blijkt. Het veegplan met parkeerverbod moet herwerkt worden. Daarnaast 
zal er ook een veegplan zonder parkeerverbod opgesteld worden met een vaste structuur (rijplan) en vaste frequenties. 
Zolang dit veegplan er niet is, wordt het vegen van een aantal straten uitbesteed aan sociale economie. Het jaarlijkse 
budget dat aan sociale economie wordt besteed voor het onderhoud van het openbaar domein bedraagt 375.245 EUR.  
 
Voor het uitvoeren van controles op de toestand van bomen om veiligheidsredenen zal in 2018 10.000 EUR extra 
voorzien worden, waardoor het budget op 15.000 EUR komt.  
 
Nu de brandweer het onderhoud van de hydranten in Sint-Niklaas centrum niet meer opneemt, zal dit ook worden 
uitbesteed aan de sociale economie. Voor de deelgemeenten was dit al eerder het geval. Voor het onderhoud van de 
2.700 hydranten op ons grondgebied wordt jaarlijks 40.500 EUR voorzien (een jaarlijkse budgetverhoging van 25.500 
EUR).  
Voor het onderhoud van waterlopen is bij openbare werken een jaarlijks budget van 60.000 EUR voorzien om uit te 
besteden aan sociale economie. 
 
Om een betere dienstverlening inzake ongediertebestrijding te garanderen, zal deze worden uitbesteed aan RATO vzw. 
Deze organisatie is in heel wat Oost-Vlaamse gemeenten actief voor integrale rattenbestrijding en andere 
overlastsoorten. Hiervoor wordt jaarlijks 64.000 EUR voorzien. 
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2019 
Volgende rioleringsprojecten zullen starten in 2019: 

- Gentstraat – Nauwstraat: 3.827.103 EUR 
- Tereken – Schoolstraat: 3.153.934 EUR 
- Pastoor Copstraat en Pastoor Stepmanlaan: 1.319.556 EUR 
- Iepenstraat + kruispunt Vlasstraat: 887.915 EUR 

(Opmerking: de opgegeven budgetten zijn de geraamde kostprijzen van de werken, soms 
verspreid over meerdere jaren en zonder subsidie). 
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Er is in 2019 280.000 EUR voorzien voor het asfalteren van wegen. Welke wegen zullen 
geasfalteerd worden in 2019 is nog niet officieel vastgelegd, maar het voorstel is om 
onderstaande straten aan te pakken: 

- Casinostraat 
- Broodstraat 
- Boonhemstraat 
- Nieuwstraat 
- Van Naemenstraat 
- Herderstraat 

 
Er is in 2019 275.000 EUR voorzien voor het vernieuwen van fiets- en voetpaden. Een deel van 
de voetpaden werd in 2018 al voorgesteld, maar deze konden omwille van nutswerken nog 
niet ingepland worden. Volgende voetpaden zullen in 2019 zeker vernieuwd worden: 

- Casinostraat 
- Broodstraat 
- pad Vinkenlaan 

 
Andere voet- of fietspaden die eventueel kunnen aangepakt worden, afhankelijk van het 
beschikbare budget, zijn: Houtbriel, Philippus Neridreef, Nieuwstraat, Hoge Bokstraat, 
Damstraat, Breedstraat,…  
 
Verder staan ook nog volgende werken gepland: 

- Aanleg van voetpaden in de Populierenwijk (nieuwe verkaveling) (155.000 EUR). 
- Aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat (over de E17),  

aanleg van een enkelrichtingsfietspad in de Houten Schoen en vernieuwen van het 
kruispunt met Eigenlo (1.265.604 EUR). Het fietsfonds subsidieert 80% van de 
aanlegkosten fietspad Hoogkamerstraat. 

- Heraanleg van de Godschalkstraat (305.000 EUR) en eventueel een uitbreiding met 
een deel van de Vrouweneekhoekstraat. 

- Aanleg van een BMX-piste en baseballveld en aanleg van een fietsverbinding tussen 
de Modernadreef en de Pijkedreef (325.000 EUR). 

- Uitbreiding van het bufferbekken in de Clementwijk (220.000 EUR). 
- Aanleg van bermverharding in de Stenenmuurstraat.  

 
Begin 2019 wordt gestart met de uitwerking van de vervoerregio. In december 2020 wordt het 
nieuw vervoersmodel basisbereikbaarheid operationeel in Vlaanderen. Het vraaggestuurd 
karakter van het vervoersaanbod en de bereikbaarheid van maatschappelijk belangrijke 
functies zijn de belangrijkste uitgangspunten. Niet alleen het openbaar vervoersmodel zal er 
helemaal anders uitzien, het principe van basisbereikbaarheid heeft ook een sterke impact op 
de mobiliteitsplanning. Basisbereikbaarheid staat immers voor het kunnen bereiken van 
belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een 
optimale inzet van de middelen.  
 
Het vervoermodel wordt hierbij hiërarchisch gestructureerd en is samengesteld uit het 
treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Een aanbod van stads- en 
streekvervoer staat niet langer op zichzelf maar maakt deel uit van het globale 
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mobiliteitsnetwerk, waarbij vanuit de idee van combimobiliteit, voor- en natrajecten met 
(deel)fiets, (deel)auto en andere vervoersmodi worden gefaciliteerd.  
 
Om het multimodaal vervoer mogelijk te maken en te kunnen promoten, worden mobipunten 
ingericht. Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties elkaar 
ontmoeten: autodelen, nabijheid openbaar vervoer, fietsparkeren en toegankelijkheid zijn er 
essentieel. Een goede afstemming binnen een transparant opgebouwd, gelaagd vervoermodel 
is hierbij cruciaal. Binnen de vervoerregio’s, bestaande uit meerdere gemeenten, wordt de 
afstemming op de specifieke vraag ontwikkeld, op basis van reële en potentiële 
vervoerstromen. Binnen de vervoersregio’s wordt een modusonafhankelijke, lokale 
mobiliteitsregie georganiseerd. De vervoerregio staat in voor de bottom-up bewaking, sturing 
en evaluatie van de basisbereikbaarheid.  
 
Begin oktober 2018 ging minister Weyts akkoord met een verbod voor doorgaand 
vrachtverkeer +7,5 ton op een aantal gewestwegen in het Waasland, waaronder de  N403 en 
N451, op voorwaarde dat deze maatregelen gecoördineerd worden ingevoerd en op 
eenvormige wijze worden gehandhaafd. Na diverse ambtelijke en bestuurlijke 
overlegmomenten met de gemeenten Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Stekene, 
Moerbeke en Lokeren kiezen de verschillende gemeenten voor een grote zone 
tonnagebeperking +7,5 ton uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en 
autocars. Na goedkeuring van de aanvullende reglementen zal dit verbod begin 2019 
geïmplementeerd worden. 
 
Nog in overleg met Interwaas, Temse en het Agentschap Wegen en Verkeer zal er de komende 
jaren een volledig nieuwe bewegwijzering naar de industrieparken geïmplementeerd worden. 
Deze bewegwijzering is gebaseerd op havennummers. Elk bedrijf krijgt een uniek nummer. 
 
Om verder te evolueren tot fietsstad concretiseren we de maatregelen uit de 
fietsinfrastructuurstudie. De belangrijkste projecten die in de pijplijn zitten (los van de 
rioleringsdossiers) zijn: 

- De aanpak van de fietspaden op de Dendermondsesteenweg (verbreden en asfalteren) 
– wordt deels gesubsidieerd. 

- De doortrekking van de fietssnelweg van de Nieuwe Molenstraat naar Driekoningen 
met inbegrip van de fietsbrug over Vijfstraten – de aanleg wordt volledig 
gesubsidieerd. 

- De verbreding/ontdubbeling Stropersroute – aanleg wordt betaald door de provincie/ 
opmeting doen we zelf. 

- De ontdubbeling van de fietspaden Hoogkamerstraat/Houten Schoen alsook de 
doortrekking over de brug.  

 
Er wordt een fietsbewegwijzeringsplan uitgerold. Dit zal zichtbaar zijn door bebording en 
markeringen. Daarmee samenhangend wordt er samen met de provincie geïnvesteerd in de 
opmaak van een functionele fietsrouteplanner.  
 
De volgende stappen in het wijkcirculatieplan worden voorbereid. In 2019 staat de 
toegangscontrole tot autoluwe straten op het programma. 
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Via deelname aan het project ‘sensorennetwerk luchtkwaliteit’ in het kader van de VLAIO-
oproep City of Things worden de opportuniteiten onderzocht om te komen tot een 
meetsensorennetwerk voor luchtkwaliteit met bijhorend visualisatie en communicatieplatform 
in Sint-Niklaas. Dit meetnetwerk biedt mogelijkheden om in de toekomst als ondersteuning te 
worden ingezet bij de verdere uitrol van het wijkcirculatieplan.   
 
In 2018 hebben we met de Antwerp Management School een pilootproject opgestart rond de 
implementatie van een duurzame ontwikkelingstool, de zogenaamde ‘sustatool’. Deze tool 
biedt praktische handvaten om duurzaamheid te integreren in het operationeel beleid van 
lokale besturen. In de loop van 2019 zal deze tool hier geïmplementeerd worden aan de hand 
van een concreet actieplan.        
 
In Nieuwkerken-Waas, tussen Turkyen, Wallenhofwijk en Nieuwkerkenstraat, wordt een 
parkbos van 3.2 hectare aangelegd voor een geraamd bedrag van 150.000 EUR. In deze 
extensief beheerde groene long ravotten kinderen in een avontuurlijk speelbos met ruimte 
voor water. Een fruitboomgaard met oude rassen biedt plaats aan grazende schapen.  
 
Voor stadsbos Puitvoet wordt een landschapsplan uitgetekend op basis van een participatief 
traject. Voor speelbossen te Nieuwkerken en Sinaai worden bijkomende gronden aangekocht.   
 
Er wordt sterk ingezet op bijkomend gevelgroen. De blinde gevels van de academies en de 
stadsschouwburg worden aangelegd als demomuren met klimhulpen en klimplanten.  
In het rioproject Tereken – Schoolstraat krijgen bewoners de kans om een geveltuin te laten 
aanleggen door het stadsbestuur. Via een oproep gevelgroen maken groepen buurtbewoners 
vanaf 10 deelnemers kans op gratis geveltuinen. In 2019 wordt via beide projecten getracht 
om 60 geveltuinen aan te leggen bij particulieren. De totale kost van de projecten bedraagt 
ca. 33.000 EUR. 
 
Het actieplan dat in 2017 opgestart werd voor het versneld verledden van de openbare 
verlichting wordt verder gezet, evenals de vervanging van de natrium lagedruklampen door 
energiezuinige ledverlichting, die opgestart werd in 2018. In totaal wordt er 240.000 EUR 
voorzien voor verledding van en investeringen in openbare verlichting. De budgetten voor de 
lopende projecten en de nog niet opgestarte projecten worden ook overgedragen. 
 
Daarnaast zijn aan de stad Europese subsidies toegekend in het kader van het Interreg-project 
‘Smart space’. Doel van dit project is om de CO2-uitstoot te verminderen door de 
implementatie van slimme en duurzame openbare verlichting en aan te tonen dat dergelijke 
verlichting een positieve impact heeft op energieverbruik, CO2-uitstoot, publieke leefbaarheid 
en veiligheid. 
Concreet is het de bedoeling om de komende 3 jaar in het stadscentrum van Sint-Niklaas 300 
verlichtingspunten te vervangen met ledverlichting, uitgerust met sensoren die het mogelijk 
moeten maken om de verlichting beter aan te sturen volgens de noden.   
Het totale projectbudget van Sint-Niklaas bedraagt ca. 540.000 EUR, gespreid over 3 jaar, 
waarvan 60 % gesubsidieerd wordt. De uitvoering van het project start in 2019. 
 
Voor 2019 staat de ruimtelijk economische studie op het programma (20.000 EUR). De 
resultaten van deze studie moeten de leidraad vormen bij de opmaak van ruimtelijke master- 
en uitvoeringsplannen. We beogen drie effecten: meer werkgelegenheid creëren, meer ruimte 
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voor ondernemen en kansen geven aan nieuwe technologieën, ondernemingsvormen, 
branches en duurzame bedrijfsvoering. Een eerste concreet resultaat en voorzet wordt 
gegeven door de herontwikkeling van Industriepark-Noord. Deze herontwikkeling zal als een 
blauwdruk dienen om andere verouderde industrieparken te herontwikkelen. 
 
De dotatie aan het Centrummanagement wordt bestendigd (329.341 EUR). Het 
Centrummanagement investeert in 2019 verder in het vernieuwen van het parasolbestand en 
de exploitatie van het faciliteitenpand. 
 
Voor ruimtelijke planning wordt verder gewerkt aan de stadsvernieuwingsprojecten 
Stationsomgeving Noord en Hendrik Heymanplein, de opmaak van een RUP en plan-MER voor 
de herlocalisatie van AZ Nikolaas en de verdere uitwerking van de groene lobben uit het 
lobbenstadmodel. 
 
Ook in 2019 blijft het woonproject ‘De Vakschool’ (de voormalige VTS-site) een grote werf. 
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting start met de bouw van 15 nieuwe sociale 
appartementen en woningen. De Waasse Landmaatschappij, de sociale koopmaatschappij en 
Mevaco, de private partner, werken de renovatie van hun gebouwen naar woongelegenheden 
verder af. De stad start samen met Interwaas aan de restauratie van het scharniergebouw naar 
repetitielokalen en opslagruimte voor de stadsschouwburg en van de renovatie van het 
loftgebouw naar 12 woongelegenheden. De stad voorziet hiervoor ca. 2.130.000 EUR. 
 
Op de Paterssite start begin 2019 de renovatie van de H. Hartkerk naar gemeenschapszaal. 
Hiervoor is 3.250.000 EUR voorzien. Het woonprogramma wordt verder uitgewerkt, met een 
deel voor cohousing en een deel voor sociaal wonen. In 2019 wordt de omgevingsvergunning 
voor het openbaar domein voorbereid. 
 

4. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 
 
Vaststelling meerjarenplan in 2014 
Belangrijk voor de verenigingen is dat ze op de stad kunnen rekenen op het vlak van infrastructuur en logistieke 
ondersteuning. De volgende jaren wil de stad hierop blijven inzetten. Zoals bij het begin van elke bestuursperiode worden 
de prijzen van de retributies wel eenmalig geïndexeerd (doordat ze de voorbije zes jaar gelijk bleven). Van de gelegenheid 
werd ook gebruik gemaakt om bepaalde retributies wat te herschikken en rationaliseren.  
 
De premiestelsels zijn aangepast aan de besparingsdoelstellingen. Ten opzichte van het budget 2013 bevat het 
ontwerpbudget van 2014 een besparing van 450.000 EUR op het vlak van premies, hetzelfde bedrag dat werd 
vooropgesteld in het witboek.  
 
Door het Sint-Niklase beleid maximaal af te stemmen op de Vlaamse beleidsprioriteiten hopen we dat we aanspraak 
kunnen blijven maken op de Vlaamse middelen op het vlak van onder meer ontwikkelingssamenwerking, flankerend 
onderwijsbeleid, jeugd, sport en cultuur. Een groot deel van deze middelen stroomt immers door naar het middenveld.  
 
De stad blijft ook investeren in feestmateriaal, dat de verenigingen kunnen gebruiken voor hun activiteiten (in totaal voor 
meer dan 180.000 EUR). 
 
De bibliotheek wordt gerenoveerd op de huidige locatie. Doordat het archief naar de site van het stadhuis verhuist, kan 
worden geïnvesteerd in het bibgebouw om de bouwkundige, bouwtechnische en veiligheidsproblemen aan te pakken. De 
kostprijs van deze werken wordt geraamd op 2 miljoen EUR. Intussen wordt een langetermijnvisie uitgestippeld in een 
masterplan voor het Hendrik Heymanplein.  
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In het museum is de belangrijkste investering de restauratie van het huis Janssens (1,2 miljoen EUR, waarvan ca. 2/3 
wordt gesubsidieerd). In de schouwburg wordt duurzaam geïnvesteerd in led-verlichting in de theatertechniek (240.000 
EUR) en de Vrije Ateliers kunnen op hun huidige locatie blijven dankzij gerichte investeringen (400.000 EUR 
stadsaandeel). De conciërgewoning Walburg wordt vanaf 2014 gerestaureerd, deels met Vlaamse middelen, en 
omgevormd tot een accommodatie van vergaderzalen. Verder is er ook nog de investering in de VTS-site (zie hierna). 
 
In de sportsector gaat veel aandacht uit naar de renovatie en uitbreiding van het sportcentrum De Witte Molen in het 
stadscentrum (inkomhal, kleedkamers, sanitair, luchtbehandeling, sportvloer,  parking… in totaal een investering van 
meer dan 2,4 miljoen EUR), maar ook de andere sportcentra worden niet uit het oog verloren (zoals de judozaal in Sinaai). 
In Sinbad worden de sport- en yogazaal voorzien van nieuwe kleedkamers, sanitair, luchtgroep en een doorloopdouche 
boven de voetenbak aan het zwembad, goed voor een investering van 430.000 EUR.  
 
Voor de jeugd springen vooral de investeringen ten behoeve van jeugdcentrum De Galjaar (Belsele) in het oog (300.000 
EUR) en de ondersteuning van het jeugdwerk op de VP-site (infrastructuursubsidie van 200.000 EUR). Intussen wordt het 
jeugdcentrum Troelant (Sinaai) afgewerkt tegen de zomer van 2014. Voor de uitvoering van het speelweefselplan (op 
openbare speelterreinen) voorziet de stad meer dan een half miljoen EUR, net als voor infrastructuursubsidies voor 
jeugdbewegingen. 
 
In de basisscholen wordt verder geïnvesteerd, waarbij vooral het bouwdossier in De Droomballon niet onvermeld mag 
blijven (475.000 EUR, ter vervanging van de containerklassen).  
 
Op de academiesite zorgt de VTS-site voor de noodzakelijke extra ruimte ten behoeve van de stedelijke academie voor 
muziek, woord en dans (SAMWD) en de schouwburg, waardoor o.m. de afdeling Rollierstraat geïntegreerd kan worden op 
deze site. 
 
Aanvulling n.a.v. budget 2015: 
Door de besparingen van de Vlaamse regering worden de subsidies voor het lokaal cultuurbeleid, het cultuurcentrum, de 
bibliotheek en sport verminderd met 5%. Voor lokaal jeugdwerkbeleid bedraagt de vermindering 10%. De ontvangsten in 
het meerjarenplan zijn volgens die percentages aangepast.  

 
In de loop van de tweede helft van 2015 zal een afhaalloket voor feestmateriaal worden opgericht. De randvoorwaarden 
om die nieuwe werking vlot te laten verlopen, zoals een aanpassing van het retributiereglement, worden tegen dan 
uitgewerkt. 

 
Vanaf 1 januari 2015 wordt het extern verzelfstandigd agentschap JOS belast met de ondersteuning van het jeugdwerk. 
Het budget 2015 en het meerjarenplan werden aan deze realiteit aangepast: er wordt voorzien in een jaarlijkse toelage 
van 351.920 EUR. De acties rond jeugdwerkondersteuning die voorheen opgenomen werden in het meerjarenplan, zullen 
worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en JOS.  
 
Het stadsaandeel voor de VTS-site werd aangepast. Voor de renovatie van het voormalige Technische Instituut Breikunde 
tot een parkeerhaven op het gelijkvloers en klassen voor de SAMWD worden de middelen opgetrokken. Dit geldt ook voor 
de renovatie van het Scharniergebouw en het M-gebouw ten behoeve van het cultureel centrum. In totaal gaat het over 
een bedrag van 550.000 EUR, gespreid over 2015 en 2016.   
 
Aanvulling n.a.v. budget 2016: 
Voor de realisatie van acties uit het te ontwikkelen, stedelijk strategisch plan voor recreatie en toerisme wordt een nieuw 
budget ingeschreven van 10.000 EUR. Dit wordt gecompenseerd door het schrappen van de Sint-Niklase dag te 
Blankenberge, zoals voorzien in het Witboek. Er wordt een bestaand budget van 11.000 EUR herverdeeld over de diverse 
bestaande acties, zodat de werkingsmiddelen meer afgestemd zijn op de vereisten van de dagdagelijkse realiteit. Dit is 
een budgetneutrale operatie.  
 
Vermoedelijk zal in 2016 de Vlaamse restauratiepremie voor de buitenrestauratie van het Huis Janssens worden 
toegekend, zodat met de werken in 2016 kan gestart worden. Vermits in 2015 nog geen restauratiepremie van de 
Vlaamse overheid werd ontvangen, worden de in 2015 voorziene investeringsmiddelen  doorgeschoven naar het budget 
2016. Totaal investeringsbudget 2016: 1.198.944 EUR + 200.000 EUR voor technieken. Van de totale premie van 790.000 
EUR, wordt 197.500 EUR verwacht in 2016. 
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Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe onroerend erfgoedwetgeving van kracht. Om in aanmerking te komen voor een 
erfgoedpremie moeten beheerplannen opgemaakt worden voor monumenten en voor stads- en dorpsgezichten. Als er een 
beheerplan is, kan een erfgoedpremie bekomen worden voor de werken aan waardevolle gebouwen in een beschermd 
stads-, dorpsgezicht of landschap die niet beschermd zijn als monument. Dit was voordien niet mogelijk.  Voor de opmaak 
van de beheerplannen zelf kan ook een premie bekomen worden van 80% met een maximum van 20.000 euro. Hiervoor 
is een nieuwe actie opgenomen in het meerjarenplan, met voor 2016 een uitgavenbudget van 35.000 EUR, met 20.000 
EUR inkomsten, prioritair te gebruiken voor een beheerplan voor de Sint-Antoniuskerk en omgeving en het stadspark 
(inclusief kasteel, kiosk en conciërgewoning). Daarnaast zullen ook voor het stadhuis, de Cipierage en het parochiehuis 
beheerplannen worden opgemaakt in 2016. De uitgaven hiervoor zitten vervat in de algemene actie inzake het uitvoeren 
van het onderhoudsprogramma voor stadsgebouwen. Verder zal de stad private eigenaars ondersteunen voor de opmaak 
van een beheerplan, zodat ook zij vervolgens een erfgoedpremie kunnen krijgen. Zo wordt voor de opmaak van een 
beheerplan voor de Mgr. Stillemansstraat 30.000 EUR voorzien, met 20.000 EUR inkomsten.   
 
In 2016 organiseren de musea 6 tentoonstellingen (o.a. ‘Salons in jonge handen’, ‘Retrospectieve Marcel Maeyer’). Indien 
het proefproject inzake gratis toegang op zondag voor alle musea een positieve evaluatie krijgt, wordt dit verder gezet in 
2016. Daarnaast zijn er ook nog twee specifieke projecten gepland: volledige meertaligheid (Frans, Engels) van de 
museumpresentatie in het Mercatormuseum en communicatie op Vlaams niveau over de vaste museumcollecties.  
Naast het organiseren van (tijdelijke) tentoonstellingen en andere publieksgerichte en educatieve activiteiten (totaal: 
23.020 EUR) en de promotie hiervoor (16.500 EUR), gaat het grootste budget naar aankoop en restauratie van 
museumobjecten (jaarlijks 45.000 EUR). 
 
Het voormalige Technisch Instituut Breikunde (TIB) op de VTS-site wordt gerenoveerd en omgevormd tot parkeerhaven op 
het gelijkvloers en klassen voor de afdeling woord van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de 
verdieping. De werken zullen pas kunnen starten in 2016, en niet in 2015 zoals aanvankelijk voorzien (950.000 EUR). 
De nieuwe VTS-site zal ervoor zorgen dat de stedelijke academie voor muziek, woord en dans beter kan worden 
gehuisvest. 
Het scharniergebouw en het M-gebouw wordt later gerestaureerd/gerenoveerd ten behoeve van het cultuurcentrum voor 
respectievelijk workshop-/repetitieruimten (ook bruikbaar voor buurtactiviteiten) en anderzijds atelier cultuurcentrum 
(schouwburg). Voor deze restauratiewerken wordt gewacht op de restauratiepremie van de Vlaamse overheid. 
 
De noodzakelijke heraanleg van de speelplaats van de stedelijke academie voor schone kunsten zal in 2016 gebeuren 
(5.000 EUR, via overdracht). Met het project ‘Diskoer’ worden een aantal leerkrachten en hun ateliers uitgedaagd om de 
speelplaatsverzachting (en dus niet –verharding) mee vorm te geven. Dat moet uitmonden in een groene, kindvriendelijke 
plek waar jong en oud graag vertoeft. 
 
De parketvloer van de polyvalente zaal ‘De Klavers’ wordt in 2016 vervangen door een vloer die beter tegemoet komt aan 
het polyvalent karakter van de activiteiten die in deze zaal doorgaan (60.000 EUR, in onderhoudsprogramma 
stadsgebouwen). 
 
De Vrije ateliers worden verder gerenoveerd, o.a. de vernieuwing van het dak staat in 2016 op de planning (225.000 EUR 
in 2016). 
 
De gemeenteraad stelde in zitting van 26 juni 2015 het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele 
verenigingen voor hun jaarwerking opnieuw vast, naast het nieuwe subsidiereglement ter ondersteuning van cultuur-
projecten. Beide subsidiereglementen gaan in op 1 januari 2016 (123.000 EUR).  
 
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid krijgt vzw Accsi 323.720 EUR in 2016. 
 
Het exploitatiebudget voor de bibliotheek blijft gelijk. De belangrijkste uitgaven gaan nog steeds naar de aankoop van 
een collectie (285.600 EUR) en het organiseren van publieksactiviteiten (37.000 EUR). Binnen het collectiebudget is het 
afwachten wat er op Vlaams niveau beslist wordt omtrent de vaste boekenprijs en de maximum korting die bibliotheken 
zouden mogen krijgen. Er wordt verder ingezet op digitaal lezen (e-boeken, fundels, gopress…), maar ook op een 
kwalitatieve collectie voor een ruim doelpubliek (kinderen, jongeren, senioren, anderstalige nieuwkomers, boekenkoffers 
voor de scholen…).  
Van het voorziene investeringsbudget voor de renovatie van de bib (2.000.000 EUR voor 2014-2019) is reeds ca. 200.000 
EUR besteed, onder andere aan de renovatie van het dak. In 2016 zullen diverse technische installaties (lift, stookplaats) 
en de gevel vernieuwd worden. 
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Een groot deel van het budget voor evenementen wordt nog steeds aangewend voor de eigen producties of evenementen 
waaraan de stad haar medewerking verleent. De grootste en ook duurste, is de Vredefeesten (per saldo 293.000 EUR), 
samen met het Na-Tourcriterium (108.650 EUR). Qua grootteorde volgen daarna de kerstmarkt (per saldo 16.750 EUR + 
20.000 EUR via het centrummanagement) en de ijspiste (werkingssubsidie van 28.000 EUR). Het kermisbudget (200.500 
EUR voor eigen kermissen + 29.800 EUR voor toelagen wijkkermissen) en dat voor Stad van de Sint (per saldo 96.550 
EUR) omhelzen een reeks activiteiten die over een langere periode lopen. Om de Vredefeesten, Stad van de Sint en de 
zomerkermis op de Grote Markt te promoten buiten de stad, wordt een extra budget voorzien (40.000 EUR). In 2016 wordt 
verder gewerkt aan de duurzaamheid van de eigen evenementen. In 2016 en 2017 wordt rond het thema 
toegankelijkheid gewerkt in het kader van het diversiteitsplan. Naast de eigen producties, worden ook evenementen van 
private organisatoren ondersteund. Vanaf 2016 worden uitgaven gedaan voor de viering van 800 jaar Sint-Niklaas in 
2017 (90.000 EUR in 2016, 200.000 EUR in 2017). Dit project is een mix van stedelijke activiteiten en private projecten 
die ook gesubsidieerd worden. 
 
Voorts zal de wekelijkse marktdag verder ondersteund worden, door enkele keren per jaar marktacties te organiseren. 
 
In mei 2016 wordt er een extra jaarmarkt georganiseerd in Sinaai in het kader van de Stenenmuurkermis (van budget 
ondersteuning jaarmarkten e.d.: 10.500 EUR). 
 
Het stadsbestuur wil in 2016 verder investeren in bestaande en nieuwe sportinfrastructuur. In de uitbreidingszone van 
het sportcentrum Puyenbeke, tussen de Moderna- en de Pijkedreef, wordt gestart met de aanleg van de reeds lang 
gevraagde BMX-piste en het baseballveld (225.000 EUR + 43.832 EUR specifiek voor BMX-parcours). Het sportcentrum De 
Witte Molen krijgt indoor een nieuwe sportvloer voor hal 2 (85.000 EUR) en outdoor verlichting op het voetbal-
/atletiekterrein (50.000 EUR). De sportzaal en bijhorende kleed- en doucheruimtes van Sinbad worden gerenoveerd 
(405.000 EUR, via overdracht) en ook de akoestiekverbetering boven het instructiezwembad staat op het programma 
(35.000 EUR).  
Aan de VK White Boys wordt een werkingstoelage gegeven van 25.000 EUR om hun infrastructuur op te waarderen 
(toegang, bijkomende parking en extra oefenveld voor jeugdspelers). 
 
Ondanks het wegvallen van het decreet op het lokaal sportbeleid, blijven de specifieke sportpromotionele acties en 
accenten van de voorbije drie jaar gevrijwaard in het stedelijk sportbeleid. Het budget voor subsidies ter ondersteuning 
van de erkende sportverenigingen blijft status quo (155.000 EUR).  
 
In het budget 2016 wordt de ambitie van het stadsbestuur om de site rond ‘De Witte Molen’ te herorganiseren kracht 
bijgezet. Voor skate en BMX-infrastructuur in beton wordt 175.000 EUR vrijgemaakt (ontwerp, omgevingswerken en 
aanleg). Dit project beantwoordt aan de steeds luider klinkende vraag van skaters en freestyle BMX-ers in de stad, die ook 
de stedelijke jeugdraad kracht bijzette in een advies aan het bestuur. Voor de groenaanleg wordt bijkomend 35.000 EUR 
gereserveerd. De site wordt daarmee ook opgewaardeerd tot een groene ontmoetingsplek met een nieuwe speelzone op 
wijkniveau. De skate en BMX-infrastructuur en nieuwe speeltoestellen voor de site worden gefinancierd met de reeds 
voorziene investeringsmiddelen rond openbare sport en speelterreinen (273.200 EUR). De contouren voor de site liggen 
vast, de betrokken stadsdiensten (jeugd, sport, groen en participatie) zullen zowel de specifieke doelgroepen als de 
buurtbewoners betrekken bij de verdere uitwerking.  
 
Verder legde het stadsbestuur de principes voor de bouw van jeugdinfrastructuur aan de site De Klavers vast. De 
administratie zal, in overleg met alle betrokkenen, een ruimtelijke visie voor de site uitwerken, die naast de ruimtevraag 
voor een nieuwe jeugdinfrastructuur ook rekening houdt met de noden en van de buitenschoolse kinderopvang en de 
schuttersvereniging. De jeugdinfrastructuur zal multifunctioneel gebruikt worden door zowel JC De Galjaar als KLJ 
Belsele. Er kan verder worden onderzocht of de investeringsmiddelen die in het meerjarenplan voor dit project voorzien 
zijn, als een nominatieve infrastructuursubsidie aan de jeugdwerkinitiatieven kan worden toegekend, net zoals bij heel 
wat andere jeugdwerkinfrastructuurdossiers. Daarbij zal aandacht gaan naar een begeleidingstraject voor de bouwheer 
van de jeugdinfrastructuur. 
 
De toelage aan JOS vzw, belast met de ondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven en nieuwe jeugdwerkprojecten 
in de stad, blijft onveranderd (351.920 EUR).  
 
Al geruime tijd engageert het stedelijk basisonderwijs zich voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige 
leerlingen. De Droomballon was langere tijd vrijwel de enige basisschool met onthaalonderwijs, vooral voor kinderen die 
verbleven in het opvangcentrum Kasteelstraat. Vanuit het stedelijk basisonderwijs wordt er uitdrukkelijk gepleit voor deze 
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werkvorm, vandaar dat er sterk overwogen wordt om – mede door de actuele vluchtelingeninstroom in de voormalige 
legerkazerne Westakkers – ook in Gavertje Vier dit soort van onthaalonderwijs in te richten.  
 
In 2016 wordt het directielokaal van stedelijke basisschool Gavertje 4 uitgebreid met ongeveer 30 m² om vergaderruimte 
aan het huidige lokaal toe te voegen (58.000 EUR).  
 
In het kader van flankerend onderwijsbeleid wordt ingezet op kansen voor jongeren. In uitvoering van de convenant 
tussen stad, VDAB en OCMW zal de werkgroep kansen voor jongeren een actieplan uitwerken om ongekwalificeerde 
uitstroom te bestrijden in Sint-Niklaas.  
Dit gebeurt in samenwerking met onderwijspartners (CLB, scholen) en het Lokaal Overlegplatform, na een analyse van de 
specifieke situatie in Sint-Niklaas. Het plan is complementair met het Vlaams actieplan vroegtijdig schoolverlaten. 
Ondertussen blijft de stad preventief werken rond deze problematiek gedurende de hele schoolloopbaan door het 
organiseren van onder meer volgende projecten: het brugfigurenproject, Time-Out en een structureel spijbeloverleg.  
 
Via het GOK-projectenfonds worden gelijke onderwijskansen verder gestimuleerd (40.000 EUR). De helft van dit budget 
(20.000 EUR) gaat naar een samenwerkingsovereenkomst (2015-2016) met de organisatie School in Zicht. Dit project 
probeert van scholen terug echte buurtscholen te maken. Het overige bedrag (20.000 EUR) gaat voor het tweede jaar op 
rij naar de cofinanciering van een brugfiguur voor het secundair onderwijs.  
 
Tijdens het schooljaar 2015-2016 werkt het schoolparticipatiefonds voor de eerste keer volledig via het omgevormde 
systeem. Dit gaat gepaard met een nieuw beleid rond kostenbeheer in de scholen met de bedoeling het aantal 
onbetaalde schoolfacturen structureel te doen dalen.  
 
Ook in 2016 zullen we in samenwerking met OKAN en de opvangcentra sessies van  Mind spring junior (14 tot 18 jaar) 
organiseren. Dit is een psycho-educatieprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor minderjarige asielzoekers en 
vluchtelingen. We bekijken ook de organisatie van Mind Spring Junior voor kinderen van 9 tot 13 jaar.  
 
De komst van vluchtelingen naar het opvangcentrum Westakkers brengt nieuwe leerlingen met zich mee. Samen met het 
Lokaal Overlegplatform werd er een spreidingsplan afgesproken zodat de kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen 
gaan.  
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2017 
Het strategisch plan toerisme 2017-2021 werd eind 2016 gefinaliseerd en goedgekeurd. Hierin werden een aantal acties 
inzake toeristische productontwikkeling en marketing gedefinieerd. Daartoe werd reeds in 2016 in een krediet van 10.000 
EUR per jaar voorzien (een budgetneutrale operatie door de beëindiging van de uitstap naar Blankenberge). Dit budget is 
verdeeld over verschillende acties inzake diverse toeristische activiteiten en publiciteit. 
 
De buitenrestauratie van Huis Janssens startte op 3 oktober 2016. De theoretische einddatum voor de werken is 31 
oktober 2017. De werken werden aanbesteed voor een bedrag van 996.719,14 EUR incl. btw en de restauratiepremie 
werd vastgelegd op 793.598,12 EUR. Deze bedragen benaderen de oorspronkelijke raming en vallen ruimschoots binnen 
de marge van de voorziene investeringsenveloppe. Een eerste schijf van de restauratiepremie (25%) werd aangevraagd in 
2016. Het restant zal in 2 schijven worden aangevraagd in 2017. 
 
In 2016 werden beheersplannen opgemaakt of opgestart voor het stadsgezicht ‘Omgeving Sint-Antoniuskerk’ (deel 
Collegestraat), het stadhuis, het stadspark (incl. monumenten) en het stadsgezicht Mgr. Stillemansstraat. In 2017 staat 
het beheersplan voor Cipierage en Parochiehuis op de planning (uitgave: 20.000 EUR, premie: 12.000 EUR). 
Tevens wordt een haalbaarheidsstudie opgestart voor een culturele herbestemming van de Kristus Koningkerk. Deze kerk 
heeft een uitdovend karakter inzake erediensten en moet herbestemd worden. Een culturele herbestemming met behoud 
van het verenigingsleven lijkt het meest haalbare, maar functionele, stedenbouwkundige en financiële consequenties 
moeten voorafgaand onderzocht te worden. De uitgave wordt geraamd op 50.000 EUR en de overeenkomstige 
onderzoekspremie op 24.000 EUR.  
 
In 2017 concentreert de werking van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas zich rond twee grote tentoonstellingsprojecten. 
Een aantal financiële middelen uit de exploitatie worden dan ook in de richting van de artikels met uitgaven voor 
tentoonstellingen georiënteerd. In het voorjaar vindt in de schoot van de Grafiekbiënnale de proclamatie van de 
‘Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017’ plaats. In de laatste editie 2015 zonden 519 
kunstenaars uit 51 landen 1.283 kunstwerken in. Voor de editie 2017 wordt opnieuw een aantrekkelijke prijzenpot van 



Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 11 – blz. 42 
 

7.000 EUR gereserveerd. De beste inzendingen worden tentoongesteld, aangevuld met een overzichtstentoonstelling van 
meester-graficus Enk De Kramer.  
In het najaar zet het museum (samen met enkele erfgoedpartners en de dienst communicatie) zijn schouders onder 2 
tentoonstellingen in het kader van de viering van ‘800 jaar Sint-Niklaas’: ’80 topstukken: 1217-2017’ en ‘Zijde gij ook van 
Sinnekloas’. Een belangrijk deel van de budgetten van deze laatste tentoonstelling wordt voorzien in de exploitatie van 
de musea.  
Tenslotte zal de investeringsenveloppe ‘aankoop en restauratie van kunstwerken’ (45.000 EUR) aangesproken worden 
voor de restauratie van het beeld van Lucas Faydherbe (17de eeuw) en het Reynaertscribaen (ca. 1700).  
 
Op de VTS-site zal de renovatie en omvorming van het voormalige Technisch Instituut voor de Breikunde tot 
parkeerhaven op het gelijkvloers en klassen voor de afdeling woord van de stedelijke academie voor muziek, woord en 
dans op de verdieping afgerond zijn tegen het voorjaar van 2017. 
 
Bepaalde cursussen van de SAMWD die nu op de Paterssite plaatsvinden (symfonieorkest, instrumentaal ensemble, 
pop/jazz, folk, percussie) nemen, samen met de cursus toneel uit de hoofdschool, in de loop van 2017 hun intrek op de 
eerste verdieping van de VTS-site. Aansluitend zal in de hoofdschool de huidige toneelzaal worden heringericht als 
dansruimte (10.000 EUR wordt overgedragen van 2016). 
 
Voor de SASK wordt in 2017 een dossier opgestart voor de afbraak van de conciërgewoning in de Boonhemstraat en de 
bouw van een nieuwe inkom met onthaal, secretariaat, bureau- en vergaderinfrastructuur, een opnamestudio voor beide 
academies én voor derden (1.150.000 EUR, waarvan 100.000 EUR in 2017).  
 
Vormingplus, één van de 13 Vlaamse volkshogescholen, zit vanaf januari 2017 op dezelfde site als de Vrije Ateliers. Dit 
biedt nieuwe perspectieven inzake samenwerking en synergie. In 2017 worden de Vrije Ateliers ook verder gerenoveerd. 
Zo staat bv. de vernieuwing van het dak, die aanvankelijk voor 2016 was voorzien, op de planning (215.000 EUR).  
 
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid krijgt vzw Accsi 325.720 EUR in 2017.  
De ondersteuning van verschillende professionele actoren (o.a. Parkies) wordt versterkt. 
De projectvereniging Archeologische Dienst Waasland is de projectvereniging Erfpunt geworden. De financiële 
ondersteuning van deze vereniging en van de Erfgoedcel is gekoppeld aan het aantal inwoners van de stad, dat jaar na 
jaar toeneemt. Dit impliceert een verhoging van 3.000 EUR. De toelage aan de projectvereniging Erfpunt bedraagt 49.000 
EUR, de toelage aan de Erfgoedcel bedraagt 16.900 EUR. 
 
De stad zal aan muziekclub ’t EY een eenmalige infrastructuursubsidie geven voor de vernieuwing van het dak en het 
plaatsen van zonnepanelen (120.000 EUR). Hierdoor zal de energiekost en CO2-uitstoot verminderen en heeft de stad een 
‘return on investment’ voor zijn eigen gebouw. Daarnaast zal ’t EY ook een jaarlijkse subsidie van 20.000 EUR ontvangen 
in ruil voor stadsdagen. 
 
Het exploitatiebudget voor de bibliotheek blijft gelijk. De belangrijkste uitgaven gaan nog steeds naar de aankoop van 
een collectie (285.600 EUR) en het organiseren van publieksactiviteiten (37.000 EUR). Binnen het collectiebudget is het 
wachten op de beslissing op Vlaams niveau omtrent de vaste boekenprijs en de maximum korting die bibliotheken 
zouden mogen krijgen. Er wordt verder ingezet op digitaal lezen (e-boeken, fundels, gopress…), maar ook op een 
kwalitatieve collectie voor een ruim doelpubliek (kinderen, jongeren, senioren, anderstalige nieuwkomers, boekenkoffers 
voor de scholen…).  
 
De renovatie aan de bib gaat verder. In 2017 staan volgende investeringen op de planning: vernieuwen buitenschrijnwerk 
(845.000 EUR, overdracht van 2016), vernieuwen liften (200.000 EUR), vernieuwen stookinstallatie (raming nog niet 
gekend). 
 
Het team archief focust zich verder op de voorbereiding van zijn herhuisvesting. De nieuwe meer planmatige en 
interactieve aanpak van neerleggingen, schenkingen en vernietigingen wordt voortgezet. Het herverpakken, conserveren 
en restaureren van archiefbestanden en –stukken wordt geïntensifieerd. De interne en externe dienstverlening blijft de 
essentiële dagelijkse kernopdracht van het stadsarchief, via talloze raadplegingen, opzoekingen, antwoorden op vragen, 
bruiklenen en medewerking aan publieksprojecten. Zorgvuldig digitaal archiveren wordt een belangrijk actiepunt voor de 
hele organisatie. Voor de viering van ‘800 jaar Sint-Niklaas’ is het team actief betrokken bij publicaties, tentoonstellingen 
en initiatieven van diverse verenigingen of instellingen. 
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Een groot deel van het budget voor evenementen wordt nog steeds aangewend voor de eigen producties of evenementen 
waaraan de stad haar medewerking verleent. De grootste en ook duurste, is de Vredefeesten (per saldo 293.000 EUR), 
samen met het Na-Tourcriterium (108.650 EUR). Qua grootteorde volgen daarna de kerstmarkt en de ijspiste 
(werkingssubsidie van 28.000 EUR). Het kermisbudget (200.500 EUR voor eigen kermissen + 29.800 EUR voor toelagen 
wijkkermissen) en dat voor Stad van de Sint (per saldo 100.000 EUR) omhelzen een reeks activiteiten die over een langere 
periode lopen. Naar aanleiding van ‘800 jaar stad’, zullen de Vredefeesten, Stad van de Sint en de zomerkermis op de 
Grote Markt nog meer gepromoot worden buiten de stad. Hiervoor wordt een extra budget voorzien van 40.000 EUR.  
In 2017 en 2018 wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van de eigen evenementen in het kader van het diversiteitsplan. 
Naast de eigen producties, worden ook evenementen van private organisatoren ondersteund. Een uitzonderlijk project in 
2017 is ‘800 jaar Sint-Niklaas’. Deze viering gaat gepaard met projecten die gesubsidieerd worden door de stad, eigen 
grote evenementen zoals de Euromarkt (140.000 EUR), expo’s en een ruime promotiecampagne.  
De organisatie van de Ronde van Vlaanderen heeft intussen laten weten dat de stad Sint-Niklaas geselecteerd is als ‘Dorp 
van de Ronde’ in 2017. Voor de samenwerking hierrond is alvast 45.000 EUR ingeschreven. 
Het afhaalloket voor feestmateriaal en parkeerverbodsborden is in 2016 van start gegaan en de werking ervan zal in 
2017 geëvalueerd worden.  
 
Het stadsbestuur voorziet in 2017 substantiële budgetten voor investeringen in sportinfrastructuur. In het sportcentrum 
De Witte Molen staat de tweede fase van het renovatieproject op het programma. Deze omvat voornamelijk de aanbouw 
van een grote ‘dojo’ - zaal voor judo en andere vechtsporten - en de heraanleg van de parking (1.150.000 EUR). De in 
2016 verruimde uitbreidingszone van het sportcentrum Puyenbeke, tussen de Moderna- en de Pijkedreef, krijgt een 
functionele invulling met terreinen voor baseball, BMX en pleinspelen (268.832 EUR, overdracht 2016). De 
jeugdvoetbalterreintjes in sportcentrum Ter Beke worden voorzien van verlichting, zodat avondtrainingen in de 
wintermaanden mogelijk worden (21.000 EUR, overdracht 2016). Voor het verwerven van de gronden aan Ter Beke is per 
saldo een budget van 2.105.194 EUR voorzien. Daarnaast is er in 2018 ook 100.000 EUR voorzien voor 
verfraaiingswerken. 
Het sportpromotieteam wordt medio 2017 ingekanteld in het nieuwe team ‘jeugd en vrijetijdsparticipatie’. Hierdoor komt 
er meer stroomlijning in het vrijetijdsbeleid en vergroot de actieradius van alle betrokken actoren. 
 
Het project rond de herorganisatie van de site De Witte Molen, met een skate- en BMX-park in beton en een wijkpark met 
sport, speel- en ontmoetingsfaciliteiten, wordt in 2017 ambitieus doorgezet. Het afgelopen jaar werd, onder meer met een 
inspraakmoment voor de bewoners van de Priesteragiewijk en in overleg met de jeugdraad, sportraad en seniorenraad, de 
basis gelegd voor een ontwerp voor het wijkpark. Het ontwerp wordt dit jaar afgerond, teruggekoppeld naar de buurt en 
stelselmatig ten uitvoering gebracht. Er wordt 150.000 EUR investeringsbudget gereserveerd voor speeltoestellen, 
streetfitnesstoestellen, een voetbalkooi, voetbaldoelen en een krolfterrein (mix van golf en croquet). Voor deze 
inrichtingslaag volgt nog een inspraakmoment voor kinderen en jongeren. In de verdere groen- en bovenaanleg van het 
wijkpark gaat speciale aandacht uit naar de ruimtelijke verbinding tussen de site en het sportcentrum De Witte Molen. 
Voor deze aanleg wordt 512.101 EUR voorzien.  
 
Het stadsbestuur vult in samenwerking met vzw ACCSI zijn regierol rond jeugdcultuur verder in. Het heeft het voornemen 
om een werkplek rond jeugdcultuur uit te bouwen, waar complementair aan andere projecten in de stad, (tijdelijk) 
projectruimtes kunnen worden ingevuld door jong creatief talent. De stad zal daartoe, samen met jeugdhuis Den Eglantier 
(eigenaar) en JOS vzw participeren in een beheersstructuur voor de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat. Het maakt 
voor deze werkplek een infrastructuursubsidie van 100.000 EUR vrij. Een participatief traject met de stakeholders rond 
jeugdcultuur moet duidelijkheid brengen over de concrete invulling van de werkplek. Voor dit onderzoek en de 
begeleiding van dit traject wordt 10.000 EUR ingeschreven.  
 
Met de jeugdhuissector wordt een aanpassing van het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale 
jeugdwerkinitiatieven voorbereid. Het nieuwe ondersteuningsmodel moet beter bij de diversiteit aan werkingen in de stad 
aansluiten en wil ook hedendaagse verschijningsvormen van de jeugdwerkmethodiek ondersteunen. De toelage aan JOS 
vzw wordt in dit kader structureel verhoogd met 13.000 EUR.  
 
Voor het stedelijk basisonderwijs staan volgende investeringen op het programma:  

- De Droomballon: in 2017 zal het schoolbestuur subsidies ontvangen voor de uitbreiding van de infrastructuur 
(399.000 EUR). Om een uitbreiding te realiseren heeft het stadsbestuur beslist om het huis van de Gijselstraat 
33 te kopen, dat grenst aan het huidige schoolgebouw. Met deze uitbreiding wil de school 72 extra 
leerlingenplaatsen creëren. Het huis zelf moet verbouwd worden, zodat het geschikt wordt om op een 
‘huiselijke’ manier les te geven. Voor de aankoop van het huis en de renovatie is 570.000 EUR voorzien in 2017. 
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- Gavertje 4: met de opening van een noodopvangcentrum in Westakkers in september 2015 kwam een groot 
aantal anderstalige kinderen het basisonderwijs binnen. In eerste instantie werden zij verdeeld over 
verschillende basisscholen in Sint-Niklaas. Begin 2016 werden subsidies aangevraagd voor het huren van 
tijdelijke modulaire units voor Gavertje 4. Deze units zullen vanaf 2017 effectief in gebruik worden genomen 
door max. 32 anderstalige leerlingen en 2 OKAN-leerkrachten. Om het onderwijs aan anderstaligen duurzaam 
te kunnen integreren in het schoolgebeuren zullen er klaslokalen worden bijgebouwd, in het kader van de 
herinrichting van site De Klavers. Hiervoor is een totaalbedrag van 883.374 EUR voorzien, verspreid over 2017, 
2018, 2019. De voorbereidende werken gebeuren in 2017. De effectieve werkzaamheden zullen plaats vinden in 
2018. Ook voor dit bouwproject ontvangen we subsidies van AGION (399.000 EUR). 

 
De dienst ‘gezin en onderwijs’ met de teams ‘huis van het kind’ en ‘flankerend onderwijs’ zet in 2017 extra in op de 
ondersteuning van het lager onderwijs. Er worden extra uren ingekocht om scholen en gezinnen te versterken in het 
positief omgaan met storend gedrag. Flankerend onderwijsbeleid kan gedurende één schooljaar een extra brugfiguur 
inzetten die zal werken op ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie. Daarnaast wordt door beide teams blijvend 
ingespeeld op nieuwe evoluties en noden. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan om nieuwe 
doelgroepen te bereiken of te ondersteunen.  
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2018 
In de gebouwen van de Cipierage en het Parochiehuis zit het team toerisme sinds oktober 2017 samen met de collega's 
van ondersteuning cultuur en vrije tijd, evenementen, jeugd en participatie, nu de bouwwerken aan de rechtervleugel van 
het stadhuis stilaan van start gaan. In het toeristisch infokantoor wordt daardoor ook de vrijetijdsbalie gehuisvest.  
 
De actieve aanwezigheid op diverse toeristische fora wordt voortgezet. Een volwaardige toeristische website wordt 
gelanceerd. In 2018 wordt hernieuwd aandacht geschonken aan de honderdste verjaardag van het einde van De Groote 
Oorlog, wat wordt vertaald in het aanbod voor groepsuitstappen. De Lentemarkt wordt uitgebreid met een agrofood- en 
korte keten-festival. Het actieprogramma om ieder jaar in een andere deelgemeente één wandel- of fietsroute langsheen 
de Trage Wegen te realiseren, maakt dat na Belsele, Nieuwkerken en Sinaai in 2018 de kernstad Sint-Niklaas zelf aan de 
beurt komt. Eind september is Sint-Niklaas ook gaststad voor de Vlaamse Gildendag (eenmalig 5.000 EUR voorzien). De 
eerste stappen zullen worden gezet naar de toekomstige realisatie van een officiële ruiter- of menroute in Sint-Niklaas 
tegen 2021. Alle andere bestaande activiteiten op promotioneel en programmatorisch vlak worden onverdroten verder 
gezet. Om van Sint-Niklaas een kwaliteitsvolle en belevingsvolle toeristische bestemming te maken en verder in te zetten 
op stadspromotie zal een bijkomende halftijdse deskundige (B-niveau) worden aangeworden. 
Aansluitend aan de buitenrestauratie van het Huis Janssens kan ook de binnenrestauratie van start gaan. De kostprijs 
hiervan wordt geraamd op 2.700.000 EUR (gespreid over 2018 en 2019). De restauratiepremie werd hiervoor in 2017 
door de Vlaamse overheid vastgelegd. 
 
In 2017 werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd en werd de haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de 
Christus Koningkerk opgestart. In 2018 zal de Don Boscokerk aan bod komen, waarbij een herbestemming in functie van 
sport zal onderzocht worden, aangevuld met buurtruimte. Voor het haalbaarheidsonderzoek is 30.000 EUR voorzien. 
 
Het beheersplan voor het neogotisch gedeelte van het stadhuis wordt eind 2017 gefinaliseerd. Dit plan vormt de 
komende decennia de basis voor renovatie- en restauratiewerken in het beschermde deel van het stadhuis. Prioritair zijn 
de overeenstemmingen met het dossier van de stadswinkel.  
 
In de Stedelijke Musea worden in 2018 twee tijdelijke tentoonstellingen ingepland: 'Grafiek uit de jaren 1950 van Jozef 
De Beule (Sint-Niklaas)' (Internationaal Exlibriscentrum en Stadsarchief) en 'De Nederlanden overzee: Vlaams-
Nederlandse atlascartografie 1500-1700' (Mercatormuseum). Hiervoor is 18.000 EUR voorzien (organiseren van 
tentoonstellingen: publiekswerking en technische kosten).  
Daarnaast verwelkomen de musea enkele gastproducties in de Piet Elshoutzaal van het SteM (vooral fotografie) en in de 
Salons (kunstrichtingen 'Salons in jonge handen'). 
Voor de vaste collecties van het SteM, het Mercatormuseum en de Salons wordt een nieuw communicatieplan geschreven 
en geïmplementeerd (21.500 EUR, organiseren van communicatie). 
In het SteM wordt een aanbod van rondleidingen voor mensen met dementie gerealiseerd, dit in navolging van de 
specifieke gidsbeurten voor de 800-jaar expo's. 
Samen met verschillende erfgoedpartners van de stad wordt een traject opgezet en opgestart voor de museale invulling 
van het Huis Janssens met voorziene opening najaar 2020. 
Tenslotte wordt opnieuw een veelzijdige publiekswerking uitgebouwd met tal van activiteiten voor verschillende 
doelgroepen:  
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- Krokuskriebels 'waterspuwers en draken' (familiedagen februari) 
- Erfgoeddag thema 'kiezen' (april) 
- Terrazza: klassieke muziek in de Salons als onderdeel van Villa Pace (september) 
- Open Monumentendag thema 'Industrieel erfgoed' (september gecombineerd met Dag van den Brei) 
- Maand van de Archeologie (familiedagen, Ladies' night en Halloweenrondleidingen in oktober in samenwerking 

met Erfpunt) 
- Buren op bezoek III (november) 
- Kunst- en antiekschatting (december) 

Hiervoor is een totaalbudget van 10.020 EUR voorzien (organiseren van publieksgerichte activiteiten). 
 
Het team archief focust zich verder op de voorbereiding van zijn herhuisvesting. De nieuwe meer planmatige en 
interactieve aanpak van neerleggingen, schenkingen en vernietigingen wordt voortgezet. Het herverpakken, conserveren 
en restaureren van archiefbestanden en - stukken wordt geïntensifieerd. De interne en externe dienstverlening blijft de 
essentiële dagelijkse kernopdracht van het stadsarchief, via talloze raadplegingen, opzoekingen, antwoorden op vragen, 
bruiklenen en medewerking aan publieksprojecten. Zorgvuldig digitaal archiveren blijft een belangrijk actiepunt voor de 
hele organisatie. Na een bijzonder druk jubileumjaar naar aanleiding van de viering van 800 jaar Sint-Niklaas en Sinaai 
zal het stadsarchief zich in 2018 meer toespitsen op de inventarisering en de ontsluiting van analoge en digitale 
beeldbestanden en de opmaak van een digitale pre-inventaris van het modern archief na 1950. 
 
Een aantal cursussen van de SAMWD is op 1 september 2017 verhuisd naar de VTS-site. Van de zeven lokalen die er in 
gebruik werden genomen, komt vooral de theaterzaal in aanmerking voor occasioneel gebruik door derden. Dit wordt in 
de loop van 2018 onderzocht en zo mogelijk uitgewerkt. 
 
In de SASK dient de oude conciërgewoning in de Boonhemstraat te worden afgebroken en vervangen door een 
nieuwbouw die onder meer de volgende functies omvat: onthaal, secretariaat, bureau- en vergaderinfrastructuur, 
opnamestudio enz. De opstart was voorzien voor 2017, maar wegens tijdsgebrek moest dat worden verschoven naar 2018 
(1.150.000 EUR, waarvan 500.000 EUR in 2018). 
 
Ook in de Vrije Ateliers moesten infrastructuurwerken die gepland waren voor 2017 noodgedwongen worden 
doorgeschoven naar 2018. Het gaat in een eerste fase om de renovatie van het dak (225.000 EUR). 
 
In de te renoveren Paterskerk zullen 3 zalen ter beschikking gesteld worden van verenigingen (’t Schip, ’t Koor en ’t 
Doksaal). Voor de inrichting van de zalen wordt een budget uitgetrokken van 50.000 EUR voor meubilair en (technisch) 
materiaal. 
 
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid krijgt vzw Accsi 325.720 EUR in 2018. Naast de jaarlijkse 
werkingstoelage omvat dit bedrag diverse andere bijkomende subsidies ten gunste van ACCSI vzw voor de samenwerking 
met Siniscoop, voor het poëzieplan en Archipel, voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal cultuurbeleid 
en voor de samenwerking met Parkies. Het thema van de Open Monumentendag 2018 is ‘industrieel erfgoed’, één van 
onze troeven inzake erfgoed. Deelgemeente in de kijker voor 2018 is Nieuwkerken. 
 
Onder voorbehoud van subsidie door de Vlaamse overheid, zal in de Stadsschouwburg de manuele trekkenwand 
vervangen worden door een geautomatiseerde trekkenwand, die veiliger en gebruiksvriendelijker is. Hiervoor wordt alvast 
een uitgave ingeschreven van 847.000 EUR en een subsidie van 423.500 EUR. 
 
Het exploitatiebudget voor de bibliotheek blijft in zijn geheel hetzelfde. De belangrijkste uitgave blijft de aankoop van 
een collectie (285.600 EUR). Met de wettelijke invoering van de gereglementeerde boekenprijs alsook de maximum 
toegestane korting voor bibliotheken zal er met hetzelfde budget minder aangekocht kunnen worden. Verder staat de 
renovatie van de liften (200.000 EUR) en de stookplaats, met regeling en radiatoren op het programma (513.000 EUR). 
 
Een groot deel van het budget voor evenementen wordt nog steeds aangewend voor de eigen producties of evenementen 
waaraan de stad haar medewerking verleent. De grootste en ook duurste, is de Vredefeesten (per saldo 293.000 EUR), 
samen met het Na-Tourcriterium (92.650 EUR). Qua grootteorde volgen daarna de kerstmarkt en de ijspiste 
(werkingssubsidie van 28.000 EUR). Het kermisbudget (200.500 EUR voor eigen kermissen + 29.800 EUR voor toelagen 
wijkkermissen) en dat voor Stad van de Sint (per saldo 100.000 EUR) omhelzen een reeks activiteiten die over een langere 
periode lopen. Er wordt een budget voorzien van 40.000 EUR voor de promotie van bovenlokale evenementen buiten de 
eigen regio. De uitgaven voor de veiligheid tijdens evenementen i.k.v. terreurdreiging niveau 3, worden tijdens het 
lopende jaar bekeken. Deze kunnen oplopen tot meer dan 30.000 EUR voor grote evenementen zoals de Vredefeesten, of 
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zoals voor de Euromarkt in 2017 en werden tot nu toe in budgetwijziging voorzien. In 2018 wordt verder gewerkt aan de 
toegankelijkheid van de eigen evenementen in het kader van het diversiteitsplan. Naast de eigen producties, worden ook 
evenementen van private organisatoren ondersteund. Sinds 2017 bestaat daarvoor een subsidiereglement. Hiervoor wordt 
een budget van 72.000 EUR uitgetrokken. Voor de passage van de Ronde van Vlaanderen is 60.000 EUR ingeschreven. 
 
In de sportsector gaat de aandacht vooral uit naar de uitbreiding, renovatie en verfraaiing van de stedelijke 
infrastructuur. De aanbouw van een grote dojo (zaal voor vechtsporten) aan sporthal De Witte Molen zal in 2018 van start 
gaan. Hiervoor is 600.000 EUR voorzien.  
Het project dat met drie lokale verenigingen van Belsele is opgezet voor de aanbouw van een jeugd- en danscomplex aan 
sporthal De Klavers, zal concrete juridische en conceptmatige vorm krijgen. Voor de clubs en scholen die gebruik maken 
van de sportzalen van Sinbad zullen begin 2018 de gerenoveerde kleedkamers met modern sanitair beschikbaar zijn.  
Ook voor de outdoorsporten staan investeringen op het getouw. In het uitbreidingsgebied aan het sportcentrum 
Puyenbeke zullen in nauwe samenwerking met twee sportclubs een baseballveld en een BMX-terrein worden aangelegd 
(284.817 EUR + 68.800 EUR investeringssubsidies + eigen investering van 344.889 EUR, deels via overdracht). De kleine 
voetbalterreintjes van het sportcentrum Ter Beke in Sinaai zullen opgewaardeerd worden, zowel ondergronds door middel 
van een draineringssysteem, als bovengronds door het plaatsen van een lichtinstallatie (100.000 EUR, via overdracht).  
Op het vlak van verbetering van de dienstverlening staat de invoering van een geautomatiseerd reservatie- en 
facturatiesysteem voor de sportcentra op het programma. 
Voor de ontwikkeling van een betere ontsluiting van het stedelijk sportcentrum Meesterstraat en voor het eventueel 
aanleggen van parkingfaciliteiten voor autobussen wordt onderzocht of de woning in de Meesterstraat 104 aangekocht 
kan worden.  
 
De ambitie rond Sint-Niklaas kindvriendelijke stad wordt extra kracht bijgezet met een belevingsonderzoek bij kinderen 
en jongeren. Er wordt hiervoor 5.000 EUR vrijgemaakt. Het onderzoek moet aanstippen waar kinderen wakker van liggen, 
waar ze mee bezig zijn, hoe ze zich voelen en hoe ze het beleven om in Sint-Niklaas te wonen. De output kan de basis 
vormen voor verdere beleidsinitiatieven die hun lokale leefwereld raken. 
 
In 2018 wordt de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat verbouwd tot een werfplek jeugdcultuur waar naast een 
jeugdhuis met instuif en een fuifzaal ook verschillende  projectruimtes kunnen worden ingevuld door jong creatief talent. 
Er wordt voor dit project een extra infrastructuursubsidie van 60.000 EUR vrijgemaakt om binnen de werfplek ook 
repetitieruimte voor jonge muzikanten te realiseren (een ruimte voor muziekgroepen en een ruimte gericht op 
soloartiesten of elektronische muziek). 
 
De inhaalbeweging op vlak van speelruimte voor kinderen wordt doorgezet. Naast het jaarlijks investeringsbudget voor 
vernieuwingen van speeltoestellen en de inrichting van nieuwe speelplekken, wordt de komende twee jaar het 
onderhoudsbudget voor openbare speelterreinen opgetrokken tot 40.000 EUR/jaar.  
In 2017 is beslist om het loket kinderopvang uit te breiden naar een loket kinderopvang en onderwijs. Vanaf augustus 
2017 kunnen ouders er terecht voor hulp bij het invullen van hun studietoelage. In 2018 zal deze dienstverlening verder 
aangevuld worden met het ondersteunen van ouders bij het digitaal aanmelden voor de inschrijving van hun kind op een 
Sint-Niklase school. Ook zullen burgers die er nood aan hebben wegwijs gemaakt worden in het landschap van onderwijs 
dat de stad aanbiedt. In 2018 beoogt de dienst een stijging van het aantal bezoekers voor het loket kinderopvang en 
onderwijs met 30%. Daarnaast zal de dienst samenwerkingsmogelijkheden zoeken met andere interne en externe 
welzijnsdiensten om waar mogelijk antennepunten voor dit loket te laten ontstaan. 
 
Voor het stedelijk basisonderwijs staan volgende investeringen op het programma: 

- De Droomballon: in het kader van de taskforce onderwijs werd beslist om voor stedelijke basisschool de 
Droomballon ruimte voor 72 kinderen bij te creëren. Hiertoe werd het huis in de Gyselstraat 33 aangekocht. In 
2018 zal dit huis verbouwd worden tot een omgeving waarin kinderen op een huiselijke manier kunnen leren. 
Hiervoor wordt een bijkomend investeringsbudget van 100.000 EUR voorzien. Hierdoor komt het budget op 
415.000 EUR. 

- Gavertje 4: ook stedelijke basisschool Gavertje 4 zal ruimte bij creëren voor onderwijs. Op het schooldomein zal 
in 2018 een nieuwbouw worden opgetrokken waar 66 nieuwe kinderen een plaats zullen krijgen. 

 
Voor de beide stedelijke basisscholen wordt een subsidie bij AGION aangevraagd van elk 399.000 EUR.  
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2019 
Het project 'Langs Vlaamse Meesters in situ' van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen in 
samenwerking met de stad Sint-Niklaas loopt van juni tot en met september 2019 in de Sint-
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Nicolaaskerk. De belevingswaarde van de site wordt verhoogd met een investering van 
26.651 EUR, deels gesubsidieerd.  
 
De aanleg van een ruiter- en menroute in samenwerking met Sport Oost-Vlaanderen wordt 
opgestart.  
 
Het strategisch plan toerisme 2017-2022 krijgt uitvoering door de nakende aanstelling van 
een halftijds medewerker toerisme.  
 
Aansluitend aan de buitenrestauratie van het Huis Janssens kan ook de binnenrestauratie van 
start gaan. In 2018 werd het dossier geactualiseerd en het luik technieken geconcretiseerd. De 
kostprijs hiervan wordt geraamd op 2.700.000 EUR (uitvoering gespreid over 2019 en 2020). 
De restauratiepremie werd hiervoor in 2017 door de Vlaamse overheid vastgelegd. 
 
In 2017 werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd en werd de haalbaarheidsstudie voor de 
herbestemming van de Christus Koningkerk opgestart. In 2018 werd de haalbaarheidsstudie 
voor de Don Boscokerk opgestart, waarbij een herbestemming in functie van sport zal 
onderzocht worden, aangevuld met buurtruimte. Beide dossiers zullen in 2019 gefinaliseerd 
worden.  
 
Het beheersplan voor het neogotisch gedeelte van het stadhuis werd in 2018 goedgekeurd. 
Dit plan vormt de komende decennia de basis voor renovatie- en restauratiewerken in het 
beschermde deel van het stadhuis. Momenteel wordt een dossier opgemaakt voor werken in 
het stadhuis die gerelateerd zijn aan de werking van de stadswinkel en waarmee in 2019 kan 
gestart worden. Hiervoor is ca. 542.000 EUR voorzien. 
 
De stedelijke academies werken verder aan hun onderlinge synergie. Het decreet van 9 maart 
2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs heeft sedert 1 september 2018 een belangrijke 
impact op de structuur en de organisatie van de twee academies. Er wordt voortaan gestreefd 
naar een nauwere band met de kunstensector en het dagonderwijs. De samenwerking met de 
gemeenten waar zich een vestigingsplaats van één of van beide academies bevindt (Kruibeke, 
Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse), verloopt voortaan via een interlokale vereniging die 
werd opgericht in overeenstemming met het decreet van 6 juli 2001. 
 
Het bouwdossier voor de SASK (afbraak van de conciërgewoning in de Boonhemstraat en 
optrekken van een nieuwbouw met onder meer onthaal, secretariaat, bureau- en 
vergaderinfrastructuur en een opnamestudio) ging in 2018 van start. De eigenlijke werken zijn 
gepland voor augustus 2019 en zouden begin 2020 moeten voltooid worden (voorzien 
budget: 1.150.000 EUR waarvan 30.000 EUR in 2018, 560.000 EUR in 2019 en nog eens 
560.000 EUR in 2020). 
 
Samen met Interwaas, de adviseur monumentenzorg en Stéphane Beel architecten werd 
gewerkt aan de plannen van de Paterssite, waarbij 3 zalen ingepland worden die ter 
beschikking gesteld worden aan de verenigingen. Voor de inrichting van de Paterskerk wordt 
een budget uitgetrokken van 50.000 EUR voor het voorzien van meubilair, geluidsinstallatie… 
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De Open Monumentendag 2019, één van onze troeven inzake erfgoed, vindt plaats op 8 
september en valt samen met de Vredefeesten. Daardoor wordt er voornamelijk ingezet op 
monumenten aan en rond de Grote Markt van Sint-Niklaas en in deelgemeente Belsele.  
 
De cultuurraad wordt inhoudelijk financieel en logistiek ondersteund, jaarlijks wordt er ook 
nauw samengewerkt aan de avond van de cultuurprijs, die plaats zal vinden op 13 februari 
2019 in de stadsschouwburg. In 2019 viert de cultuurraad haar 50-jarig bestaan.  Daarom is in 
het budget een éénmalige verhoging voorzien in 2019 voor een jubileumviering en een 
academische zitting. Daarnaast wordt in 2019 ook de driejaarlijkse Paul Snoekprijs uitgereikt. 
 
Een groot deel van het budget voor evenementen wordt nog steeds aangewend voor de eigen 
producties of evenementen waaraan de stad haar medewerking verleent. Het grootste en ook 
duurste evenement blijft de Vredefeesten (per saldo 293.000 EUR). Verder is budget voorzien 
voor de kerstmarkt, ijspiste, kermissen en de Stad van de Sint, alsook de ondersteuning van 
evenementen van private organisatoren. In 2019 zal opnieuw de Ronde van Vlaanderen in 
Sint-Niklaas passeren. Hiervoor is 60.000 EUR ingeschreven. 
 
Voor de uitbreiding van de stedelijke sportinfrastructuur wordt 2019 een bijzonder jaar. Niet 
minder dan drie opvallende projecten zullen worden gerealiseerd, waarvan twee met Vlaamse 
subsidies. Het eerste ervan is de nieuwe ruime dojo (zaal voor vechtsporten) aan sporthal De 
Witte Molen, waarvan de werken begin september 2018 van start gingen. De ingebruikneming 
wordt gepland omstreeks de zomervakantie 2019 (kostprijs: ca. 780.000, waarvan 
160.000 EUR subsidie). Onmiddellijk daarna staat de renovatie van de parking op het 
programma.  
 
Een tweede gesubsidieerd project is de aanleg van een baseballveld en een BMX-piste in het 
uitbreidingsgebied van het sportcentrum Puyenbeke, samen met het voorzien van een eigen 
speelterrein voor de daar gevestigde scoutsgroep (284.817 EUR + 68.800 EUR 
investeringssubsidies + eigen investering van 344.889 EUR, deels via overdracht).  
 
Tenslotte mag ook verwacht worden dat drie lokale verenigingen van Belsele (KLJ Belsele, JC 
De Galjaar en Turn- en Dansvereniging Ritmica) hun project voor de aanbouw van een jeugd- 
en danscomplex aan sporthal De Klavers in 2019 concreet kunnen beginnen uitvoeren. Ze 
krijgen hiervoor samen 400.000 EUR aan investeringssubsidies en Ritmica krijgt een renteloze 
lening van 200.000 EUR.  
 
Op vlak van sportbeleving zal de organisatie van de nationale Special Olympics in het 
Hemelvaartweekend ontegensprekelijk het hoogtepunt worden van de sportkalender in 2019. 
Dit mega-event waarover Sint-Niklaas zich samen met Beveren zal ontfermen, moet een 
concrete veruitwendiging worden van een sportbeleid dat aandacht en kansen wil geven aan 
iedereen. 
 
In het voorjaar 2019, voor de start van het buitenspeelseizoen,  wordt opnieuw een tijdelijk 
speeltoestel op het Sint-Nicolaasplein geplaatst. Het toestel krijgt aan het einde van de 
zomervakantie een definitieve plaats in het Gerdapark. Hiervoor wordt 40.000 EUR voorzien. 
Ook de voetbalpitch aan het Kroonmolenplein wordt in deze periode grondig vernieuwd 
(65.000 EUR). Voor beide projecten worden naar goede traditie de kinderen en jongeren die 
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gebruik zullen maken van deze speel- en sportinfrastructuur betrokken bij de opmaak van het 
bestek of de beoordeling van de voorstellen.  
 
Het stedelijk basisonderwijs in Sint-Niklaas blinkt al jaar en dag uit in het opvangen en 
onderwijzen van anderstalige nieuwkomers volgens het ‘OKAN op maat van de kinderen’-
principe. Rode Kruis Opvangcentrum Westakkers blijft minstens tot eind juni 2019 open. 
Wanneer nodig zijn onze stedelijke scholen steeds bereid om de voortrekkersrol in het OKAN-
onderwijs te blijven opnemen en uit te breiden waar nodig.  
 
Voor het stedelijk basisonderwijs en buitenschoolse kinderopvang staan volgende 
investeringen op het programma: 

- uitbreiding basisschool Gavertje 4 + nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang op site 
de Klavers in Belsele (hiervoor wordt 600.000 EUR extra ingeschreven in 2019-2020, 
de totale kostprijs wordt geraamd op ca. 3.990.000 EUR). 

- uitbreiding basisschool de Droomballon d.m.v. verbouwing aanpalende woning 
Gyselstraat (2018-2019, 415.000 EUR, deels via overdracht). 

 

5. Welzijn 
 
Vaststelling meerjarenplan in 2014 
Er worden verschillende plannen opgesteld in de welzijnssector, die concreet vorm moeten geven aan het welzijns- en 
diversiteitsbeleid: een armoedeplan, een zorgstrategisch plan en een ouderenbeleidsplan. Een sociaal seniorenbeleid 
wordt een van de speerpunten in het nieuw op te stellen ouderenbeleidsplan.  
 
De welzijnsdiensten van stad en OCMW worden tegen eind 2014 gegroepeerd in een nieuw gebouw op de oude terreinen 
van de voetbalploeg Gerda (in de Abingdonstraat).  
 
Zoals hierboven al aan bod kwam bij het jeugdwerk, zal de stad ook in het kader van kinderopvang investeren in de VP-
site. Naast de 200.000 EUR ten behoeve van jeugd is er ook 1,4 miljoen voorzien voor de nieuwe centrale locatie voor de 
buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking. Voor kinderopvang is er ten slotte ook nog een 4de kinderdagverblijf 
voorzien op de site van Den Azalee, in samenwerking met het OCMW. 
 
De stad speelt een actievere rol als regisseur van het lokale integratie- en inburgeringsbeleid op haar grondgebied, in 
samenwerking met partners als het Huis van het Nederlands, Inburgering Oost-Vlaanderen en de centra voor 
volwassenenonderwijs. Met bijkomende middelen wordt een stedelijk aanbod uitgewerkt, aanvullend op de bestaande 
initiatieven, dat de nadrukt legt op taalstimulering, mobiliteit en integratie in de vrijetijdssector. Met de buurtstewards 
wordt verder gewerkt aan de integratie van de Roma. 
 
Voor de begraafplaatsen ten slotte wordt een investeringsenveloppe van 1 miljoen EUR voorzien.  
 
Aanvulling n.a.v. budget 2016: 
In 2016 gaat het diversiteitsplan in uitvoering. Hierin worden 82 acties (bestaande en nieuwe) geformuleerd voor de 7 
speerpunten van het diversiteitsbeleid van de stad en het OCMW, die zijn opgenomen in het meerjarenplan. De 7 
speerpunten zijn:  aandacht voor diversiteit als een organisatie- en stadsbreed transversaal thema, diversiteit in het 
personeelsbeleid, toegankelijkheid van diensten en voorzieningen, diversiteit in beeldvorming en communicatie, in 
stedelijke advies- en participatiekanalen, uitvoeren van het diversiteitsbeleid in samenwerking met het middenveld en 
nultolerantie tegenover discriminatie. 
 
Dit diversiteitsplan vervangt het doelgroepenbeleid niet. De wisselwerking tussen het diversiteits–en doelgroepenbeleid 
is essentieel. De stad neemt nog heel wat andere initiatieven naar specifieke doelgroepen zoals etnisch-culturele 
minderheden, personen met een beperking, holebi’s. Voor bepaalde doelgroepen zijn er zelfs specifieke beleidsplannen: 
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de beleidsnota voor personen met een beperking en het seniorenbeleidsplan. De meeste acties die gerelateerd zijn aan de 
diversiteitsfactor socio-economische status zitten vervat in het lokaal armoedeplan.  

Een actie in het kader van het diversiteitplan is het voorzien van een aanvullend taalaanbod. Er zijn heel wat 
organisaties die een aanbod hebben om Nederlands te oefenen, maar er is weinig of geen afstemming en er is te weinig 
aanbod tijdens de schoolvakanties en buiten de werkuren. Ook kinderen en jongeren hebben onvoldoende mogelijkheden 
om Nederlands te oefenen buiten de schooltijd. Om het taalaanbod beter af te stemmen op de noden en organisaties 
financieel of logistiek te ondersteunen, is er een subsidiereglement voorzien. Voor de uitvoering hiervan, is er een budget 
van 6.400 EUR in 2016. 

De uitvoering van het lokaal armoedeplan van stad en OCMW wordt het tweede jaar ingezet (jaarlijks 50.000 EUR). In het 
voorjaar van 2016 plannen we een symposium rond ons lokaal armoedebeleid.  

Wegens het succes en de gedragenheid van de kansenpas, maar ook omdat steeds meer mensen in armoede terecht 
komen, moet er een structurele oplossing komen voor het budget van participatie van personen in armoede. Elk jaar 
ontvangen we minder Vlaamse middelen, terwijl we steeds meer mensen en kinderen bereiken. We willen iedereen 
bereiken en de middelen die voorzien zijn, zijn niet langer toereikend. In 2016 worden de middelen opgetrokken (28.232 
EUR in 2016) en moet er gezorgd worden voor een structurele oplossing om de groei te controleren. In het voorjaar van 
2016 zal de werking en de financiering ervan in kaart gebracht worden en zal er een globale evaluatie zijn. 

Bij de overname van recreatiepark De Ster door het provinciebestuur werden geen sociale tarieven overgenomen. In 2016 
komen er terug sociale tarieven voor De Ster en individuele abonnementen zullen verkocht worden in het welzijnshuis 
(voor kansenpashouders). Organisaties die in aanmerking komen voor groepsabonnementen worden opgelijst en kunnen 
voor 50 EUR een abonnement kopen (goed voor 30 personen). Er zijn twee uitzonderingen voor de verkoop van 
groepsabonnementen op De Ster. Voor de erkende jeugdverenigingen komt de jeugddienst tussen voor 30 EUR per 
abonnement. Voor de seniorenverenigingen worden er groepsabonnementen aangekocht en verdeeld. 

Het Huis van het Kind bestaat 10 jaar volgend jaar. Dit moment zal aangegrepen worden om de bestaande werkingen 
(Traject8-12, LIFT, Speelhuis Huppel, Spelotheek, opvoedingswinkel,…) nog eens extra in de kijker te zetten. Daarnaast 
streven we naar het wegwerken van drempels (financiële,…) voor een positieve ontwikkeling van kinderen. De provincie 
Oost-Vlaanderen investeert volgend jaar terug in TRAJECT op MAAT, waardoor een inhoudelijke website voor 
professionelen ontwikkeld kan worden. Met de middelen van de feitelijke vereniging Huis van het Kind kan ook verder 
ingespeeld worden op nieuwe trends en noden. 

In het kader van preventie wordt verder ingezet op gezondheidscampagnes (week van de valpreventie, langste 
veggietafel, vroegtijdig opsporen van borstkanker, gezonde school,…), sensibilisering rond alcohol en drugs, 
straathoekwerk voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, het opvolgen van gerechtelijke alternatieve maatregelen 
en het verder zetten van Time Out, ter preventie van vroegtijdige schooluitval.  

In 2016 zal speciale aandacht gaan naar het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. 
Hiervoor wordt een nieuw samenwerkingsverband met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender 
afgesloten. Met een toelage van 30.500 EUR kunnen zij een halftijdse psycholoog in dienst nemen om de lange wachtlijst 
weg te werken. Extra aandacht zal gaan naar jongeren en jongvolwassenen. Ook de Vlier wordt ondersteund om de 
inspanningen op dit vlak te verhogen via een extra toelage van 6.500 EUR. 

Nieuw zijn ook de samenwerkingsovereenkomsten met vzw Bijs (vereniging van ouders die voorzien in huisvesting voor 
kinderen met een beperking) en Vesta (voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking). Beide 
organisaties zullen vanaf 2016 een toelage ontvangen in het kader van een recht van opstal: 4 EUR per bebouwde m² 
oppervlakte, jaarlijks vermenigvuldigd met de gezondheidsindex.  

In het kader van de asielcrisis wordt de jaarlijkse toelage van Fedasil (48.379 EUR) voor gemeenten op wiens 
grondgebied een opvangcentrum is gevestigd, aangewend (50.000 EUR). Deze toelage kan mogelijk nog stijgen. 
Daarnaast zal de stad vanaf 2016 50.000 EUR extra voorzien voor een periode van twee jaar. Zo zijn er directe uitgaven 
te verwachten voor busvervoer van kinderen uit Westakkers naar de diverse scholen en naarmate er meer uitstroom is uit 
de asielcentra richting vestiging in Sint-Niklaas zullen er ook meer ondersteuningsnoden zijn. Projecten die nu reeds 
vorm krijgen zijn Mind-Spring (psycho-educatieprogramma jongeren en volwassenen) en een peterschapsproject in 
samenwerking met CAW en Rode Kruis.  
 
Voor het Islamitisch Offerfeest wordt gezocht naar een permanente oplossing. Er is alvast een investeringsbudget van 
20.000 EUR voorzien, dit aangevuld bij het reguliere jaarlijks exploitatiebudget voor het Offerfeest (27.450 EUR).  
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Betreffende het seniorenbeleid wordt een jaarlijks budget van 10.000 EUR voorzien om structureel in te zetten op het 
verhogen van de ouderenvriendelijkheid in Sint-Niklaas. 
Daarnaast zal het voorziene budget voor seniorenresidentie Kriekepitte benut worden om de bewoners te ondersteunen 
bij hun verhuis (32.400 in 2016 en 16.200 in 2017). 
 
In 2016 wordt voor de dienst buitenschoolse groepsopvang voorzien in een investering om de locatie van de opvang 
Gavertje 4 in Belsele te vernieuwen (vervangen van de containers door modulaire bouw). Voor deze werken werd het 
exploitatiebudget van de voorbije 6 jaren omgezet naar een investeringsbudget (266.000 EUR). In samenwerking met de 
diensten sport en jeugd zal bekeken worden hoe de hele site geoptimaliseerd kan worden tot een locatie waar 
voornamelijk kinderen en jongeren van een kwalitatieve vrije tijdsbesteding kunnen genieten.  
 
In 2016 wordt gestart met de voorbereiding van het bouwdossier op  de VP-site , waar een nieuwe infrastructuur voor 
buitenschoolse groepsopvang zal worden gebouwd. Gelet op het gedeeld gebruik van de site,  zal het dossier samen met 
de dienst jeugd voorbereid worden  (200.000 EUR in 2016, 1.200.000 in 2017).  
 
Met de heraanleg van de dorpskern van Sinaai (o.m. Vleeshouwerstraat) zal de voortuin van het buurthuis in Sinaai, die 
nu wordt gebruikt als buitenspeelruimte door de buitenschoolse groepsopvang, veranderen in parking. Hierdoor zal de 
buitenspeelruimte van de buitenschoolse opvang verplaatst worden naar de achterzijde en zijkant van het gebouw. In 
2015 kon de buitenschoolse groepsopvang ook de benedenverdieping van het buurthuis permanent in gebruik nemen. 
Die benedenverdieping zal in 2016 aangepast worden aan haar nieuwe bestemming, rekening houdend met de nieuwe 
ligging van de tuin. Zo zal o.a. in 2016 een groot schuifraam in de muur aanpalend op de nieuwe buitenspeelruimte 
worden gestoken. Verder zijn er binnen ook nog extra kasten nodig op de benedenverdieping. Voor de infrastructurele 
aanpassingen en aankoop van meubilair is respectievelijk 59.854 EUR en 15.000 EUR voorzien.  
 
Het lokaal loket kinderopvang zal in 2016 operationeel worden. De verdere uitwerking van een toegankelijk en 
laagdrempelig loket in het welzijnshuis en een investering in een digitaal systeem zal ervoor zorgen dat burgers op een 
vlotte manier informatie krijgen over het aanbod ‘kinderopvang’ in Sint-Niklaas.  
 
In 2016 wordt verder gewerkt aan de bouw van de 4de stedelijke groepsopvang. De opening is voorzien op  1 juli 2016. 
De nieuwe groepsopvang zal ruimte voorzien voor 36 kinderen, waarbij 10 plaatsen worden vrijgehouden voor kinderen 
van personen die in een opleidings- of tewerkstellingstraject bij het OCMW zitten. Vzw Den Azalee staat in voor de 
bouwwerken. Na voltooiing zal de stad het gebouw kopen (785.000 EUR voor infrastructuur, 25.000 voor meubilair en 
25.000 EUR voor uitrusting, subsidies respectievelijk: 305.000 EUR, 15.000 EUR en 15.000 EUR). 
 
Vanaf 2016 wordt de keukenwerking in de 3 bestaande stedelijke groepsopvangen gereorganiseerd. Na het koken in 
eigen beheer, zal vanaf maart de centrale keuken van het OCMW de warme maaltijden voor de kinderen voorzien (50.000 
EUR). Ook de vierde groepsopvang zal zo werken. In een eerste fase schakelen groepsopvang Driekoningen en de nieuwe 
groepsopvang over op deze manier van werken. Na een positieve evaluatie volgen ook groepsopvang Hermelijn en 
Pieternel. Dit impliceert ook dat in Driekoningen, Hermelijn en Pieternel de keukens worden aangepast. 
 
Begin 2016 zal een wervingscampagne georganiseerd worden voor de gezinsopvang. Voor deze campagne zal gebruik 
gemaakt worden van het materiaal en de ondersteuning van VVSG. 
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2017: 
In 2017 zal er een globale evaluatie gebeuren van de methodiek waarop mensen worden ontvangen en geholpen in het 
welzijnshuis. Het totale concept balie, woonloket, snelloket, spreekplaatsen, wordt geëvalueerd. Hierbij zal ook rekening 
worden gehouden met de ideeën rond backoffice/frontoffice zoals ze zijn uitgewerkt voor de toekomstige stadwinkel. 
Deze evaluatie wordt gekoppeld aan een cliëntbevraging die vanuit het OCMW zal gebeuren en die o.a. ook zal gaan over 
de tevredenheid over de wijze waarop men is ontvangen in het welzijnshuis. De bedoeling van deze evaluatie is een 
bijsturing van de afspraken wie aan het woonloket of snelloket wordt verder geholpen en wie in een spreekplaats wordt 
geholpen.  
De mogelijkheid om eventueel te werken met themaloketten wordt bekeken. 
 
Een beleid inzake aanpak radicalisering wordt uitgewerkt. Er wordt gestart met een tweeledig overleg. Enerzijds wordt 
een Lokale Integrale Veiligheidscel opgestart. Deze overlegstructuur werkt voornamelijk beleidsmatig. Deelnemers zijn de 
burgemeester (voorzitter), de schepen van welzijn, de stadssecretaris, de korpschef en de clustermanager welzijn. Het doel 
van dit overleg is enerzijds de opvolging van de evoluties inzake radicalisering en de effecten hiervan binnen de Sint-
Niklase samenleving en anderzijds de uitwerking van lokale beleidslijnen en beleidsprioriteiten over dit thema. 
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Daarnaast wordt een lokaal partneroverleg georganiseerd tussen de politie en verschillende welzijnsactoren. In dit 
partneroverleg worden concrete situaties besproken. Deze besprekingen verlopen met het nodige respect voor 
deontologie. Het doel van deze casusbespreking is het voorkomen dat beginnende radicalisering verder escaleert en via 
hulpverlening opnieuw verbinding maken met de samenleving. 
Belangrijk in deze aanpak wordt de verbindingsambtenaar die zal starten in 2017. Er is hiervoor de volgende twee jaar 
een budget binnen het personeelsbudget vrijgemaakt. 
Deze ambtenaar heeft zowel een preventieve opdracht als een curatieve opdracht. Concreet is de opdracht: 

- uitwerken van een lokaal beleidsplan rond radicalisering;  
- organiseren en/of deelnemen aan overleg rond deze problematiek; 
- uitwerken van informatiesessies en vorming voor scholen, socio-culturele verenigingen,…; 
- vindplaatsgericht werken voor zeer concrete situaties. 

Wanneer radicalisering escaleert naar gevaar voor gewelddadig extremisme blijft dit een taak voor de politie. Het 
voorkomen van verdere escalatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor politie en welzijn. 
 
De stad ontving medio 2016 een eerste schijf van 326.777 EUR van de Vlaamse subsidie in het kader van de 
vluchtelingenproblematiek. Een tweede schijf van een zelfde grootte wordt eind 2016 verwacht. Die extra middelen 
worden in 2017 en 2018 ingezet voor volgende acties: 

- versterking van het team integratie van de cluster welzijn; 
- versterking van het team vreemdelingen van de cluster dienstverlening; 
- verderzetten van het OCMW-jongerenproject ‘jonge asielzoekers’; 
- competentieversterkende voortrajecten met focus op taalverwerving; 
- verlenging van het buddyproject van het CAW; 
- traumabegeleiding voor kinderen en volwassenen met migratieachtergrond; 
- ondersteuning van de basiswerkingen van het VLOS en van De Springplank; 
- ondersteuning van initiatieven die acties ondernemen naar taalondersteuning; 
- ondersteuning van acties ter versterking van de tolkenpool. 

 
Daarnaast worden met het regulier budget van de stad (100.000 EUR) onder meer volgende acties verder gezet (door 
eigen diensten of partnerorganisaties): 

- initiatieven op de woonmarkt ondersteunen; 
- initiatieven op de arbeidsmarkt ondersteunen; 
- Mind Spring (psycho-educatieprogramma); 
- ondersteuning sportclubs met een aanbod naar vluchtelingen. 

 
Het Lokaal Armoedeplan, goedgekeurd in 2014, werd tussentijds geëvalueerd in 2016. 
Op basis van input uit workshops op het armoedecongres (7 juni 2016) worden begin 2017 nieuwe acties voorgelegd aan 
OCMW- en gemeenteraad, met betrekking tot volgende (beleids)domeinen: dienstverlening, activering, kinderarmoede, 
huisvesting, gezondheid, vrijetijdsparticipatie, inkomen, senioren. Hiervoor is een budget van 15.000 EUR voorzien in 
2017. 
 
In 2017 gaat het diversiteitsplan zijn tweede jaar van uitvoering in, met als speerpunten:  aandacht voor diversiteit als 
een organisatie- en stadsbreed transversaal thema, diversiteit in het personeelsbeleid, toegankelijkheid van diensten en 
voorzieningen, diversiteit in beeldvorming en communicatie, in stedelijke advies- en participatiekanalen, uitvoeren van 
het diversiteitsbeleid in samenwerking met het middenveld en nultolerantie tegenover discriminatie. De acties die aan 
deze speerpunten zijn gekoppeld, worden onverminderd voortgezet, met o.m. een nieuw onderzoeksproject rond drempels 
bij de aanwerving van personen van een andere herkomst.  
 
Door het groot succes van de kansenpas en de stijging van mensen in armoede werd er vorig jaar beslist om een extra 
toelage te voorzien om ook mensen met een beperkt budget mee te laten participeren aan het vrijetijdsaanbod dat er in 
Sint-Niklaas is. In 2016 werd de evaluatie gemaakt van het systeem en werden de nodige bijsturingen gedaan. 
Met steeds meer mensen die in armoede leven en acties als ‘automatische toekenning kansenpas’ vanuit het Lokaal 
Armoedeplan, vernieuwing van het schoolparticipatiefonds en de vraag van Polsslag om het attest vrijetijdsparicipatie 
meer te promoten, is de groei van dit initiatief verzekerd. We verwachten voor de komende jaren een stijging van 20%. 
Daarom wordt er jaarlijks een bijkomend budget van 45.000 EUR voorzien om dit succesvol initiatief verder te kunnen 
uitbouwen. 
 
In Sint-Niklaas stellen we vast dat er geregeld meldingen binnen komen bij de politie over kleine overlastproblemen die 
niet door de betrokkenen zelf kunnen opgelost worden.  
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De politie, noch de stedelijke welzijnsdiensten (o.a. buurtwerkers) zijn niet altijd de best geplaatste personen om deze 
conflicten (hetzij tussen meerdere bewoners, hetzij in buurten of wijken) op te lossen. Een burenbemiddelaar kan hierin 
wel een rol spelen. Burenbemiddeling wordt omschreven als een niet-juridisch aanbod om conflicten in woonbuurten aan 
te pakken of tenminste de druk te verminderen. Op deze manier pak je naast het conflict ook de communicatie tussen 
buren op en tracht de burenbemiddelaar deze te bevorderen of te herstellen, zodat men bij toekomstige problemen dit 
zelfstandig kan oplossen.  
Een bijkomend streefdoel is om politie en justitie te ontlasten, zodat deze instanties zich meer op hun kerntaken kunnen 
concentreren. De burenbemiddelaar werkt met vrijwilligers die de bemiddelingen in buurten opnemen. Om dit te kunnen 
realiseren, wordt er een ½ VTE burenbemiddelaar aangeworven (35.500 EUR) en voorzien we een werkingskost van 5.000 
EUR per jaar (vrijwilligersvergoeding, opleiding,…) 
 
Stad, OCMW, wijkgezondheidscentrum (WGC) De Vlier en AZ Nikolaas zitten al geruime tijd samen om de actie rond 
tandheelkunde, zoals opgenomen in het Lokaal Armoedeplan, te kunnen uitvoeren. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen 
(VVT) gaf groen licht om een tandartsstoel te installeren in de gebouwen naast het WGC. Voor de uitvoering van dit 
project staat de cluster welzijn in. Voor de administratieve en preventieve ondersteuning van dit project zal een halftijdse 
tandartsassistent(e) aangesteld worden (35.000 EUR). Daarnaast zorgt het VVT voor de coördinatie en organisatie van het 
project, terwijl Henry Schein (distributeur medisch materiaal) het medisch materiaal bekostigt. Inwoners van Sint-Niklaas 
die buiten het sociaal vangnet vallen, kunnen in het voorjaar van 2017 dus terecht bij een pop-uptandarts.  
 
In 2017 zal het clubhuis voor senioren in Kriekepitte sluiten. Er zal de komende jaren ingezet worden op de intensifiëring 
van de werking in de andere stedelijke clubhuizen, zijnde Baensland, Rode Kruisstraat en Puivelde. Hiervoor is een 
budget van 30.000 EUR voorzien. In het clubhuis Puivelde zal het meubilair van clubhuis Kriekepitte geplaatst worden. In 
de Rode Kruisstraat is er nood aan een vernieuwing van infrastructuur en het organiseren van extra activiteiten om het 
clubhuis toegankelijk te houden. We wensen daarnaast in te gaan op de vraag van bewoners uit de buurt om in het 
parkje naast het clubhuis van de Rode Kruisstraat 2 petanquebanen aan te leggen. 
In mei 2017 wordt in het kader van het project ‘Kunst Doet Leven’, waarmee Sint-Niklaas inzet op het versterken van 
(actieve) cultuurparticipatie bij ouderen, een conferentie georganiseerd in de stadsschouwburg in samenwerking met het 
Vlaams departement van cultuur, jeugd, sport en media. Daarnaast verwelkomt Sint-Niklaas ook de Europese partners in 
de samenwerking van ‘Long live Arts Inspires Age Friendly Cultural Cities’.  
In het kader van ‘800 jaar Sint-Niklaas’ worden ook enkele traditionele seniorenactiviteiten in een feestkleedje gestoken. 
Op 25 april vraagt Sint-Niklaas 800 senioren ten dans op de dansvloer op de Grote Markt, senioren kunnen knutselen aan 
‘Sint-Niklaas Droomstad’ in de Vrije Ateliers in het voorjaar. Op 8 september, ‘van 8 tot 8’, gaat er een ‘Marathon for life’ 
door met o.a. een geheugentraining, een sensibiliserende actie rond het thema dementie omdat Sint-Niklaas 5 jaar 
‘dementievriendelijke gemeente’ viert. Tenslotte zullen de eeuwelingen in de brochure ‘8 keer 100, Honderd en 
Verwonderd’, hun verhaal delen met de jongere generaties. De huisbezoeken 80+ zullen bestendigd en versterkt worden 
en er zullen specifieke acties gericht worden op de meer kwetsbare senioren binnen het kader van het lokaal 
armoedeplan. 
 
Voor de buitenschoolse opvang zijn volgende investeringen gepland: 

- ’t Gavertje: de containers voor de buitenschoolse opvang van kinderen uit Gavertje 4 zijn reeds geruime tijd aan 
vervanging toe. De budgetten die voorzien werden voor de huur van deze containers werden omgezet naar een 
investeringsuitgave van 826.635,70 EUR (deels overdracht 2016). In samenwerking met de dienst onderwijs, 
jeugd, sport en gebouwen wordt een concept uitgewerkt. De bedoeling is om de opvanglocatie en de uitbreiding 
van de school te integreren in 1 gebouw, waarbij sommige ruimten ook multifunctioneel kunnen gebruikt 
worden. 

- VP-site: in 2016 werden de voorbereidingen getroffen om de VP-site in te richten met een gebouw voor de 
woensdagnamiddag- en vakantieopvang van de kinderen die momenteel in de locatie ‘t Mispeltje worden 
opgevangen. Een aanbesteding voor een architect werd uitgeschreven. In 2017 zullen de binnengekomen 
offertes worden geëvalueerd en zullen plannen concreet worden uitgetekend om daarna over te gaan tot de 
bouwwerken. Voor de multifunctionele nieuwbouw is 1.200.000 EUR voorzien, waarvan 400.000 EUR in 2017 
voor onder andere ereloon ontwerper. 

 
In 2017 zal de 4e stedelijke groepsopvang voor baby’s en peuters ‘Kameleon’ open gaan.  
In eerste instantie zullen de baby’s uit groepsopvang Driekoningen dit gebouw tijdelijk in gebruik nemen zodat 
verbouwingswerken aan groepopvang Driekoningen kunnen uitgevoerd worden. In het voorjaar 2017 wordt het einde van 
de verbouwingswerken van Driekoningen voorzien, waarna groepsopvang Kameleon officieel zijn deuren kan openen voor 
nieuwe kinderen. De stedelijke kinderopvang creëert dankzij deze nieuwe opvanglocatie 36 extra opvangplaatsen. 10 van 
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deze 36 opvangplaatsen worden voorbehouden voor kinderen van personen die het OCMW begeleidt in een opleidings- of 
tewerkstellingstraject.  
 
In 2016 werd de implementatie van de nieuwe werkwijze binnen de maaltijdvoorzieningen voor baby’s en peuters in de 
stedelijke groepsopvang uitgetest in opvanglocatie Hermelijn. Ook Driekoningen en Kameleon krijgen eind 2016 een 
regenereeroven zodat ook hier de implementatie kan starten wanneer de verbouwingswerken in Driekoningen starten. 
In 2017 wordt een evaluatie van deze testimplementatie binnen Hermelijn voorgelegd aan het college en wordt ook de 
regenereeroven binnen PieterNel in gebruik genomen. 
 
In 2017 zal de stad er verder op inzetten om het aantal onthaalouders aangesloten bij de stedelijke dienst voor 
gezinsopvang uit te breiden. Wanneer er zich andere opportuniteiten voordoen om het aantal opvangplaatsen in de 
kinderopvang uit te breiden, zal de dienst deze bekijken. 
 
Aanvulling n.a.v. het budget 2018 
Naar het voorbeeld van het buddyproject voor vluchtelingen wordt een buddyproject voor mensen in armoede opgestart, 
in samenwerking met welzijns- en armoedeorganisaties. Deze opgeleide vrijwilligers worden gekoppeld aan personen in 
armoede voor max. twee jaar. De buddy’s worden opgeleid om op alle levensdomeinen te kunnen interveniëren. Zo zullen 
zij ingezet worden om de meest kwetsbaren te ondersteunen in de zoektocht naar woningen, hen toe te leiden naar 
uitstappen en vakanties, mee te gaan naar scholen/sociale organisaties en hen te ondersteunen in een aantal 
administratieve taken, hun netwerk te versterken,… 
Een nieuw aan te stellen vrijwilligerscoördinator zal de verbinding maken tussen de buddy en de cliënt. Hij of zij zal de 
buddy’s werven, coachen, vormen en opvolgen. 
Hulpverleners/trajectbegeleiders worden steeds meer geconfronteerd met de nood aan activeringsmogelijkheden voor 
maatschappelijk kwetsbare mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de hervorming van tewerkstelling 
art. 60 sinds begin 2017 is de vraag naar laagdrempelige activeringsinitiatieven nog toegenomen. Vanuit de dienst mens 
zien wij de noodzaak om verder in te zetten op het ontwikkelen en ondersteunen van vrijwilligerswerk voor deze 
doelgroep, als middel tot sociale inclusie en het doorbreken van sociaal isolement. Omwille van de diversiteit en de 
complexiteit van de doelgroep dringt een gevarieerd aanbod met intensieve omkadering en coördinatie zich op. Dit zal 
ook opgenomen worden door de  coördinator vrijwilligerswerk. Deze nieuwe voltijdse functie zal voor de helft 
gefinancierd worden door de stad, voor de helft door het OCMW. 
 
De woonbegeleiding vanuit het team sociale en financiële hulpverlening zal rond verschillende aspecten versterkt 
worden.  
Door de grote instroom van daklozen op ons grondgebied slagen we er niet in om het energiethema kwaliteitsvol op te 
nemen. Daarom zal een energieverantwoordelijke aangesteld worden. Deze krijgt onder andere volgende taken: 
opvolging regelgeving rond energie en specifiek rond energiemaatregelen voor mensen met een beperkt inkomen, 
sensibilisering en vorming rond zuinig energieverbruik en tarieven, coördinatie energiescans,… 
Momenteel is er een samenwerkingsverband met de SNMH in het kader van dreigende uithuiszettingen (fase vóór het 
verzoekschrift). We stellen vast dat deze formule werkt en succesvol is. Deze bemiddeling wordt uitgebreid naar huurders 
en verhuurders op de private huurmarkt, om een dreigende uithuiszetting door betalings- of overlastproblemen te 
vermijden of aan te pakken. 
Voor beide activiteiten wordt een extra medewerker ingezet in dit team. Deze zal deels door de stad, deels door het 
OCMW worden gefinancierd. 
Door het verschuiven van de frontoffice voor premieaanvragen naar het themaloket omgeving in het stadhuis, verdwijnt 
deze functie aan de balie van het welzijnshuis. 
Er zal worden gezocht welke functie de balie en de medewerkers van het welzijnshuis nog kunnen opnemen in het kader 
van deze premieaanvragen. Hun taken zullen zich dan vooral richten naar de inwoners van Sint-Niklaas die 
ondersteuning nodig hebben voor deze aanvragen. 
 
De stad zal vanaf 2018 tussenkomen in de kostprijs van de maaltijden in De Variant, het sociaal restaurant van 
maatwerkbedrijf Den Azalee, voor kansenpashouders. Omdat het kansenpastarief niet kostendekkend is en wordt 
toegepast op vraag van het stadsbestuur, zal de stad vanaf 2018 een compensatie van 1 EUR per maaltijd voorzien aan 
vzw Den Azalee. In totaal wordt hiervoor jaarlijks 16.000 EUR voorzien. 
 
In het najaar van 2017 starten we met het opstellen van een overzicht van alle gezondheidsinitiatieven in Sint-Niklaas 
voor kansengroepen en een lijst van specialisten die de derdebetalersregeling toepassen. Deze informatie willen we zo 
ruim mogelijk bekend maken aan de doelgroep, via verschillende communicatiekanalen. Voor gezondheidspromotie is een 
werkingsbudget voorzien van 3.000 EUR.  
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Sedert 2007 organiseert de dienst diversiteit, samenleving en preventie in samenwerking met Arteveldehogeschool Gent, 
de academies van de stad Sint-Niklaas en een stagementor van de vrije basisschool Broeders Nieuwstraat een taalstage 
voor een 40-tal kleuters die de overgang maken naar het eerste leerjaar, gedurende 2 weken in de zomervakantie. De 
kinderen worden gerekruteerd uit de tien scholen die het hoogst scoren op de GOK (gelijke onderwijskansen)-criteria. 
Vanaf 2018 willen we de organisatie van deze zomertaalklassen uitbreiden naar alle klassen van het lager onderwijs. Per 
leerjaar wordt een 40-tal deelnemers verwacht. 
Hiertoe wordt het budget verhoogd naar 20.000 EUR.  
 
Ter uitvoering van het diversiteitsplan 2015-2019 heeft de stad een samenwerkings-overeenkomst met het 
Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) voor het voeren van een taalbeleid, gericht op het wegwerken van 
taaldrempels voor anderstaligen en laaggeletterden én het creëren van maximale taalleerkansen Nederlands voor de 
anderstalige. Op basis van de aanbevelingen van AgII is een actieplan uitgewerkt. We starten binnen de cluster 
welzijn, daarna volgt de rest van de organisatie. Om al deze acties te coördineren en uit te voeren stellen we een 
interne taalbeleidsverantwoordelijke (0,5 VTE) aan. Deze taalbeleidsverantwoordelijke zal vanaf 2018 onder meer 
volgende taken opnemen: 

- Coördinatie van de stuurgroep en taalwerkgroep taalbeleid. 
- Opstellen van een visie op taalbeleid in samenwerking met de stuurgroep en ondersteund door AgII. 
- Opstellen van een communicatiekader voor taalbeleid voor de cluster welzijn en later voor de hele organisatie. 
- Opstellen van taalbeleidsacties in overleg met de betrokken diensten en teams. 
- Coördinatie van alle taalbeleidsacties. 

 
In 2018 willen we een checklist lanceren met richtlijnen voor diversiteit voor de hele organisatie: hoe kan je rekening 
houden met de diversiteit van onze bevolking in alle mogelijke vormen van dienstverlening: aan de loketten/balies, bij de 
organisatie van evenementen, bij het versturen van brieven, enz.  
Verder gaan we in 2018 van start met de communicatiecampagne ‘Zo is Sint-Niklaas’. Daarbij zullen we vertrekken vanuit 
wat ons verbindt. Het brede doel van deze campagne over diversiteit is bewustwording: onze samenleving is divers, dat is 
gewoon zo. Communicatie over diversiteit en de bewustwording bij de bevolking versterken is dan ook een 
aandachtspunt doorheen de jaren. 
 
In 2015 hebben we de huisbezoeken voor 80-plussers opnieuw opgestart. Op minder dan 2 jaar tijd zijn nu alle 85-
plussers in groot Sint-Niklaas aangeschreven geweest en zijn de bezoeken doorgegaan bij wie dit wenste. Nu zijn de 
overige 80-plussers aan de beurt. Wanneer deze allemaal bezocht zijn, willen we alle mensen die 80 jaar worden in dat 
jaar bezoeken. Het opmaken van de planning voor de vrijwilligers, het contact met de vrijwilligers en de 80-plussers, het 
onderhoud van de data, kortom alle administratieve ondersteuning voor dit project, zal vanaf 2018 uitgevoerd worden 
door dienst ondersteuning welzijn. Deze dienst wordt versterkt met 1 VTE medewerker, onder andere voor de 
ondersteuning van het 80-plus project. Verder willen we in 2018 inzetten op de digitalisering van deze ondersteuning, 
om de administratieve opvolging en verwerking efficiënter te laten verlopen.  
 
In 2018 starten we met de renovatie van het buurthuis in het Peter Benoitpark. Een participatietraject met de 
buurtbewoners heeft geleid tot input voor de plannen voor het nieuwe buurthuis. Bewoners vragen een buurthuis waar 
iedereen zich thuis voelt. Het buurthuis moet een plaats bieden voor activiteiten van zeer verschillende doelgroepen: 
hobbyclub, buurtcafé, Goegebuurt, infovergaderingen, huiswerkbegeleiding, enz. Op basis van deze input heeft de 
architect een plan getekend. De werken starten in het voorjaar van 2018 en worden afgerond tegen de zomer. Daarna is 
het de bedoeling om te komen tot een nieuwe invulling van de activiteiten in het buurthuis en de buurtwerking, onder 
andere op basis van vragen en noden van bewoners van het Peter Benoitpark en de omliggende straten. Hiervoor is 
125.000 EUR voorzien (overdracht van 2017).  
 
Uit de aanbevelingen in het actieplan speelweefsel blijkt dat de Beenaertwijk een speelkansarme buurt is. In de 
aanbevelingen van het groenplan wordt de Beenaertwijk als 'zeer groenarm' aangeduid. In 2018 is 60.000 EUR 
(overdracht 2017) voorzien voor het plaatsen van speelinfrastructuur en het oplossen van de voetbalproblematiek in de 
wijk. Vanuit het groenplan voorzien we 50.000 EUR om ineens ook de groenaanleg aan te pakken. De buurt zal betrokken 
worden bij het uitwerken van een ontwerp, zodat er op maat van de buurt een aantrekkelijke groene omgeving 
gerealiseerd wordt dat de hele wijk ten goede komt. Bovendien is het betrekken van de buurt niet alleen belangrijk om 
tot een eindontwerp te komen, maar het is ook een middel om de complexe situatie in de buurt te ontgrendelen. 
Daardoor krijgt het totaalproject een sociale dimensie.  
In 2017 zijn we gestart met een buurtwerking in de Beenaertwijk, deze zetten we verder in 2018. De buurtwerker volgt 
het participatietraject voor de omgevingsaanleg mee op in functie van het versterken van de sociale cohesie in de wijk. In 
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2018 zullen we het proefproject rond vindplaatsgericht jeugdwerk in de Beenaertwijk, dat gevoerd wordt in 
samenwerking met JOS vzw, verder zetten en evalueren.  
 
In 2018 zal in het Huis van het Kind een ruilwinkel opgericht worden waar mensen babyspullen kunnen binnen brengen. 
In ruil hiervoor krijgt men een waardering. Ook kan men een waardering verdienen door deel te nemen aan activiteiten of 
door gebruik te maken van de diensten van andere maatschappelijke voorzieningen. Met de verzamelde waarderingen 
kan men ander materiaal meenemen uit de winkel. Vanuit het team maatschappelijke activering willen we de ruilwinkel 
gebruiken als een middel om anderstalige vrijwilligers te stimuleren in het oefenen van hun Nederlands. Door het 
inzetten op de competenties en de talenten van de vrijwilligers, worden ze versterkt in hun zelfvertrouwen. Voor 
sommigen kan dit een opstap zijn naar een tewerkstellingstraject. Er wordt hiervoor 10.000 EUR voorzien (o.a. voor de 
inrichting en opstart van de ruilwinkel, werkingsmiddelen). 
 
Voor de buitenschoolse groepsopvang zijn volgende investeringen gepland: 

- 't Gavertje : aansluitend op de nieuwbouw voor stedelijke basisschool Gavertje 4 krijgt buitenschoolse 
groepsopvang ’t Gavertje een nieuw gebouw. Door deze aansluiting zal een nog hechtere samenwerking tussen 
school en buitenschoolse opvang kunnen ontstaan waaruit ook in de toekomst experimentele projecten kunnen 
ontstaan betreffende het delen van ruimtes en personeel. Het totale investeringsbudget voor Gavertje 4 en 't 
Gavertje bedraagt ca. 1.870.000 EUR.  

- VP-site: in 2018 zullen de bouwwerken starten voor een multifunctionele nieuwbouw voor buitenschoolse 
opvang op de VP-site. Het investeringsbudget bedraagt ca. 1.262.000 EUR (bouwkost, zonder erelonen). 

- Site Turkyen: in februari 2017 werd de principiële goedkeuring verleend om op site Turkyen te Nieuwkerken een 
plan te laten tekenen voor de integratie van een buitenschoolse groepsopvang binnen de plannen van het 
nieuwe OCMW woon-zorgcentrum. In 2018 zullen de plannen verder ontwikkeld worden en zal de eerste fase 
van de bouwwerken starten. In een tweede fase zal het gebouw voor buitenschoolse opvang opgetrokken 
worden, dat geïntegreerd zal zitten binnen een woonzorggebouw. Oud en jong worden op deze site samen 
gebracht. Door deze combinatie van leeftijden zullen leerkansen spontaan ontstaan en wordt het welbevinden 
van beide groepen verbeterd. Ook binnen dit project zullen de diensten zoeken naar combinatiemogelijkheden 
van personeelsinzet en ruimtegebruik. Voor de realisatie van het gebouw voor de buitenschoolse groepsopvang 
is in 2020 een investeringsbudget van 1.058.585 EUR voorzien. 

 
Aanvulling n.a.v. het budget 2019 
In 2018 zouden de bouwwerken voor een nieuwe centrale opvanglocatie voor buitenschoolse 
opvang op het VP-plein start gaan. De samenwerking met de ontwerper werd echter stopgezet 
wegens budgetoverschrijding. Hoe dan ook moet gezocht worden naar een alternatief voor 
het verouderde gebouw van ’t Mispeltje. De dienst herbekijkt dit dossier en werkt een nieuw 
voorstel uit. 
 
Een volgende investering voor buitenschoolse groepsopvang ligt in de samenwerking tussen 
het woonzorgcentrum Populierenhof en de dienst. Op de huidige locatie van site Turkyen zal 
een nieuw woonzorgcentrum worden opgetrokken waar ruimte voor een buitenschoolse 
opvang voor 75 kinderen zal voorzien worden. 
 
Het team gezinsopvang merkt sinds de invoering van het nieuwe decreet in 2014 
moeilijkheden om onthaalouders te houden of te werven. Andere besturen beginnen hoe 
langer hoe meer in te zetten op het aantrekken en ondersteunen van samenwerkende 
onthaalouders. Op die manier kan het opvangen van kinderen in een huiselijke sfeer blijven 
voortbestaan, wat voor veel ouders een enorme meerwaarde betekent. Het team 
gezinsopvang zal in 2019 verder zoeken naar een geschikte locatie voor de start van 
samenwerkende onthaalouders en hiervoor de kosten en baten in kaart brengen. Bij een 
aanvaardbaar resultaat zal een samenwerkingsproject ondersteund door de dienst 
kinderopvang kunnen opstarten. 
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Bij toekomstige uitbreidingsronden van Kind & Gezin zal het zaak zijn om als lokaal bestuur 
aan te geven hoeveel unieke vragen voor kinderopvang er op het grondgebied gesteld zijn. De 
deskundige regie kinderopvang heeft in 2018 een systeem opgezet om binnen de stedelijke 
opvang de opvangvragen te centraliseren. Dit is echter niet voldoende. Om een volledig zicht 
op vraag en aanbod te krijgen is het nodig om met een professioneel aanmeldingssysteem te 
werken waaruit voldoende kan gerapporteerd worden. In 2019 zal de deskundige regie hierop 
inzetten zodat we de nood aan (inkomensgerelateerde) kinderopvang bij Kind & Gezin correct 
kunnen aangeven. 
 
In 2019 zal de clusteroverstijgende oefening rond brede school verder gezet worden. De 
uitgewerkte visie zal nu omgezet worden in doelstellingen en criteria die de basis zullen 
vormen voor een subsidiekader. Scholen zullen in schooljaar 2019-2020 ingelicht worden 
over dit aanbod en kunnen intekenen op de subsidie. 
 
In 2018 hebben we van het AMIF (Europees Fonds voor Asiel en Migratie) goedkeuring 
verkregen om van start te gaan met het project ‘Diversiteit in actie’. Met dit project wil de stad 
Sint-Niklaas in samenwerking met het Internationaal Comité, een multiculturele federatie, de 
rijke diversiteit in onze stad aanboren en activeren. Doelstelling van het project is om 
beleidsparticipatie bij mensen met een migratie-achtergrond te ondersteunen en in te zetten 
op de burgerzin van al onze burgers. Hiervoor ontvangen we 250.000 EUR subsidie die wordt 
aangewend voor de personeelskost voor een voltijdse projectcoördinator bij de stad en bij het 
Internationaal Comité. Dit project loopt nog tot het voorjaar van 2020. 
 
Het OCMW kocht in juli 2018 een bedrijfspand van het voormalig metaalconstructiebedrijf 
Nobels Peelman  aan, gelegen in de Heistraat, naast de gebouwen van vzw Den Azalee en het 
Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC). 
Een gedeelte van dit gebouw zal later worden verhuurd, verkocht of ter beschikking gesteld 
aan vzw Den Azalee. Vzw Den Azalee zal het achterste deel gebruiken voor opslag en sorteren 
van inkomende goederen en kledij. In het andere deel zal het OOC worden ondergebracht. 
Haar huidige ruimten zijn te klein voor de verdere uitbouw van opleidingen en voortrajecten. 
Daarnaast kunnen nog andere activiteiten worden ondergebracht op deze site.  
De stad zal hier onder meer ruimte gebruiken voor de gebiedsgerichte werking van het beheer 
van het openbaar domein. Vermits dit gaat over enerzijds opslag van machines voor 
groenonderhoud en anderzijds personeelsruimten (refter, kleedruimten, douches,...) is dit goed 
combineerbaar met het OOC, dat ook een opleiding groenzorg voorziet. Er zijn ook andere uit 
te werken ideeën in de sfeer van ruileconomie, sociale cohesie en buurtontmoeting, 
bijvoorbeeld een ruilwinkel, fietsotheek en fietsherstelplaats, Repaircafé, sociaal restaurant, 
buurtgerichte accommodatie (vergaderruimten,...) en dergelijke. 
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Financiële nota 
 

Uit omzendbrief BB 2013/04:  
“De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan, opgemaakt volgens 
modelschema M1, en de staat van het financieel evenwicht [M2].” 

 

1. Financieel doelstellingenplan  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04:  
“Het financiële doelstellingenplan toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het totaal van de 
ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. Doordat daarbij 
ook het beleidsdomein 'algemene financiering' opgenomen moet worden, krijgen de raadsleden een overzicht van 
hoeveel er voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen 
vanuit de algemene financieringsmiddelen.”  

 
Bijlage 2 (decretaal schema M1) omvat een groepering per beleidsdomein (alfabetisch 
geordend op code), tot en met 2021: 
- ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) 
- AF (0. Algemene financiering) 
- CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) 
- RME (2. Ruimte, milieu en economie) 
- WEL (4. Welzijn) 
 
Verder wordt in dit schema een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire 
beleidsdoelstellingen (PBDS – dit zijn de doelstellingen vermeld in het witboek) en het overig 
beleid en, zoals in bijlage 1, tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, 
bv. leningen). 
 
De tegenhanger van dit document op het niveau van het budget is het schema B1. 
 

2. Staat financieel evenwicht  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04:  
“Uit de staat van het financieel evenwicht moet blijken dat de planning voldoet aan de normen voor het 
toestandsevenwicht en voor het structureel evenwicht.” 
“Het toestandsevenwicht houdt in dat het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het 
meerjarenplan groter moet zijn dan of gelijk aan nul. 
Het structureel evenwicht wordt aangetoond aan de hand van de autofinancieringsmarge. Dat is een parameter 
die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de intresten en 
schuldaflossingen te financieren. Het meerjarenplan voldoet aan de norm van structureel evenwicht als de 
autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.” 

 
 
In bijlage 3 (decretaal schema M2) wordt per soort budget (exploitatie, investering en andere) 
een beknopte samenvatting gegeven, met per soort budget ook het resultaat (inkomsten min 
uitgaven), wat in rubriek IV wordt opgeteld tot het budgettaire resultaat van het boekjaar en 
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in rubriek VII tot het resultaat op kasbasis. Voor het budget werden deze gegevens ook 
weergegeven in het schema B5 (liquiditeitenbudget). 
 
Aan de hand van het schema M2 wordt aangetoond dat de autofinancieringsmarge in 2019 
groter is dan of gelijk aan 0, waardoor het verplicht structureel evenwicht in 2019 bereikt 
wordt. Ook in 2020 en 2021 is dat het geval. 
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Toelichtingen 
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt steeds bij het 
meerjarenplan gevoegd, zowel bij de vaststelling ervan door de raad als bij de verzending naar de 
toezichthoudende overheid. 
De formele beslissing van de raad betreft het eigenlijke meerjarenplan. De toelichting bevat alle bijkomende 
informatie die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Zo wordt het meerjarenplan zelf niet overladen met 
technische details of bijkomende informatie. De regelgeving somt een aantal verplichte elementen op, die elk 
bestuur in de toelichting moet opnemen. Die opsomming is echter niet limitatief. De toelichting moet alle 
informatie bevatten die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen.” 

 
De minimale elementen van de toelichting volgens de Vlaamse richtlijnen worden in de 
volgende hoofdstukken telkens in cursief vermeld, met verwijzing naar de omzendbrief.  
 

1. Omgevingsanalyse  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn:  

• de omgevingsanalyse; […]”  
 
In 2014 bevatte de omgevingsanalyse twee analyses: 
- een analyse per dienst, die gemaakt werd half 2012, naar aanleiding van de 

administratieve voorbereiding voor het witboek. Omdat hieraan niets veranderd is 
sindsdien, verwijzen we naar het document van vorig jaar. 

- een analyse van de stadsmonitor 2011. 
 
De editie van de stadsmonitor 2014 werd in het voorjaar van 2015 gepubliceerd. De 
resultaten ervan werden meegenomen in de budgetopmaak 2016. 
 
In 2018 werd de website https://sintniklaas.incijfers.be/ gelanceerd. Ook de resultaten van de 
stadsmonitor 2017 zijn hier terug te vinden, het merendeel tot op stadsdeelniveau (voor wat 
betreft de bevraging van onze bevolking in 2017). 
 
Een vast onderdeel van de omgevingsanalyse is ook de manier waarop de bevolking inspraak 
heeft gekregen in de totstandkoming van de beleidsplannen. Naar aanleiding van de opmaak 
van het bestuursakkoord (‘Witboek 2013-2018’) werd er een intensieve en brede 
participatiecampagne gevoerd. Het meerjarenplan 2014-2019 zelf werd in het najaar van 
2013 besproken in alle adviesraden. 
 
Sindsdien werd de manier van inspraak voor het meerjarenplan voor de meeste adviesraden 
vastgelegd in afsprakennota’s. Deze nota’s zijn meer in het algemeen de uitvoering van artikel 
200 van het gemeentedecreet, dat enkele principes vastlegt voor de organisatie van adviesra-
den (over samenstelling, terugkoppeling opvolging adviezen, ondersteuning…). De 
gemeenteraad keurde de afsprakennota’s goed op 20 december 2013, met volgende raden: 
jeugdraad, cultuurraad, sportraad, Stramin (milieu en natuur), seniorenadviesraad, gecoro 

https://sintniklaas.incijfers.be/
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(ruimtelijke ordening), adviesraad personen met een beperking,  actie- en adviesraad 
solidariteit en een gezamenlijke nota met de drie dorpsraden (Belsele, Nieuwkerken, Sinaai).  
Met betrekking tot de inspraak in het meerjarenplan werden volgende afspraken gemaakt: 
- de stad biedt de advies- of dorpsraad de mogelijkheid om elk jaar in het voorjaar 

suggesties van acties voor het volgende jaar te formuleren, ter voorbereiding van het 
meerjarenplan en het budget voor het volgend jaar;  

- de stad biedt de adviesraad de mogelijkheid om elk jaar in het najaar een advies te 
formuleren bij het meerjarenplan en het budget op het moment dat het ontwerp is 
opgemaakt (deze bepaling geldt alleen voor adviesraden, niet voor dorpsraden). 

 

2. Financiële risico’s  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn: […] 

• een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en 
mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;” 

 
A. Omschrijving van de financiële risico’s 
 
Ons bestuur loopt in het algemeen dezelfde risico’s als de andere Vlaamse gemeentebesturen. 
Deze risico’s zijn voldoende gekend en beschreven door de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en door de studies van Belfius. Ook de algemene pers rapporteert regelmatig over 
de problemen en risico’s van de Vlaamse gemeentebesturen. Dit onderwerp werd ook 
opgenomen en beschreven in de omgevingsanalyse die de basis vormde voor het uitwerken 
van de meerjarenplanning. 
 
Daarnaast zijn er een aantal risicogebieden die verhoogde aandacht verdienen: 
 
1. Het stadsbestuur heeft een aantal partnerbesturen aan dewelke een belangrijke dotatie 

betaald wordt. Het is dan ook van belang om de financiële evolutie van deze 
partnerbesturen op te volgen. Om ons hierin bij te staan werd hiervoor een financieel 
adviseur aangesteld. 

2. Het stadsbestuur heeft samen met de stad Dendermonde en de gemeente Hamme een 
transnationale concessie inzake het rioleringsstelsel afgesloten in 2004. Sinds het 
uitbreken van de financiële crisis in 2008 is gebleken dat de contractvoorwaarden 
nauwgezet moeten opgevolgd worden om te vermijden dat de stad hoge 
schadevergoedingen zou moeten betalen. 

3. De stad verstrekte volgende waarborgen: 
• Gewaarborgde lening OCMW Sint-Niklaas (Belfius): 95.430,51 EUR 
• Gewaarborgde lening VVSG (Belfius) : 288.142,44 EUR  
• Gewaarborgde lening AZ Nikolaas (Belfius) : 2.195.987,53 EUR 
• Gewaarborgde lening AGB ’t Bau-huis (Belfius) : 763.012,31 EUR 

4. De stad verstrekte volgende, al dan niet renteloze, leningen. Zie bijlage 4. 
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B. Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die 
risico’s te dekken 

 
 
De algemene financiële risico’s 
 
De algemene financiële risico’s worden permanent opgevolgd door de beleids- en 
beheersorganen van de stad. Het algemeen financieel risico wordt afgedekt door de 
strategische planning waarin voldoende maatregelen verwerkt zijn om de vereiste 
evenwichten volgens de Beleids- en Beheerscyclus te bereiken (structureel evenwicht in de 
exploitatie, resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge volgens schema M2). De 
stadsadministratie werkt permanent verder aan het verbeteren van het systeem van interne 
controle en aan het opzetten van een systeem van beheerscontrole. Het algemeen financieel 
risico zal beheerd worden door het verder voeren van een ‘getrouwe boekhouding’ en het 
correct opstellen van de beleidsdocumenten (meerjarenplan, bijsturingen van het 
meerjarenplan, budgetten, budgetwijzigingen, jaarrekeningen). 
 
 
Het risico in verband met de stadsdotaties aan de partnerbesturen 
 
Het risico in verband met de stadsdotaties aan de partnerbesturen wordt afgedekt door 
versterkt overleg tussen de stad en de partnerbesturen. Bij de invoering van de Beleids- en 
Beheerscyclus was er overleg met het OCMW en werd er samengewerkt met het autonoom 
gemeentebedrijf. De omgevingsanalyse werd gemaakt in samenwerking met 
vertegenwoordigers van: 

- De stad 
- Het OCMW 
- De Politiezone 
- Het Autonoom Gemeentebedrijf ’t Bau-huis 
- EVA-vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en recreatiecentra  
- EVA-vzw Centrummanagement  
- EVA-vzw Accsi 

Er is ook periodiek gestructureerd overleg met het Centraal Kerkbestuur. Ook voor het 
opstellen van de meerjarenplanning was er uitgebreid overleg met alle partnerbesturen en 
werd er getracht om de doelstellingen en de financiële planningen op elkaar af te stemmen. 
De zonevorming van de brandweer is van start gegaan vanaf 1 januari 2015. Vanaf dezelfde 
datum werd het recreatiedomein De Ster overgedragen aan de provincie Oost-Vlaanderen, 
waardoor de dotatie aan de EVA-vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en recreatiecentra kwam te 
vervallen. 
Vanaf 1 januari 2019 is er de oprichting van het Zorgpunt Waasland : een samenwerking 
tussen de OCMW-besturen van Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke & Sint-Niklaas voor wat betreft 
de “zorg” (rust- & verzorgingstehuizen, dienstencentra, thuishulp, …). 
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Het risico in verband met de transnationale concessie 
 
Het risico in verband met de transnationale concessie wordt afgedekt door het opvolgen en 
herstructureren van de contracten. Er wordt tevens onderzocht of het haalbaar is om de 
transnationale concessie vervroegd te beëindigen. Daarbij wordt beroep gedaan op 
gespecialiseerd advies (financieel en juridisch advies). Dit dossier wordt ook begeleid door de 
Vlaamse administratie. In verband met de transactie werd de waarborg die oorspronkelijk 
enkel verstrekt werd door Dexia aangevuld door de aankoop van Amerikaans waardepapier 
(F. Mac) en door een waarborg van het Vlaams Gewest. 
 
Gezien de hoofdwaarborg in dit dossier verstrekt wordt door het Vlaams Gewest is de vraag of 
dit risico moet gerapporteerd worden door het Vlaams Gewest in plaats van door de betrokken 
gemeenten. Als beide instanties dit risico rapporteren is er immers gevaar voor een 
dubbeltelling. Gezien een eventuele schadevergoeding echter uiteindelijk moet gedragen 
worden door de gemeenten wordt het risico hier toch vermeld. 
 
 
Het risico in verband met de verstrekte stadswaarborgen 
 
Het risico in verband met de gewaarborgde lening van het OCMW Sint-Niklaas is onder 
controle, gezien de nauwe banden tussen stad, OCMW en het AZ Nikolaas, het verplichte 
financieel evenwicht van het OCMW en de decretale toezichtmogelijkheden waarover de stad 
beschikt. 
 
Het risico in verband met de gewaarborgde lening van het AGB ‘t Bauhuis is onder controle, 
aangezien het AGB een volledig zuiver gemeentelijke autonoom gemeentebedrijf is. 
 
Gewaarborgde lening Domus Flandria (Belfius). Gezien het beperkt bedrag en de grotere 
Vlaamse context is dit risico beperkt. 
 
 
Renteloze leningen 
 
Het risico in verband met de verstrekte, al dan niet renteloze leningen, is onder controle gelet 
op het feit dat er bij afsluiten van deze leningen telkens een hypothecair mandaat op een 
onroerend goed gevestigd werd. Meer info over de renteloze leningen vindt u in bijlage 4. 
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3. Lijst beleidsdoelstellingen  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn: […] 

• een overzicht van alle beleidsdoelstellingen (ofwel een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht 
snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar is);” 

 
Hieronder vindt u de lijst van de beleidsdoelstellingen:  

- de 34 prioritaire beleidsdoelstellingen (PBD) komen overeen met de 
beleidsdoelstellingen die in het witboek worden vermeld; 

- daarnaast zijn er nog 4 niet-prioritaire beleidsdoelstellingen (NPBD): die vatten het 
overig beleid per beleidsdomein. 

 
De beleidsdoelstellingen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 
 
PBD01 Duurzaam financieel beheer en beleid voeren op korte en lange termijn. 
PBD02 Werking stadsdiensten moderniseren en een stimulerend HR-beleid voeren. 
PBD03 Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen, waarbij maximaal 

gebruik wordt gemaakt van digitale informatiesystemen.   
PBD04 Een correcte dienstverlening uitbouwen voor burgerzaken, die tegemoet komt 

aan nieuwe tendensen. 
PBD05 De burgers en het middenveld actief betrekken bij het beleid door het verdiepen 

van bestaande en het creëren van nieuwe inspraakvormen. 
PBD06 Een duurzaam en klimaatneutraal beleid uitdragen. 
PBD07 Een eigentijdse en toekomstgerichte invulling geven aan internationale en 

Europese samenwerking. 
PBD08 Bouwen aan een lokale samenleving waarin verscheidenheid een evidentie 

wordt en iedereen gelijke kansen krijgt. 
PBD09 In overleg met het centraal kerkbestuur een toekomstvisie ontwikkelen over de 

werking en het beheer van de kerken en pastorijen. 
PBD10  Risico’s beperken door een preventief beleid en overlast doelgericht en 

consequent aanpakken. 
PBD11 Verder werken aan stadsvernieuwing en de publieke ruimte aantrekkelijk 

inrichten en beheren. 
PBD12 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen realiseren voor iedereen. 
PBD13 Maatregelen nemen voor een integraal mobiliteitsbeleid, met als uitgangspunt 

het STOP-principe. 
PBD14 De wateroverlast bestrijden, de waterzuiveringsgraad verhogen en de openbare 

werken planmatig en gebiedsgericht uitvoeren. 
PBD15 Onze natuur beschermen, uitbreiden en de ecologische waarde ervan verbeteren 

en versterken. 
PBD16 De stad groen en net houden door gebiedsgericht en natuurlijk onderhoud. 
PBD17 Via het landbouwbeleid bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de open 

ruimte en van de economie. 
PBD18 Sterkere regierol opnemen in het economisch beleid. 
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PBD19 Een regierol opnemen inzake tewerkstelling en de randvoorwaarden creëren 
voor meer kansen op tewerkstelling voor alle doelgroepen. 

PBD20 Strategisch, integraal en ambitieus cultuurbeleid voeren over alle culturele 
instellingen en alle deeldomeinen. 

PBD21 De eigen sterke evenementen verder uitbouwen en meer ruimte creëren voor de 
ondersteuning van private organisatoren van evenementen. 

PBD22 Sint-Niklaas beter op de kaart zetten door het maken van gerichte keuzes in 
stadspromotie en toerismebeleid. 

PBD23 Een dynamisch sportbeleid voeren door te zorgen voor een breed en toegankelijk 
aanbod, een kwalitatieve sportinfrastructuur en ondersteuning van 
sportverenigingen. 

PBD24 Integraal jeugdbeleid voeren waardoor alle kinderen en jongeren maximale 
ontplooiingskansen krijgen en het jeugdwerk verder ondersteunen. 

PBD25 De randvoorwaarden creëren om kwalitatief onderwijs mogelijk te maken en 
onderwijskansen te bieden aan alle doelgroepen. 

PBD26 Kwaliteitsvol en pluralistisch onderwijs aanbieden en ondersteunen. 
PBD27 Kwaliteitsvol kunstonderwijs aanbieden, zowel op inhoudelijk als infrastructureel 

vlak. 
PBD28 Samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod aan 

kinderopvang voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen uitbouwen. 
PBD29 Ouders, grootouders en scholen verder ondersteunen in hun opvoedingstaak. 
PBD30 Inzetten op preventie als de beste garantie om gezond te blijven.  
PBD31 Een beleid voeren dat erop gericht is om de zelfredzaamheid van nieuwkomers 

en anderstaligen te verhogen en hen te stimuleren om aan alle aspecten van 
onze samenleving deel te nemen.  

PBD32 Van Sint-Niklaas een leeftijdsvriendelijke stad maken. 
PBD33 Een klimaat voor een sociale en solidaire stad verder realiseren. 
PBD34 Het beleid van stad en OCMW op elkaar afstemmen.  

 
 
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen 
 
NPBD01 In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster 

algemeen beleid en veiligheid die niet vervat zitten in de prioritaire 
beleidsdoelstellingen. 

NPBD02 In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster 
ruimte, milieu en economie die niet vervat zitten in de prioritaire 
beleidsdoelstellingen. 

NPBD03 In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster 
cultuur, vrije tijd en onderwijs die niet vervat zitten in de prioritaire 
beleidsdoelstellingen. 

NPBD04 In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster 
welzijn die niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen. 
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4. Interne organisatie 
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn: […] 

• de interne organisatie van het bestuur, met minstens het organogram van de diensten (met inbegrip van 
de intern verzelfstandigde agentschappen), een overzicht van het personeelsbestand (opgesteld 
overeenkomstig het modelschema TM1), een overzicht van de budgethouders en een overzicht per 
beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;” 

 
De interne organisatie van het stadsbestuur wordt hieronder verduidelijkt aan de hand van het 
organogram, een overzicht van het personeelsbestand, de manier waarop budgethouderschap 
en de goedkeuringsprocedure voor aankopen wordt aangepakt en de beleidsindeling. 
 
A. Organogram  
 
Hieronder vindt u de meest recente versie van het organogram voor stad en OCMW, zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad op 24 augustus 2018.  
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B. Personeelsbestand  
 
Schema TM1 
 
Statuut 2019 2020 2021 
Contractueel       
A 18,00 18,00 18,00 
B 78,49 78,42 78,42 
C 124,46 123,38 123,21 
D 146,68 147,51 147,41 
E 50,88 50,25 49,29 
Geco       
A 0,00 0,00 0,00 
B 0,00 0,00 0,00 
C 0,00 0,00 0,00 
D 0,00 0,00 0,00 
E 0,00 0,00 0,00 
Vastbemoend       
A 65,90 65,65 65,65 
B 57,57 57,83 56,52 
C 140,68 139,53 139,45 
D 120,17 120,20 120,20 
E 2,00 2,00 2,00 
Totaal 2018 2019 2020 
A 83,90 83,65 83,65 
B 136,06 136,25 134,94 
C 265,14 262,91 262,66 
D 266,85 267,71 267,61 
E 52,88 52,25 51,29 

Algemeen totaal 804,83 802,77 800,15 
        
Contractueel 418,51 417,56 416,33 
Geco 0 0 0 
Vastbenoemd 386,32 385,21 383,82 
 
De vervangers van gepensioneerden zijn in deze cijfers opgenomen. Voor 2020 werd bij de 
vervanging van gepensioneerden bekeken of dit al dan niet tot een overschrijding leidt van de 
personeelsnorm van de welbepaalde dienst in de formatie. Bij overschrijding van de norm is er 
geen vervanging voorzien. Voor 2021 werd voorlopig in de vervanging van alle 
gepensioneerden voorzien, in afwachting van de opmaak van het nieuwe meerjarenplanning 
voor 2020-2025. 
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C. Budgethouderschap en goedkeuringsprocedure aankopen 
 
Bij het stadsbestuur is het college de hoofd- en enige budgethouder, in de zin van artikel 158 
en 159 van het gemeentedecreet. Het beheer van de budgetten gebeurt dus in naam en 
opdracht van het college.  
 
Begrip dagelijks bestuur 
 
Het college is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de gemeente, maar het is de 
gemeenteraad die beslist wat er onder dagelijks bestuur moet begrepen worden. Artikel 43 § 
2, 9° van het gemeentedecreet bepaalt immers dat de gemeenteraad exclusief bevoegd is 
voor de vaststelling wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 159 van het 
gemeentedecreet moet worden verstaan. Artikel 159 § 2 van het gemeentedecreet stipuleert 
dat de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen bepaalt wat 
onder dagelijks bestuur wordt begrepen. 
 
Het gemeentedecreet definieert niet wat wordt verstaan onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
zodat elke gemeente een eigen invulling kan geven aan dit begrip. Deze definitie werd bij 
gemeenteraadsbesluiten van 27 november 2015 en 19 december 2017 als volgt gewijzigd: 
 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist onder dagelijks bestuur te verstaan 
 
1. alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de 
financiële impact is voorzien op hetzij het exploitatie-, hetzij het investeringsbudget en dit ten 
belope van een totaal maximumbedrag van 135.000 EUR (exclusief btw). 
 
In afwijking van het voorgaande zal de gemeenteraad jaarlijks, naar aanleiding van de vaststelling 
van het budget voor het volgende jaar, een lijst vaststellen van verrichtingen die niet worden 
beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur. 
 
In afwijking van het voorgaande worden alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan 
van een verbintenis die verrekend wordt op volgende algemene rekeningen altijd beschouwd als 
vallend onder de definitie van dagelijks bestuur: 
 

ARK Omschrijving ARK 

60000000 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 

61100000 Elektriciteit 

61110000 Gas 

61130000 Water 

61210000 Brandverzekering 

61220000 Burgerlijke aansprakelijkheid 

61240000 Verzekering voertuigen 

61250000 Verzekering van arbeidsongevallen 
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61260000 Hospitalisatieverzekering 

61290000 Overige verzekeringen 

61310000 
Erelonen en vergoedingen voor notarissen, deurwaarders, advocaten, 
artsen en paramedici 

61330000 
Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor 
selectie personeel 

61340000 Erelonen en vergoedingen voor optredens en auteursrechten 

61350000 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken 

61390000 Andere erelonen en vergoedingen 

61410200 Documentatie en abonnementen 

61410300 Frankeringskosten 

61410400 Communicatiekosten telefoon en internet 

61410610 Kopierkosten 

61430900 Overige informaticakosten 

61460100 Publiciteit, advertenties en info 

61500030 Vervoer 

61500040 Lidmaatschappen 

61500060 Kosten aflevering elektronische id 

61500070 Medische keuringen 

61500080 Opleidingskosten 

61500100 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen 

61501300 Onderhoud en herstelling technisch materiaal 

61501500 Overige technische kosten en materiaal - food 

61501550 Overige technische kosten en materiaal - non food 

61630000 Brandstof voor voertuigen 

2. elke aanpassing van de raming van een opdracht voor de aanneming van werken, leveringen of 
diensten waarvan de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft vastgesteld, in 
zoverre deze de door de gemeenteraad vastgestelde indicatieve raming met niet meer dan 25 % 
overstijgt.  

3. de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen 
met een maximale duur van 9 jaar. Voor deze aangelegenheid is het college alsdan exclusief 
bevoegd en kan het geen delegatie verlenen aan bepaalde personeelsleden.'  
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Artikel 2 

De gemeenteraad beslist dat van elke eindafrekening van elke overheidsopdracht, waarvan voor de 
oorspronkelijke basisopdracht de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft 
vastgesteld en die ten gevolge van wijzigingen meer dan 10 % hoger ligt dan het gunningsbedrag 
wordt kennisgegeven aan de gemeenteraad. 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist dat de verbintenissen tot en met een bedrag van 30.000 EUR (exclusief 
btw) zijn vrijgesteld van visumplicht.   

Artikel 4 

De gemeenteraad beslist dat voor verrichtingen genoemd in artikel 1.1 en 1.2 waarvoor het college 
bevoegd is en waarvan het bedrag maximum 2.500 EUR (exclusief btw) bedraagt, kan het college 
van burgemeester en schepenen machtiging kan verlenen aan bepaalde personeelsleden, en dat 
voor de verbintenissen van meer dan 2.500 EUR (exclusief btw) tot 135.000 EUR (exclusief btw) het 
college exclusief bevoegd is en geen machtiging kan verlenen aan bepaalde personen. 

 
Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 43, §2, 11°, a van het 
Gemeentedecreet bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden 
van deze overheidsopdrachten, als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur zoals in de 
definitie hierboven bepaald. 
 
 
Visum financieel beheerder 
 
Art. 94 van het gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder in volle 
onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de 
beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de 
voorwaarden vastgesteld in titel IV. Deze voorwaarden worden onder meer vastgelegd in art. 
160, §2 dat stelt: “De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande 
nettokasstroom, zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan 
worden aangegaan.  
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen 
verbintenissen in het kader van zijn opdracht bedoeld in artikel 94, eerste lid, 1°. Hij verleent 
zijn visum, indien uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenis blijkt. 
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel beheerder, de nadere voorwaarden 
waaronder de financieel beheerder de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De 
gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na 
advies van de financieel beheerder, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de 
visumverplichting. De gemeenteraad kan, op eensluidend voorstel van de financieel 
beheerder, de bevoegdheid, vermeld in het tweede lid, delegeren aan een of meer 
personeelsleden, die werken onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder.” 
 
De Vlaamse Regering bepaalde de perken van de visumverplichting in art. 121 van het besluit 
van 25 juni 2010, waarin gesteld wordt dat de raad de volgende categorieën van verrichtingen 
niet kan uitsluiten van de visumverplichting:  
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;  



Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 11 – blz. 71 
 

2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;  
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;  
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag, bepaald door de minister;  
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 
het jaarlijkse bedrag hoger is dan het bedrag, bepaald door de minister;  
6° de investeringssubsidies.  
Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling. 
 
De gemeenteraad besliste op 27 november 2015 om de visumverplichting op 30.000 EUR 
exclusief btw te brengen. 
 
Machtiging goedkeuring uitgaven tot en met 2.500 EUR exclusief btw 
 
Voor de vlotte werking van de administratie is wel voorzien dat het college, als budgethouder, 
machtiging geeft aan de secretaris om de bepaalde verrichtingen te vragen. Dat kan conform 
artikel 58 van het Gemeentedecreet, waarbij het college van burgemeester en schepenen bij 
reglement  de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de gemeentesecretaris kan 
toevertrouwen. De secretaris kan op zijn beurt verder andere personeelsleden van de 
gemeente (in concreto de leidinggevende ambtenaren) machtigen, eveneens in uitvoering van 
artikel 58. In de praktijk houdt dat in dat de diensthoofden uitgaven tot een bedrag van 2.500 
EUR (exclusief btw) kunnen initiëren. 
 
Deze machtigingen werden ondertussen verleend: 
• collegebeslissing van 2 december 2013 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden van 

dagelijks bestuur aan de stadssecretaris. 
• secretarisbesluiten van 21 februari 2014, 5 maart 2015, 21 januari 2016, 12 januari 2017 

en 26 januari 2018 tot verdere delegatie van de bevoegdheid tot het voeren van de 
gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van bepaalde overheidsopdrachten (tot 
2.500 EUR exclusief btw) aan nominatief aangeduide diensthoofden. 

 
 

D. Samenstelling beleidsdomeinen  
 
In Sint-Niklaas wordt volgende beleidsindeling in beleidsdomeinen, -velden en -items 
gebruikt: 

1ste niveau voor beleidsdomein, bv. 0 Algemene financiering 
2de niveau voor beleidsveld, bv. 0100 Politieke organen 
3de niveau voor beleidsitem bv. 0100/01 Gemeenteraad 

Niet alle beleidsvelden worden gebruikt in het kader van de beleids- en beheerscyclus. 
 
De samenstelling van de beleidsdomeinen is ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorige 
jaren. 
 
0 Algemene financiering 
 
  0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 
    0020 Fiscale aangelegenheden     
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    0030 Financiële aangelegenheden     
    0040 Transacties in verband met de openbare schuld     
    0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel     
    0090 Overige algemene financiering     
 
 
1 Algemeen beleid en veiligheid 
 
  0100 Politieke organen  
    0100/01 Gemeenteraad 
       0100/02 College 
        0100/03 Burgemeester 
        0100/04 OCMW 
        0100/99 Overige politieke organen 
    0101 Officieel ceremonieel     
    0110 Secretariaat     
    0111 Fiscale en financiële diensten     
    0112 Personeelsdienst en vorming 
    0112/01 HRM 
        0112/02 Personeelsbeheer 
        0112/99 Overige van personeelsdienst en vorming 
    0113 Archief     
    0114 Organisatiebeheersing     
    0115 Welzijn op het werk     
    0119 Overige algemene diensten 
    0119/01 Beleidsondersteuning 
        0119/02 Communicatie 
        0119/03 Drukwerk 
        0119/04 ICT 
        0119/05 Centrale aankoopdienst 
        0119/06 Centraal magazijn niet-voeding 
        0119/07 Centraal magazijn voeding 
        0119/08 Centrale keuken 
        0119/09 Gebouwen 
        0119/10 Schoonmaak 
        0119/11 Wagenpark 
        0119/99 Overige van overige algemene diensten 
    0130 Administratieve dienstverlening 
    0130/01 Bevolking 
        0130/02 Burgerlijke stand 
        0130/03 Verkiezingen 
        0130/99 Overige administratieve dienstverlening 
    0150 Internationale relaties     
    0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties     
    0160 Hulp aan het buitenland 
    0160/01 Subsidies aan verenigingen 
        0160/02 Subsidies aan particulieren 
        0160/03 Noodhulp 
        0160/04 Subsidies aan buitenlandse partners 
        0160/05 Sensibiliseringsacties 
        0160/99 Overige hulp aan het buitenland 
    0170 Binnengemeentelijke decentralisatie     
    0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg     
    0190 Overig algemeen bestuur 
    0190/01 Klachtenbehandeling 
        0190/02 Gebiedsgerichte werking 
        0190/03 Contacten met het leger 
        0190/04 Lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverb. 
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        0190/05 Dienstorganisatie en -ondersteuning 
        0190/99 Overige van overig algemeen bestuur 
    0400 Politiediensten 
    0400/01 Uitvoerende politiediensten 
        0400/02 Ondersteunende politiediensten 
        0400/03 Preventie politie 
        0400/99 Overige politiediensten 
    0410 Brandweer 
    0410/01 Uitvoerende brandweerdiensten 
        0410/02 Ondersteunende brandweerdiensten 
        0410/03 Preventie brandweer 
        0410/99 Overige brandweerdiensten 
    0420 Dienst 100     
    0430 Civiele bescherming     
    0440 Overige hulpdiensten     
    0450 Rechtspleging     
    0460 Kinderbescherming     
    0470 Dierenbescherming     
    0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)     
    0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid     
    0790 Erediensten     
    0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 
 
 
2 Ruimte, milieu en economie 
 
  0200 Wegen 
    0200/01 Gewestwegen 
        0200/02 Buurt- en voetwegen 
        0200/03 Tragewegenplan 
        0200/04 Gemeentewegen 
        0200/05 Sneeuw- en ijzelbestrijding 
        0200/06 Standplaats- en andere vergunningen 
        0200/07 Signalisatie 
        0200/08 Wegbermen 
        0200/99 Overige wegen 
    0210 Openbaar vervoer     
    0220 Parkeren     
    0290 Overige mobiliteit en verkeer 
    0290/01 Mobiliteitsbeleid 
        0290/02 Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
        0290/03 Verkeersopvoeding 
        0290/99 Overige van overige mobiliteit en verkeer 
    0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval     
    0309 Overig afval- en materialenbeheer     
    0310 Beheer van regen- en afvalwater 
    0310/01 Rioleringen 
        0310/99 Overig beheer van regen- en afvalwater 
    0319 Overig waterbeheer 
    0319/01 Buurtweggrachten 
        0319/02 Waterlopen 
        0319/03 Polders en wateringen 
        0319/04 Integraal waterbeleid 
        0319/05 Deelbekkens 
        0319/06 Waterschappen 
        0319/99 Overig van overig waterbeheer 
    0320 Sanering van bodemverontreiniging     
    0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging     
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    0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos     
    0341 Erosiebestrijding     
    0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem     
    0350 Klimaat en energie     
    0380 Participatie en sensibilisatie     
    0381 Geïntegreerde milieuprojecten     
    0390 Overige milieubescherming     
    0500 Handel en middenstand 
    0500/01 Markten 
        0500/02 Nacht- en belwinkels 
        0500/99 Overige handel en middenstand 
    0510 Nijverheid     
    0530 Land-, tuin- & bosbouw 
    0530/01 Stedelijk landbouwbeleid 
        0530/02 Ondersteuning van de landbouw- en tuinbouwsector 
        0530/03 Beheer open ruimte 
        0530/99 Overige land-, tuin- en bosbouw 
    0540 Visvangst     
    0550 Werkgelegenheid     
    0590 Overige economische zaken     
    0600 Ruimtelijke planning 
    0600/01 Planning 
        0600/02 Vergunningen 
        0600/03 Handhaving 
        0600/99 Overige ruimtelijke planning 
    0610 Gebiedsontwikkeling 
    0610/01 Onroerende rechten 
        0610/99 Overige gebiedsontwikkeling 
    0620 Grondbeleid voor wonen     
    0621 Bestrijding van krotwoningen     
    0622 Woonwagenterreinen     
    0629 Overig woonbeleid     
    0630 Watervoorziening     
    0640 Elektriciteitsvoorziening     
    0650 Gasvoorziening     
    0660 Communicatievoorzieningen     
    0670 Straatverlichting     
    0680 Groene ruimte     
    0690 Overige nutsvoorzieningen     
 
 
3 Cultuur, vrije tijd en onderwijs 
 
  0520 Toerisme - Onthaal en promotie     
    0521 Toerisme - Sectorondersteuning     
    0522 Toerisme - Infrastructuur     
    0529 Overige activiteiten inzake toerisme     
    0700 Musea  
    0700/01 Publiekswerking musea 
        0700/99 Overige van musea 
    0701 Cultuurcentrum 
    0701/01 Publiekswerking cultuurcentrum 
        0701/99 Overige van cultuurcentrum 
    0702 Schouwburg, concertgebouw, opera     
    0703 Openbare bibliotheken 
    0703/01 Publiekswerking openbare bibliotheken 
        0703/99 Overige van openbare bibliotheken 
    0704 Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken     



Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 11 – blz. 75 
 

    0705 Gemeenschapscentrum     
    0709 Overige culturele instellingen     
    0710 Feesten en plechtigheden 
    0710/01 Vaderlandslievende verenigingen 
        0710/02 Feestelijkheden 
        0710/03 Wijkwerking feesten 
        0710/04 Officiële plechtigheden 
        0710/05 Foren en kermissen 
        0710/06 Feestmateriaal: onderhoud, marktkasten e.a. 
        0710/07 Feestmateriaal: windschermen en parasols 
        0710/08 Feestmateriaal: eindejaarsverlichting 
        0710/09 Diverse feesten 
        0710/10 Geschenken jubilerende verenigingen 
        0710/11 Geschenken jubilarissen 
        0710/99 Overige feesten en plechtigheden 
    0711 Openluchtrecreatie 
    0711/01 Recreatiepark De Ster vzw 
        0711/99 Overige openluchtrecreatie 
    0712 Festivals     
    0719 Overige evenementen 
    0719/01 Eenmalige evenementen 
        0719/02 Jaarlijkse evenementen 
        0719/99 Overige van overige evenementen 
    0720 Monumentenzorg 
    0720/01 Subsidies waardevolle niet-beschermde gebouwen 
        0720/02 Beschermde monumenten stadseigendom 
        0720/03 Beschermde monumenten kerkfabrieken 
        0720/99 Overige monumentenzorg 
    0721 Archeologie     
    0729 Overig beleid inzake het erfgoed 
    0729/01 Gedenktekens, oorlogsmonumenten 
        0729/99 Overige van overig beleid inzake het erfgoed 
    0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 
    0739/01 Beeldende kunsten 
        0739/99 Overige van overig kunst- en cultuurbeleid 
    0740 Sport 
    0740/01 Sportbeleid 
        0740/02 Sportinstellingen en sportterreinen 
        0740/03 Sinbad 
        0740/04 Sportpromotie 
        0740/99 Overige van sport 
    0750 Jeugd 
    0750/01 Jeugdvorming 
        0750/02 Jeugdruimte 
        0750/03 Jeugdcommunicatie 
        0750/04 Jeugdcultuur 
        0750/05 Jeugdwerk 
        0750/06 Jeugdbeleid 
        0750/99 Overige van jeugd 
    0800 Gewoon basisonderwijs 
    0800/01 Gavertje Vier  Belsele 
        0800/02 De Droomballon Nieuwkerken 
        0800/99 Overige van gewoon basisonderwijs 
    0801 Buitengewoon basisonderwijs     
    0810 Gewoon secundair onderwijs     
    0814 Leren en werken     
    0815 Buitengewoon secundair onderwijs     
    0820 Deeltijds kunstonderwijs 
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    0820/01 Academie voor muziek, woord en dans 
        0820/02 Academie voor schone kunsten 
        0820/99 Overige van deeltijds kunstonderwijs 
    0830 Centra voor volwassenenonderwijs     
    0835 Hoger onderwijs     
    0860 Centra voor leerlingenbegeleiding     
    0861 Administratieve dienst voor het onderwijs     
    0862 Huisvesting voor schoolgaanden     
    0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs     
    0870 Ochtend- en avondtoezicht     
    0871 Middagtoezicht     
    0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur     
    0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs     
    0874 Leerlingenvervoer     
    0879 Andere voordelen     
    0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs     
    0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 
 
4 Welzijn 
 
  0900 Sociale bijstand     
    0901 Voorschotten     
    0902 Integratie van personen met vreemde herkomst     
    0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers     
    0904 Activering van tewerkstelling     
    0905 Dienst voor juridische informatie en advies     
    0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid     
    0910 Woningen voor personen met een handicap     
    0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap     
    0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit     
    0920 Werkloosheid     
    0930 Sociale huisvesting     
    0940 Jeugdvoorzieningen     
    0941 Gezinsvervangende tehuizen     
    0942 Onderhoudsgelden     
    0943 Gezinshulp     
    0944 Opvoedingsondersteuning     
    0945 Kinderopvang 
    0945/01 Kinderdagverblijven 
        0945/04 Dienst opvanggezinnen 
        0945/05 Buitenschoolse opvang 
        0945/99 Overige kinderopvang 
    0946  Thuisbezorgde maaltijden     
    0947  Klusjesdienst     
    0948  Poetsdienst     
    0949  Overige gezinshulp     
    0950  Ouderenwoningen     
    0951  Dienstencentra     
    0952  Assistentiewoningen     
    0953  Woon- en zorgcentra     
    0954  Dagzorgcentra     
    0959  Overige verrichtingen betreffende ouderen     
    0980  Sociale geneeskunde     
    0982  Ziekenhuizen     
    0983  Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen     
    0984  Ontsmetting en openbare reiniging     
    0985  Gezondheidspromotie en ziektepreventie     
    0986  Eerstelijnsgezondheidszorg     
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    0989  Overige dienstverlening inzake volksgezondheid     
    0990  Begraafplaatsen     
    0991  Crematoria     
    0992  Lijkbezorging     

 

5. Verbonden entiteiten  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn: […] 

• een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa (d.w.z. de entiteiten 
waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen);” 

 
In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van alle entiteiten die zijn opgenomen onder de 
financiële vaste activa. 
 
In bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de huidige vertegenwoordiging van de stad Sint-
Niklaas in verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden, toestand op 
14 oktober 2018. Na het aantreden van de nieuwe bestuursploeg op 1 januari 2019 zullen 
deze vertegenwoordigingen uiteraard wijzigen. 
 

6. Fiscaliteit 
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn: […] 

• in voorkomend geval, de fiscaliteit : de aanslagvoeten van de APB en OOV per jaar van het 
meerjarenplan, een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen, een 
overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het 
meerjarenplan, een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven 
belastingssoort;” 

 
Het overzicht van alle belastingen en retributies wordt gepubliceerd en geactualiseerd op de 
website van de stad, zie onderstaande link: https://www.sint-niklaas.be/over-de-
stad/beleidsinfo/stadsbelastingen-en-financian/belasting-en-retributiereglementen 
 
In bijlage 7 vindt u, per geheven belastingsoort, een raming van de opbrengsten zoals die in 
de BBC-software werd ingevoerd.  
 
 

7. Financiële schulden  
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De minimale elementen van de toelichting zijn: […] 

• een overzicht van de financiële schulden (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM2)” 
 
In bijlage 8 (decretaal schema TM2) kan u het overzicht van de financiële schulden 
consulteren. 
 

https://www.sint-niklaas.be/over-de-stad/beleidsinfo/stadsbelastingen-en-financian/belasting-en-retributiereglementen
https://www.sint-niklaas.be/over-de-stad/beleidsinfo/stadsbelastingen-en-financian/belasting-en-retributiereglementen
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8. Overzicht van investeringen volgens beleidsindeling 
 
In een laatste rapport, dat eveneens louter werd opgesteld ten behoeve van de raadsleden, 
worden de voorziene uitgaven en inkomsten per jaar per investering gegroepeerd volgens 
beleidsdomein, beleidsveld en beleidsitem (voor beleidsindeling, zie hierboven bij 4D). Dit 
geeft een inzicht over hoe de investeringsmiddelen verdeeld worden over de verschillende 
deelsectoren, los van het feit of ze worden ingezet ter uitvoering van een prioritaire 
beleidsdoelstelling of het overig beleid. 
 
In bijlage 9 (op A3-formaat) kan u dit rapport raadplegen.  
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Bijlagen bij meerjarenplan 2014-2019 
 
 



Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 11 – blz. 80 
 

 



Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :
 

 
Overzicht beleidsdoelstellingen
Toelichting meerjarenplan
Stad Sint Niklaas
46021
Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas
2019 - 2019
0
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Sint-Niklaas

2019140001PBD01. Gezonde stadsfinanciën.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 3.217.561,12€ 62.584.128,91€

I 0,00€ 0,00€

A 10.165.783,95€ 32.462.431,00€

Totaal 13.383.345,07€ 95.046.559,91€

AP001. De werkingskosten kritisch doorlichten. 2019140001

2019

X

AP003. Strak investeringsbeleid voeren. 2019140004

2019

X

AP004. Kader vastleggen voor renteloze leningen en prefinanciering. 2019140005

2019

X

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. 2019140006

2019

X

2019140002PBD02. Personeel en interne organisatie.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 141.043,00€ 4.202.592,00€

I 5.550.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 5.691.043,00€ 4.202.592,00€

AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. 2019140010

2019

X

AP010. Maximaal samenwerken met het OCMW. 2019140011

2019

X

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren. 2019140022

2019

X

2019140003PBD03. Dienstverlening en digitalisering.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 20.000,00€ 10.000,00€

I 4.205.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 4.225.000,00€ 10.000,00€

AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren. 2019140023

2019

X
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AP014. Actiever mogelijkheden van internet benutten. 2019140024

2019

X

AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. 2019140026

2019

X

2019140004PBD04. Burgerzaken.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 5.000,00€ 0,00€

I 60.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 65.000,00€ 0,00€

AP019. De begraafplaatsen aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. 2019140029

2019

X

2019140005PBD05. Inspraak, participatie en gebiedsmanagement.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 305.730,00€ 92.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 305.730,00€ 92.000,00€
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AP020. Programma opzetten rond participatie. 2019140030

2019

X

AP021. Een klantgericht en laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2019140031

2019

X

AP022. Klachtenbehandeling centraliseren. 2019140032

2019

X

AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen. 2019140033

2019

X

AP025. Gebiedsgerichte participatie organiseren. 2019140035

2019

X

AP026. Laagdrempelige methodieken uitwerken voor de niet-georganiseerde geïnteresseerde burger 2019140036

2019

X

2019140006PBD06. Duurzaamheid.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 227.500,00€ 35.000,00€

I 445.578,00€ 61.000,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 673.078,00€ 96.000,00€

AP027. Het Burgemeestersconvenant ondertekenen. 2019140037

2019

X

AP028. Burgers en bedrijven sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie. 2019140038

2019

X

AP030. Een duurzaam aankoopbeleid voeren. 2019140040

2019

X

AP032. Een duurzaam afvalbeleid voeren. 2019140042

2019

X

2019140007PBD07. Internationale samenwerking.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 134.250,00€ 50.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 134.250,00€ 50.000,00€
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AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. 2019140043

2019

X

AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. 2019140044

2019

X

AP035. De Europese stedenbanden een nieuwe dynamiek geven. 2019140045

2019

X

AP036. De Europese en vredesgedachte concreet vorm geven. 2019140046

2019

X

2019140008PBD08. Diversiteit.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 393.264,00€ 186.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 393.264,00€ 186.000,00€

AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. 2019140048

2019

X
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AP039. Het draagvlak vergroten voor de diversiteit van de samenleving. 2019140049

2019

X

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen. 2019140050

2019

X

2019140009PBD09. Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 70.950,00€ 11.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 70.950,00€ 11.000,00€

AP041. Een toekomstvisie voor parochiekerken en pastorijen opmaken. 2019140051

2019

X

AP044.  Een goede verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2019140054

2019

X

2019140010PBD10. Veiligheid.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 13.399.896,00€ 1.002.778,00€

I 100.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 13.499.896,00€ 1.002.778,00€

AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën. 2019140075

2019

X

AP046. Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen. 2019140076

2019

X

2019140011PBD11. Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 115.000,00€ 35.000,00€

I 4.653.594,90€ 750.000,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 4.768.594,90€ 785.000,00€

AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving. 2019140081

2019

X

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren. 2019140084

2019

X

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 11 – blz. 89



Overzicht beleidsdoelstellingen

Stad Sint Niklaas / Toelichting meerjarenplan 2019 - 2019 Pagina  10 van 32

AP057. Actief meedenken over de ontwikkeling van AZ Nikolaas. 2019140087

2019

X

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. 2019140082

2019

X

2019140012PBD12. Wonen.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 559.500,00€ 0,00€

I 40.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 599.500,00€ 0,00€

AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat. 2019140088

2019

X

AP061. De woonwinkel verder uitbouwen als spil van een sociaal en geïntegreerd woonbeleid. 2019140091

2019

X

2019140013PBD13. Mobiliteit.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 575.050,00€ 5.300,00€

I 475.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 1.050.050,00€ 5.300,00€

AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen. 2019140092

2019

X

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen. 2019140093

2019

X

AP064. Doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren. 2019140094

2019

X

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. 2019140095

2019

X

AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. 2019140097

2019

X
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AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop. 2019140098

2019

X

AP069. Actief promoten van andere, duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze. 2019140099

2019

X

2019140014PBD14. Openbare werken en waterbeheersing.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 487.400,00€ 0,00€

I 8.665.469,41€ 1.440.672,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 9.152.869,41€ 1.440.672,00€

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten. 2019140100

2019

X

AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. 2019140101

2019

X

2019140015PBD15. Natuur.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 189.600,00€ 8.000,00€

I 359.343,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 548.943,00€ 8.000,00€

AP072. Het lokale bosareaal versterken. 2019140102

2019

X

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen. 2019140103

2019

X

AP074. De biodiversiteit verhogen. 2019140104

2019

X

AP075. Het landelijk karakter van de deelgemeenten behouden. 2019140117

2019

X

AP077. De binnenstad vergroenen. 2019140119

2019

X
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AP078. Streven naar meer dierenwelzijn. 2019140120

2019

X

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen. 2019140121

2019

X

2019140016PBD16. Groen en stadsreiniging.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 14.000,00€ 0,00€

I 577.500,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 591.500,00€ 0,00€

AP080. Voortrekkersrol blijven spelen op vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer. 2019140122

2019

X

AP081. Meer synergie realiseren door gebiedsgericht te werken. 2019140123

2019

X

AP083. De inzet voor een reine stad optimaliseren en communiceren. 2019140125

2019

X

2019140017PBD17. Landbouw.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 16.050,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 16.050,00€ 0,00€

AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. 2019140127

2019

X

2019140018PBD18. Lokale economie, KMO en horeca.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 791.841,00€ 30.000,00€

I 26.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 817.841,00€ 30.000,00€

AP086. Algemeen economisch beleid versterken. 2019140128

2019

X

AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid. 2019140130

2019

X

AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2019140131

2019

X
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AP090. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. 2019140132

2019

X

AP091. Samenwerking met lokale horeca verder versterken. 2019140133

2019

X

AP094. Een stimulerend klimaat voor bedrijven creëren. 2019140136

2019

X

2019140019PBD19. Werk en sociale economie.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 205.341,00€ 45.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 205.341,00€ 45.000,00€

AP096. Een tewerkstellingsbeleid uitwerken waarin het stadsbestuur een regiefunctie vervult. 2019140138

2019

X

AP097. Regierol vervullen in sociale economie. 2019140139

2019

X

2019140020PBD20. Cultuur.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 106.100,00€ 5.840,00€

I 2.000.000,00€ 750.001,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 2.106.100,00€ 755.841,00€

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid 2019140140

2019

X

AP099. De verzelfstandiging van de werking van de culturele instellingen stimuleren. 2019140141

2019

X

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen. 2019140142

2019

X

AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers. 2019140143

2019

X

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken. 2019140144

2019

X
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AP103. Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen. 2019140145

2019

X

AP104. Een integraal tentoonstellingsbeleid voeren. 2019140146

2019

X

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking. 2019140148

2019

X

AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest. 2019140149

2019

X

AP108. De maatschappelijke relevantie van en de collectieve betrokkenheid bij het erfgoed versterken 2019140150

2019

X

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden. 2019140151

2019

X

AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed. 2019140152

2019

X

2019140021PBD21. Evenementen.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 1.089.900,00€ 162.150,00€

I 35.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 1.124.900,00€ 162.150,00€

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. 2019140154

2019

X

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren. 2019140155

2019

X

AP114. De inzet en het verhuur van feestmateriaal optimaliseren. 2019140156

2019

X

2019140022PBD22. Toerisme en stadspromotie.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 97.990,00€ 15.991,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 97.990,00€ 15.991,00€

AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. 2019140158

2019

X
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AP118. De werking van de dienst toerisme optimaliseren. 2019140162

2019

X

2019140023PBD23. Sport en recreatie.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 448.625,00€ 166.300,00€

I 720.531,70€ 180.735,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 1.169.156,70€ 347.035,00€

AP119. De kwalitatieve uitbouw van de sportverenig ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid. 2019140163

2019

X

AP120. De kwaliteit van sportverenigingen stimuleren. 2019140165

2019

X

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2019140167

2019

X

AP122. Een transversaal beweeg- en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen. 2019140173

2019

X
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AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking. 2019140174

2019

X

2019140024PBD24. Jeugd.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 602.300,00€ 34.000,00€

I 129.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 731.300,00€ 34.000,00€

AP126. Het label kindvriendelijke stad verwerven. 2019140180

2019

X

AP127. Speelweefsel in kernstad en deelgemeenten ruimtelijk vorm geven. 2019140182

2019

X

AP129. Regierol opnemen bij het uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren. 2019140186

2019

X

AP130. Vrijetijds- en vakantieaanbod verruimen en versterken. 2019140188

2019

X
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AP131. Jeugdfuiven specifiek benaderen binnen een eengemaakt feestloket. 2019140190

2019

X

AP132. Inhaalbeweging jeugdlokalen verderzetten en actualiseren. 2019140191

2019

X

AP133. De ondersteuning van het jeugdwerk optimaliseren. 2019140192

2019

X

AP134. De jeugdhuizen in de deelgemeenten laten evolueren naar ontmoetingscentra. 2019140193

2019

X

AP135. De kwaliteit van het jeugdwerk monitoren en stimuleren. 2019140194

2019

X

AP136. Inspraak van kinderen en jongeren inbouwen vanaf de planningsfase. 2019140195

2019

X

AP137. Het elan van Sint-Niklaas als dé stad van de Sint vergroten. 2019140196

2019

X

2019140025PBD25. Flankerend onderwijsbeleid.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 58.000,00€ 5.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 58.000,00€ 5.000,00€

AP138. Intern het klimaat scheppen om duurzaam en planmatig onderwijsbeleid verder uit te bouwen. 2019140159

2019

X

AP139. Vraag en aanbod van onderwijsplaatsen op elkaar afstemmen. 2019140161

2019

X

AP140. Bruggen bouwen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 2019140164

2019

X

AP141. Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren. 2019140166

2019

X

AP142. Partner zijn in het vergroten van ouderbetrokkenheid. 2019140168

2019

X
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AP143. Partner zijn in het voeren van een kostenbewust beleid in het onderwijs. 2019140169

2019

X

AP144. Een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept. 2019140170

2019

X

AP147. Initiatieven ondersteunen m.b.t. het principe van levenslang en levensbreed leren 2019140175

2019

X

2019140026PBD26. Stedelijk basisonderwijs

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 172.700,00€ 3.400,00€

I 1.836.208,91€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 2.008.908,91€ 3.400,00€

AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden. 2019140177

2019

X

AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. 2019140179

2019

X
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AP150. Streven naar een optimale huisvesting. 2019140181

2019

X

2019140027PBD27. Kunstonderwijs.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 0,00€ 13.500,00€

I 598.000,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 598.000,00€ 13.500,00€

AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen. 2019140185

2019

X

AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. 2019140187

2019

X

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. 2019140189

2019

X

2019140028PBD28. Kinderopvang
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 26.325,00€ 2.400,00€

I 1.985.082,99€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 2.011.407,99€ 2.400,00€

AP155. De regierol van het stadsbestuur inzake kinderopvang versterken. 2019140197

2019

X

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte. 2019140198

2019

X

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren. 2019140199

2019

X

AP158. Een aantrekkelijk aanbod voor vakantieopvang voorzien. 2019140200

2019

X

2019140029PBD29. Opvoedingsondersteuning.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 141.231,00€ 158.345,00€

I 9.500,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 150.731,00€ 158.345,00€
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AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning. 2019140201

2019

X

AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2019140202

2019

X

AP161. De speel-o-theek ondersteunen. 2019140204

2019

X

2019140030PBD30. Preventie en gezondheid.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 127.700,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 127.700,00€ 0,00€

AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. 2019140225

2019

X

AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2019140227

2019

X

2019140031PBD31. Inburgering als stap naar integratie.
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2019

Uitgaven Ontvangsten
E 104.000,00€ 8.397,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 104.000,00€ 8.397,00€

AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands. 2019140228

2019

X

AP166. Bijzondere aandacht besteden aan anderstalige kinderen. 2019140229

2019

X

AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev 2019140232

2019

X

AP171. Een sociaal beleid voeren dat gericht is op inburgering en activering. 2019140234

2019

X

2019140032PBD32. Senioren.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 118.072,00€ 11.041,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 118.072,00€ 11.041,00€
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AP173. Ouderenvriendelijke checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie implementeren. 2019140236

2019

X

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken. 2019140237

2019

X

AP175. De rol van de stad als Dementievriendelijke Gemeente opnemen. 2019140238

2019

X

AP176. Voorzieningen voor ouderen monitoren. 2019140239

2019

X

2019140033PBD33. Welzijn en armoedebestrijding.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 855.121,00€ 238.267,00€

I 35.278,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 890.399,00€ 238.267,00€

AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. 2019140240

2019

X
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AP178. De sociale dienstverlening verbeteren. 2019140241

2019

X

AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. 2019140242

2019

X

AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. 2019140243

2019

X

AP181. De sociale cohesie bevorderen. 2019140244

2019

X

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. 2019140245

2019

X

2019140034PBD34. Samenwerking met OCMW.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 17.654.977,00€ 500.000,00€

I 123.950,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 17.778.927,00€ 500.000,00€
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AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. 2019140247

2019

X

AP185. Synergie opzetten tussen stad en OCMW als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering. 2019140248

2019

X

2019140035NPBD01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 41.835.946,00€ 52.436.611,90€

I 4.509.822,09€ 16.300,00€

A 0,00€ 199.541,67€

Totaal 46.345.768,09€ 52.652.453,57€

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2019140205

2019

X

2019140036NPBD02. Ruimte, milieu en economie regulier beleid.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 18.884.571,00€ 5.941.400,00€

I 1.298.823,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 20.183.394,00€ 5.941.400,00€
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APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2019140206

2019

X

2019140037NPBD03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 21.486.140,67€ 12.223.395,00€

I 318.500,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 21.804.640,67€ 12.223.395,00€

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2019140207

2019

X

2019140038NPBD04. Welzijn regulier beleid.

2019

Uitgaven Ontvangsten
E 8.514.657,00€ 4.196.681,00€

I 13.500,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 8.528.157,00€ 4.196.681,00€

APR04. Welzijn regulier beleid. 2019140208

2019

X
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Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

1. Algemeen beleid 
en veiligheid

82.247.303 4.737.137 -77.510.166 79.329.063 3.824.381 -75.504.681 73.128.357 3.761.925 -69.366.432

Prioritaire 
Beleidsdoelstelling

41.610.523 1.562.778 -40.047.745 39.241.927 712.778 -38.529.149 33.118.654 712.778 -32.405.876

Exploitatie 31.203.023 1.562.778 -29.640.245 32.071.927 712.778 -31.359.149 33.018.654 712.778 -32.305.876

Investeringen 10.407.500 0 -10.407.500 7.170.000 0 -7.170.000 100.000 0 -100.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige 40.636.780 3.174.359 -37.462.421 40.087.136 3.111.603 -36.975.532 40.009.703 3.049.147 -36.960.556

Exploitatie 37.272.265 3.158.059 -34.114.206 37.370.136 3.095.303 -34.274.832 37.807.703 3.032.847 -34.774.856

Investeringen 3.364.515 16.300 -3.348.215 2.717.000 16.300 -2.700.700 2.202.000 16.300 -2.185.700

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0. Algemene 
financiering

16.032.588 147.657.120 131.624.532 14.528.334 131.284.942 116.756.608 14.824.063 119.720.563 104.896.500

Prioritaire 
Beleidsdoelstelling

13.495.388 99.249.152 85.753.764 13.288.713 80.779.112 67.490.399 13.511.437 68.286.622 54.775.185

Exploitatie 3.329.604 66.786.721 63.457.117 2.543.821 64.031.093 61.487.271 2.377.337 64.901.865 62.524.528

Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 10.165.784 32.462.431 22.296.647 10.744.892 16.748.019 6.003.127 11.134.100 3.384.757 -7.749.343

Overige 2.537.200 48.407.968 45.870.768 1.239.621 50.505.830 49.266.209 1.312.626 51.433.941 50.121.315

Exploitatie 2.358.171 48.208.426 45.850.255 1.239.161 49.790.620 48.551.459 1.312.156 51.326.205 50.014.049

Investeringen 179.029 0 -179.029 460 0 -460 470 0 -470

Andere 0 199.542 199.542 0 715.211 715.211 0 107.736 107.736

3. Cultuur, vrije tijd 
en onderwijs

30.958.539 13.697.130 -17.261.409 26.146.112 13.146.884 -12.999.228 24.595.508 12.753.392 -11.842.116

Prioritaire 
Beleidsdoelstelling

7.909.956 1.336.917 -6.573.039 3.922.913 785.191 -3.137.722 2.446.913 390.191 -2.056.722

Exploitatie 2.591.215 406.181 -2.185.034 2.273.913 390.190 -1.883.723 2.273.913 390.190 -1.883.723

Investeringen 5.318.741 930.736 -4.388.005 1.649.000 395.001 -1.253.999 173.000 1 -172.999

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige 23.048.583 12.360.213 -10.688.370 22.223.199 12.361.693 -9.861.506 22.148.595 12.363.201 -9.785.394

Exploitatie 21.786.305 12.360.213 -9.426.092 21.889.699 12.361.693 -9.528.006 21.855.095 12.363.201 -9.491.894

Investeringen 1.262.278 0 -1.262.278 333.500 0 -333.500 293.500 0 -293.500

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

2. Ruimte, milieu en 
economie

39.786.385 9.076.680 -30.709.705 34.252.175 11.720.273 -22.531.902 25.917.192 7.166.030 -18.751.162

Prioritaire 
Beleidsdoelstelling

17.565.448 2.405.972 -15.159.476 11.836.072 4.042.776 -7.793.296 4.271.076 123.300 -4.147.776

Exploitatie 2.965.806 215.300 -2.750.506 2.785.852 201.300 -2.584.552 2.671.076 123.300 -2.547.776

Investeringen 14.599.642 2.190.672 -12.408.970 9.050.220 3.841.476 -5.208.744 1.600.000 0 -1.600.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige 22.220.937 6.670.708 -15.550.229 22.416.103 7.677.497 -14.738.606 21.646.116 7.042.730 -14.603.386

Exploitatie 20.821.771 6.609.708 -14.212.063 21.094.401 6.743.376 -14.351.025 21.128.296 6.877.548 -14.250.748

Investeringen 1.399.166 61.000 -1.338.166 1.321.702 934.121 -387.581 517.820 165.182 -352.638

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Welzijn 13.104.983 5.112.131 -7.992.852 12.179.117 4.876.764 -7.302.353 11.175.025 4.876.764 -6.298.261

Prioritaire 
Beleidsdoelstelling

4.462.680 615.450 -3.847.230 3.299.638 380.083 -2.919.555 2.167.597 380.083 -1.787.514

Exploitatie 2.248.869 615.450 -1.633.419 2.032.603 380.083 -1.652.520 2.009.147 380.083 -1.629.064

Investeringen 2.213.811 0 -2.213.811 1.267.035 0 -1.267.035 158.450 0 -158.450

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige 8.642.303 4.496.681 -4.145.622 8.879.479 4.496.681 -4.382.798 9.007.428 4.496.681 -4.510.747

Exploitatie 8.616.303 4.496.681 -4.119.622 8.853.479 4.496.681 -4.356.798 8.986.428 4.496.681 -4.489.747

Investeringen 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 21.000 0 -21.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalen: 182.129.798 180.280.198 -1.849.599 166.434.801 164.853.244 -1.581.556 149.640.145 148.278.674 -1.361.471

E 133.193.332 144.419.518 11.226.186 132.154.993 142.203.117 10.048.124 133.439.805 144.604.698 11.164.893

I 38.770.682 3.198.708 -35.571.974 23.534.917 5.186.898 -18.348.019 5.066.240 181.483 -4.884.757

A 10.165.784 32.661.973 22.496.189 10.744.892 17.463.230 6.718.338 11.134.100 3.492.493 -7.641.607
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RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

9.782.395

113.048.780

122.831.175

53.525.073

0

0

69.306.103

-12.674.016

14.901.757

2.227.740

-8.205.209

8.296.001

8.228.814

8.228.814

0

67.187

0

90.792

0

90.792

90.792

0

0

-11.096.830

48.681.593

37.584.762

0

0

0

0

37.584.762

8.428.013

122.195.695

130.623.709

48.979.689

0

0

81.644.019

-10.511.582

33.815.755

23.304.173

1.793.018

8.462.112

8.462.112

8.462.112

0

0

0

10.255.130

10.024.171

230.959

230.959

0

0

-290.551

37.584.762

37.294.211

530.000

0

530.000

0

36.764.211

23.065.497

118.967.267

142.032.764

61.482.699

0

0

80.550.066

-15.113.017

22.118.234

7.005.217

1.977.324

8.616.634

8.616.634

8.616.634

0

0

0

10.593.958

10.500.000

93.958

93.958

0

0

9.929.805

37.294.211

47.224.016

300.000

300.000

0

0

46.924.016

15.772.230

121.478.185

137.250.416

57.832.129

0

0

79.418.286

-20.861.011

24.151.846

3.290.835

-719.151

9.132.943

9.132.943

9.132.943

0

0

0

8.413.792

8.250.000

163.792

163.792

0

0

-5.807.932

47.224.016

41.416.084

300.000

300.000

0

0

41.116.084

6.082.296

133.101.030

139.183.326

59.667.076

0

0

79.516.250

-28.140.592

49.877.770

21.737.178

7.038.180

10.103.832

9.695.082

9.695.082

0

408.750

0

17.142.012

16.775.887

366.125

366.125

0

0

-15.020.116

41.416.084

26.395.968

0

0

0

0

26.395.968

11.226.186

133.193.332

144.419.518

60.004.129

0

0

84.415.389

-35.571.974

38.770.682

3.198.708

22.496.189

10.165.784

9.765.784

9.765.784

0

400.000

0

32.661.973

32.462.431

199.542

199.542

0

0

-1.849.599

26.395.968

24.546.369

0

0

0

0

24.546.369
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RESULTAAT OP KASBASIS 2020 2021

Budget Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

10.048.124

132.154.993

142.203.117

60.618.501

0

0

81.584.616

-18.348.019

23.534.917

5.186.898

6.718.338

10.744.892

10.744.892

10.744.892

0

0

0

17.463.230

16.748.019

715.211

715.211

0

0

-1.581.556

24.546.369

22.964.812

0

0

0

0

22.964.812

11.164.893

133.439.805

144.604.698

61.489.273

0

0

83.115.425

-4.884.757

5.066.240

181.483

-7.641.607

11.134.100

11.134.100

11.134.100

0

0

0

3.492.493

3.384.757

107.736

107.736

0

0

-1.361.471

22.964.812

21.603.341

0

0

0

0

21.603.341
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

1.644.373

13.210.873

122.831.175

109.620.302

113.048.780

3.428.478

3.428.478

0

11.566.500

8.138.022

8.228.814

90.792

3.428.478

3.428.478

0

196.861

11.624.005

130.623.709

118.999.703

122.195.695

3.195.992

3.195.992

0

11.427.145

8.231.153

8.462.112

230.959

3.195.992

3.195.992

0

14.542.822

25.987.963

142.032.764

116.044.802

118.967.267

2.922.465

2.922.465

0

11.445.141

8.522.676

8.616.634

93.958

2.922.465

2.922.465

0

6.803.079

18.467.492

137.250.416

118.782.923

121.478.185

2.695.262

2.695.262

0

11.664.414

8.969.151

9.132.943

163.792

2.695.262

2.695.262

0

-3.246.661

8.646.538

139.183.326

130.536.787

133.101.030

2.564.243

2.564.243

0

11.893.199

9.328.957

9.695.082

366.125

2.564.243

2.564.243

0

1.659.944

13.429.065

144.419.518

130.990.452

133.193.332

2.202.879

2.202.879

0

11.769.122

9.566.242

9.765.784

199.542

2.202.879

2.202.879

0
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Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Stad Sint Niklaas / Meerjarenplan 2014 - 2021 Pagina  5 van 5

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020 2021

Budget Budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

18.443

12.225.221

142.203.117

129.977.896

132.154.993

2.177.096

2.177.096

0

12.206.777

10.029.681

10.744.892

715.211

2.177.096

2.177.096

0

138.529

13.174.666

144.604.698

131.430.032

133.439.805

2.009.773

2.009.773

0

13.036.137

11.026.364

11.134.100

107.736

2.009.773

2.009.773

0
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Renteloze leningen

Lening 

nr.

Toegestaan 

bedrag SC

Uitbetaald 

bedrag

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie Uitstaand saldo

8 12-10-09 77.545,62 28-12-09 03-12-2012 2010 10.000 7641/870-01 5697/09

14-06-10 22.454,38 26-06-10 04-06-2013 2011 10.000

10-10-2013 2012 10.000

13-06-2014 2013 10.000

29-05-2015 2014 10.000

12-05-2016 2015 10.000

02-03-2017 2016 10.000 2016000457 2016030381

20-04-2018 2017 10.000 2018160457 2018004676

VVD 31-01-19 2018 10.000 2019160457

VVD 31-01-20 2019 10.000

100.000 100.000 0

Bevrijde Wereld vzw - 200.000 28-09-09 200.000 28-09-09 max. 2 jaar 84903/820-51 06-09-2011 2010 200.000 84903/870-01 5698/09 Overbruggingskrediet 

tot verkoop 

(prefin.max. 3 jaar)

Bevrijde Wereld vzw (Solidagro 

vzw)

9 235.000 27-02-12 193.174,44 19-03-12 20 jaar 131/820-51 19-07-2013 2013 11.750 131/870-01 5892/11

41.825,56 29-05-12 30-04-2014 2014 11.750

Heropname (principieel akkoord 

SC 4-7-2017 en 22-1-2018 / 

GR 28-4-2018)

58.750 4-07-17 29.864 3-08-18 13-03-2015 2015 11.750

20-07-2016 2016 (1) 11.750 2016000458 2016013759

12-07-2017 2017 11.750 2017160458 2017013117

over 15 

jaar = 

restduur

VVD 15-12-

2018

2018 15.666,67 2018160458

VVD 30-06-

2019

2019 15.666,67 2019160458

464.864 290.083 174.781

27-07-10 25 jaar 76209/820-51 10-10-2014 2012 10.000 76209/870-01 5699/09

10-10-2014 2013 10.000

verrekend met subsidie stadsdagen 31-01-2015 2014 10.000

verrekend met subsidie stadsdagen 07-01-2016 2015 10.000

verrekend met subsidie stadsdagen 31-01-2017 2016 10.000 2016000459 2016030930

verrekend met subsidie stadsdagen 31-01-2018 2017 10.000 2018160459 2018004677

VVD 30-01-19 2018 10.000 2019160459

VVD 30-01-20 2019 10.000

10 (2) 150.000 5-07-11 25 jaar 76208/820-51 10-10-2014 2012 5.000 76208/870-01 5908/11

uitstel van betaling tot 15/11/14 (SC 19/05/14)- bet. 25/11/2014 2012 1.000

uitstel van betaling tot 15/11/14 (SC 19/05/14)- bet. 25/11/2014 2013 6.000

verrekend met subsidie stadsdagen 28-02-2015 2014 6.000

verrekend met subsidie stadsdagen 07-01-2016 2015 6.000

verrekend met subsidie stadsdagen 28-02-2017 2016 6.000 2016000459 2016030931

verrekend met subsidie stadsdagen 31-01-2018 2017 6.000 2018160459 2018004678

VVD 30-01-19 2018 6.000 2019160459

VVD 30-01-20 2019 6.000

400.000 128.000 272.000

11-09-2012 2011 13.333,33 131/870-01 2175/10

12-09-2012 2012 13.333,33

16-04-2013 2013 13.333,34

40.000 40.000 0

Prefinanciering max. 3 

jaar

Atletiekclub Waasland 100.000 10 jaar 7641/820-51 Rente vlgs. 

gem.beleggingsopbr.

Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

De Spiegel-Casinoproject vzw 150.000 2-05-11 Renteloos, indexatie 

jaarl.terugbet.

A.2018150379-

R.2018150551

Renteloos, indexatie 

jaarl.terugbet.

De Vlier WGC vzw 11 (1) 40.000 28-05-10 40.000 14-06-10 3 jaar 131/820-51

De Spiegel-Casinoproject vzw 10 (1) 250.000 8-06-09 250.000
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Lening 

nr.

Toegestaan 

bedrag SC

Uitbetaald 

bedrag

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie Uitstaand saldo

14 16-07-2013 2012 16.875 131/870-01 5890/11

16-07-2013 2013 16.875

09-07-2014 2014 16.875

17-07-2015 2015 16.875

22-07-2016 2016 16.875 2016000462 2016013761

26-07-2017 2017 16.875 2017160462 2017013111

17-07-2018 2018 16.875 2018160462 2018011308

VVD 31-07-19 2019 16.875 2019160462

337.500 135.000 202.500

14-04-2014 2013 1.666,67 131/870-01 5705/12

21-04-2015 2014 1.666,67

02-05-2016 2015 1.666,67 2017160464 201705778

13-04-2017 2016 1.666,67 2017160464 201705779

30-04-2018 2017 1.666,67 2018160464 2018004638

VVD 30-04-19 2018 1.666,67 2019160464

VVD 30-04-20 2019 1.666,67

25.000 11.666,69 13.333,31

20-01-14 82.812,70 26-02-2014 05-03-2015 2014 7.500 2015000753 2015024761

19-05-14 64.847,77 18-07-2016 2015 7.500 2016000466 2016013763

19-04-2018 2016 7.500 2018160466 2018004642

19-04-2018 2017 7.500 2018160466 2018004642

VVD 28-02-19 2018 7.500 2019160466

2.339,53 nog op te 

vragen

VVD 28-02-20 2019 7.500

150.000 45.000                        105.000 

09-03-2015 2014 13.333,33 131/870-01 6182/13

22-07-2016 2015 13.333,33 2016000460 2016013760

13-07-2017 2016 13.333,33 2017013110

40.000 40.000 0

1.586.250 (3) 1.657.364 (1) 789.750 (2)

Saldo uitbetaald - terugbetaald 867.614 (1) - (2) Controle saldo uitbetaald - terugbetaald 867.614                       

Saldo toegestaan - terugbetaald 796.500 (3) - (2)

max. 1.000.000 (4)

budgettaire ruimte 203.500 (4) - ((3)-(2))

Masereelfonds 17 25.000 9-07-12 25.000 19-02-2013 15 jaar 131/820-51 Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

40.000

Hof Ter Welle 337.500 6-12-10 337.500 28-06-11 20 jaar 131/820-51

Ons Heem vzw 23 150.000 20 jaar 131/820-51

De Vlier WGC vzw

Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

Prefinanciering max. 3 

jaar. Aanpas. 

gezondh.index

28-01-13 40.000 31-05-13 3 jaar 131/820-5111 (2)
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Lening 

nr.

Toegestaan 

bedrag SC

Uitbetaald 

bedrag

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie Uitstaand saldo

Renteloze leningen SNMH

Lening 

nr. Bedrag SC Uitbetaling

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie

Clementwijk (SNMH)      (uitstel 

tot ná bouwwerkzaamheden, 

ten vroegste eerste helft 2019-

GR 21-12-2012)

13 597.474,45 25-01-10 597.474,45 20-12-10 3 jaar 131/820-51 131/870-01 4875/10 Prefinanciering max. 3 

jaar (ter.bet. binnen 1 

jaar ná start 

bouwwerkzaamh.)

597.474,45 0 597.474,45

870.000 25-01-10 509.334,27 28-06-11 3 jaar 131/820-51 VVD start 

bouwwerken+

1 jaar: 

betaald 

19/3/2015 

2014 509.334,27 131/870-01 5891/11 Renteloos. 

Prefinanciering max. 3 

jaar.

23-12-2015 2015 100.000 2015000749 2015027417

07-12-2016 2016 100.000 2017160521 2017005780

17-01-2018 2017 100.000 2018160521 2018004641

VVD 15-12-18 2018 100.000 2018160521

VVD 31-12-19 2019 100.000 2019160521

1.009.334,27 1.009.334,27 0

12 20-11-2013 2013 316.883,45 4874/10

5300/10

316.883,45 316.883,45 0

2.284.358 (3) 1.923.692 (1) 1.326.218 (2)

Saldo uitbetaald - terugbetaald 597.474 (1) - (2) Controle saldo uitbetaald - terugbetaald 597.474

Saldo toegestaan - terugbetaald 958.140 (3) - (2)

Renteloos

Watermolenwijk (SNMH) 316.883,45 25-01-10 316.883,45 22-11-10 3 jaar 131/820-51 131/870-01

5 jaar23-12-15

Renteloos. 

Prefinanciering max. 3 

jaar.

Vijfstraten (SNMH) 

(terugbetaling binnen 1 jaar ná 

start werken) (GR 29/08/2014) 

=> 5 sociale woningen 

(heropname lening in 2015)

15

500.000 21-12-15 500.000
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Lening 

nr.

Toegestaan 

bedrag SC

Uitbetaald 

bedrag

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie Uitstaand saldo

Renteloze leningen jeugdverenigingen/jeugdwerk

Lening 

nr.

Toegestaan 

bedrag SC

Uitbetaald 

bedrag

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie

7 25.000 19-02-09 23-03-10 2010 3.000 761/870-01 5955/08

25.000 18-06-09 12-09-12 2011 3.000

22.000 4-04-10 28-08-12 2012 3.000

3.000 11-04-11 23-07-13 2013 3.000

3-06-14 2014 3.000

31-03-15 2015 3.000

9-08-16 2016 3.000 2016000456 2016013768

7-08-17 2017 3.000 2017160456 2017013113

29-05-18 2018 3.000 2018160456 2018004640

VVD 31-01-19 2019 3.000 2019160456

75.000 30.000 45.000

16 16-07-13 2012 2.500 761/870-01 5299/10

16-07-13 2013 2.500

29-07-14 2014 2.500

13-07-15 2015 2.500

18-07-16 2016 2.500 2016000463 2016013769

2-08-17 2017 2.500 2017160463 2017013115

12-07-18 2018 2.500 2018160463 2018011307

VVD 30-06-19 2019 2.500 2019160463

50.000 20.000 30.000

11.888,63 26-03-2013 20 jaar 761/820-51 29-07-14 2014 2.500 761/870-01 6183/13

6.286,76 17-04-2013 5-03-15 2015 2.500

6.051,46 06-06-2013 2-08-16 2016 2.500 2016000465 2016013766

9.076,71 02-08-2013 31-08-17 2017 2.500 2017160465 2017013116

13.136,78 15-11-2013 24-05-18 2018 2.500 2018160465 2018004675

3.559,66 10-12-2013 deels vervroegde terugbet.(SC 16/4/18) 29/5/18 2018 25.000 2018160465 2018009339

VVD 31-01-19 2019 2.500 2019160465

50.000 40.000 10.000

22-01-18 40.000 2018 12 jaar 2019 3.333,33 2019180114

(principieel)

40.000 3.333,33 36.667

GR 22/6/18 2020

in BW juni 2018

100.000 0 100.000,00

7e FOS Seascouts Mercator 

Waasland

15.000 29-05-12 20 jaar 761/820-51 761/870-01 Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

0 0 0

330.000 (3) 315.000 (1) 93.333 (2)

Saldo uitbetaald - terugbetaald 221.667 (1) - (2) Controle saldo uitbetaald - terugbetaald 221.667

Saldo toegestaan - terugbetaald 236.667 (3) - (2)

Chiro Kriko (pincipieel akkoord 

SC 22-1-2018; 50.000 EUR 

voorzien in budget 2018)

Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

27 40.000

Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

Scouts Sint-Tarsicius 18 50.000 GR 25/1/13 Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

Scouts Sint-Kristoffel 50.000 12-07-11 50.000 10-08-11 20 jaar

Renteloos, 

aanpas.gezondh.index

29-09-08 25 jaar 761/820-51

nog uit te 

betalen in 

2018 (akte 

in opmaak)

A.2018150379-

R.2018150551

75.000

761/820-51

Scouts en Gidsen d'Olmen

De Gemeenschap vzw 

(aankoop pand)

26 100.000 100.000 21-08-2018 9 jaar A.2018150379-

R.2018150551
Renteloos, 

aanpas.gezondh.index
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Lening 

nr.

Toegestaan 

bedrag SC

Uitbetaald 

bedrag

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie Uitstaand saldo

Renteloze leningen vzw VESTA

Lening 

nr. Bedrag SC Uitbetaling

datum 

uitbetaling Termijn Uitg.art.nr.

Datum 

terugbet. Jaar aflos.

Bedrag 

terugbet. Raming nr. Ontv. nr. Categorie

30-12-08 2007 10.500 84907/870-51 jaarlijks 

telkens D.R. 

+ fact.

31-03-09 2008 10.500 84907/870-51

7-01-10 2009 10.500 84907/870-51

22-02-10 2010 10.500 84907/870-51

24-03-11 2011 10.500 84907/870-51

26-01-12 2012 10.500 84907/870-51

31-01-13 2013 10.500 84907/870-51

28-04-14 2014 10.500 84907/870-51

2-04-15 2015 10.500

15-07-16 2016 10.500 2016000455 2016013762

28-07-17 2017 10.500 2017160455 2017013114

4-05-18 2018 10.500 2018160455 2018004639

VVD 28-02-19 2019 10.500 2019160455

210.000 (3) 210.000 (1) 136.500 (2)

Saldo uitbetaald - terugbetaald 73.500 (1) - (2) Controle saldo uitbetaald - terugbetaald 73.500

Saldo toegestaan - terugbetaald 73.500 (3) - (2)

vzw VESTA 210.000 2006 210.000 16-10-07 20 jaar 84907/820-51 Renteloos zonder 

aanpas.gezondh.index
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Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
Algemeen rekening nummer: 28.100.000       28.110.000   

Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

2014002021 Intergem : kapitaalsaandelen gas 2.563 Volstortingswaarde 1.593 fr. per aandeel 101.194,62 101.194,62

2014002024 Intergem : kapitaalsaandelen gas 38.972

Volstortingswaarden :
     445 aandelen aan 1.569 fr. per aandeel 
  9.796 aandelen aan 1.578 fr. per aandeel 
     242 aandelen aan 1.583 fr. per aandeel 
  9.741 aandelen aan 1.587 fr. per aandeel 
18.748 aandelen aan 1.592 fr. per aandeel

1.533.048,27 1.533.048,27

2014002024 Intergem : kapitaalsaandelen "A" gas -

Kapitaalsvermindering A-aandelen tengevolge 
van opmerking provincie n.a.v. controle 
jaarrekening 2011 (saldo op IR-nr op 31-12-2011 
= 176.425,85)

-1.356.622,42 -1.356.622,42

2014002027 Intergem : kapitaalsaandelen gas 11.361

Volstortingswaarden :
   311 aandelen aan 1.593 fr. per aandeel
2.899 aandelen aan 1.606 fr. per aandeel
8.151 aandelen aan 1.603 fr. per aandeel

451.590,96 451.590,96

2014002028 Intergem : kapitaalsaandelen gas 19.677
Volstortingswaarden :
  3.164 aandelen aan 1.615 fr. per aandeel
16.513 aandelen aan 1.615 fr. per aandeel

787.745,04 787.745,04

2014002030 Intergem : kapitaalsaandelen gas 10.114

volstortingswaarden :
335 aandelen aan 1.618 fr. per aandeel
2545 aandelen aan 1.625 fr. per aandeel
7234 aandelen aan 1.626 fr. per aandeel

407.560,95 407.560,95

2014002032 Intergem : kapitaalsaandelen gas 7.260

volstortingswaarden :
657 aandelen aan 1.634 fr. per aandeel
1959 aandelen aan 1.636 fr. per aandeel
4644 aandelen aan 1.640 fr. per aandeel

294.848,62 294.848,62

Deelnemingen Intergem GAS
Toestand 31-12-2017
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Algemeen rekening nummer: 28.100.000       28.110.000   

Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

2014002034 Intergem : kapitaalsaandelen gas 10.805

volstortingswaarden :
1.125 aandelen aan 1.624 fr. per aandeel
2.147 aandelen aan 1.636 fr. per aandeel
7.536 aandelen aan 1.641 fr. per aandeel

438.789,68 438.789,68

2014002036 Intergem : kapitaalsaandelen gas 13.665

volstortingswaarden :
835 aandelen aan 1.666 fr. per aandeel
7.064 aandelen aan 1.691 fr. per aandeel
5.766 aandelen aan 1.700 fr. per aandeel

573.648,17 573.648,17

2014002038 Intergem : kapitaalsaandelen gas 9.805
volstortingswaarden :
1.094 aandelen aan 1.726 fr. per aandeel
8.711 aandelen aan 1.756 fr. per aandeel

426.015,71 426.015,71

2014002040 Intergem : kapitaalsaandelen gas 4.330
volstortingswaarden :4.330 aandelen aan 43,01 
EUR per aandeel

186.214,07 186.214,07

2014002043 Intergem : kapitaalsaandelen "F" gas 0
Kapitaalsvermeerdering F-aandelen tengevolge 
van opmerking provincie n.a.v. controle 
jaarrekening 2011

5.209.288,99 5.209.288,99

2014002044 Intergem : kapitaalsaandelen "E" gas 0
Kapitaalsvermeerdering E-aandelen tengevolge 
van opmerking provincie n.a.v. controle 
jaarrekening 2011

443.764,97 443.764,97

2014002216 Intergem: kapitaalsaandelen "A" gas 558.360        

overname Aandelen A van Electrabel ten gevolge 
van de uittreding van Electrabel uit Intergem (GR 
28-11-2014). Volstorting (uitgave) t.o.v. 
kapitaalsvermindering (ontvangst) werd in 2015 
geboekt (via budgetwijziging) (6.619.648,47). 
Kapitaalsverhoging 8/1/2015 (budgettair 
opgenomen in 2016: 939.105,32 
EUR)+meerwaarde geboekt in 2015 
(+8.701.543,36) en in 2016 (+333.789,89) op ARK 
28.180.000. Minderwaarde geboekt in 2017 (-
18.904,52) op ARK 28.190.000.

9.955.534,05 0,00 9.955.534,05

686.912 Toestand per 31-12-2017 19.452.621,69 0,00 19.452.621,69
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Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
Algemeen rekening nummer: 28.100.000         28.110.000    

Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

2014002016 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit (Ae) 115.092
Volstortingswaarde maand december 1994, 
nl. 38,92 EUR per aandeel.

5.406.159,99 5.406.159,99

2014002016 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit (Ae) 233.988 Volstortingswaarde: 70% participatie 3.028.240,40 3.028.240,40

2014002016 Intergem : kapitaalsaandelen "A" elektriciteit -

Kapitaalsvermindering A-aandelen tengevolge 
van opmerking provincie n.a.v. controle 
jaarrekening 2011 (saldo op IR-nr per 31-12-2011 
= 1.127.442,61)

-7.306.957,78 -7.306.957,78

2014002022 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit (Ae) 1.780 Volstortingswaarde 1.593 fr. per aandeel 70.293,16 70.293,16

2014002023 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 15.185

Volstortingswaarden : 
12.873 aandelen aan 1.592 fr. per aandeel 
  1.488 aandelen aan 1.569 fr. per aandeel 
     814 aandelen aan 1.583 fr. per aandeel

598.222,50 598.222,50

2014002025 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 7.989
Volstortingswaarden :
1.021 aandelen aan 1.593 fr. per aandeel
6.968 aandelen aan 1.606 fr. per aandeel

317.697,64 317.697,64

2014002029 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 19.600

volstortingswaarden :
1267 aandelen aan 1.618 fr. per aandeel
4413 aandelen aan 1.618 fr. per aandeel
5799 aandelen aan 1.625 fr. per aandeel
8121 aandelen aan 1.626 fr. per aandeel

788.752,18 788.752,18

2014002031 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 15.584

volstortingswaarden :
3975 aandelen aan 1.634 fr. per aandeel
1206 aandelen aan 1.634 fr. per aandeel
4478 aandelen aan 1.636 fr. per aandeel
5925 aandelen aan 1.640 fr. per aandeel

632.317,06 632.317,06

Deelnemingen Intergem ELEKTRICITEIT
Toestand 31-12-2017
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Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

2014002026 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 11.030
Volstortingswaarden :
2.774 aandelen aan 1.615 fr. per aandeel
8.256 aandelen aan 1.615 fr. per aandeel

441.600,87 441.600,87

2014002033 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 23.824

volstortingswaarden :
3.819 aandelen aan 1.624 fr. per aandeel
3.367 aandelen aan 1.650 fr. per aandeel
2.081 aandelen aan 1.624 fr. per aandeel
4.528 aandelen aan 1.636 fr. per aandeel
10.029 aandelen aan 1.641 fr. per aandeel

966.893,94 966.893,94

2014002035 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 15.872

volstortingswaarden :
1,562 aandelen aan 1.666 fr. per aandeel
6.151 aandelen aan 1.691 fr. per aandeel
6.699 aandelen aan 1.700 fr. per aandeel
1.460 aandelen aan 1.734 fr. per aandeel

667.453,07 667.453,07

2014002037 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 9.185
volstortingswaarden :
1,094 aandelen aan 1.726 fr. per aandeel
8,711 aandelen aan 1.756 fr. per aandeel

398.329,27 398.329,27

2014002039 Intergem : kapitaalsaandelen elektriciteit 379
volstortingswaarden :
379 aandelen aan 43,01 EUR per aandeel

16.280,31 16.280,31

2014002041 Intergem : kapitaalsaandelen "F" elektriciteit 134.145
Kapitaalsvermeerdering F-aandelen tengevolge 
van opmerking provincie n.a.v. controle 
jaarrekening 2011

6.648.685,12 6.648.685,12

2014002042 Intergem : kapitaalsaandelen "E" elektriciteit 13.281
Kapitaalsvermeerdering E-aandelen tengevolge 
van opmerking provincie n.a.v. controle 
jaarrekening 2011

658.272,66 658.272,66
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Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

2014002217 Intergem: kapitaalsaandelen "A" elektriciteit 426.756

overname Aandelen A van Electrabel ten gevolge 
van de uittreding van Electrabel uit Intergem (GR 
28-11-2014). Volstorting (uitgave) t.o.v. 
kapitaalsvermindering (ontvangst) werd in 2015 
geboekt (via budgetwijziging) (8.570.659,39). 
Kapitaalsverhoging 8/1/2015 (budgettair 
opgenomen in 2016: 1.312.642,33 EUR) + 
meerwaarde geboekt in 2015 (+10.706.302,70), in 
2016 (+467.780,51) en in 2017 (+524.737,17) op 
ARK 28.180.000

13.011.462,71 0,00 13.011.462,71

1.043.690 Toestand per 31-12-2017 26.343.703,11 0,00 26.343.703,11
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Deelnemingen en vastrentende effecten

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
Algemeen rekening nummer: 28.100.000      28.110.000         

Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

2014002017 Fingem : F-aandelen 12.963

Statutaire waarde van 24,78935 EUR    
(kapitaalsverhoging met 1 aandeel overname 
Tevelo, TV-Oost en de ICS/KNP-activiteit van 
Intergem door Fingem EN kapitaalsverhoging 
afronding waarde per aandeel op 25 EUR). 
Kapitaalverhoging door inbreng van de R/C 
Fingem - luik 2 (goedgekeurd 14-12-2016) 
(budgettair opgenomen in rekening 2016: 
+1.170.816,42 EUR). In 2017: beperkte 
waardevermindering kapitaalaandelen Fd, Fe en 
Fg (-113,77 EUR) en compenserende 
waardestijging ICS-aandelen (+113,77 EUR) in 
2017.

1.494.936,08 0,00 1.494.936,08

2014002018 MIWA 23.736

Nominale waarde van 25 EUR (46,5063616447 
EUR). Nog te verwerken in budgetwijziging 2018: 
kapitaalvermindering (23.736 aandelen aan 24 
EUR = -569.664 EUR), verkoop aandelen (1.923 
aandelen aan 176 EUR = -338.448 EUR) en 
meerwaarde aandelen (1.923 aandelen aan 
verkoopwaarde 200 EUR - boekwaarde 25 EUR = 
+336.525 EUR). Confirmatie op 31-12-2017 houdt 
hier reeds rekening mee maar pas ontvangen op 
9-1-2018.

593.400,00 593.400,00

2014002019
Intercom. vereniging voor Crematoriumbeheer
Oost-Vlaanderen (Intercom. Westlede)

70
Nominale waarde van 2.478,9352 EUR (cfr. 
confirmatie = 173.525,47 EUR)

173.525,80 173.525,80

Toestand 31-12-2017
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2014002020
Intercommunale vereniging Land van Waas = 
Interwaas

35.969

Nominale waarde van 25 EUR. Kapitaalverhoging 
tengevolge van stijging bevolkingsaantal +5,74%. 
2.060 bijkomende aandelen (brief 24-10-2016 
Interwaas - college 24-04-2017): + 51.500 EUR.

899.225,00 0,00 899.225,00

2014002020 Intercommunale vereniging Land van Waas = 
Interwaas

1.997 Nominale waarde van 25 EUR (2011) 49.925,00 0,00 49.925,00

2015000287 Cipal D.V. 144 Nominale waarde van 125 EUR 18.000,00 18.000,00
74.879 Toestand per 31-12-2017 3.229.011,88 0,00 3.229.011,88
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Andere aandelen en niet- vastrentende effecten
Algemeen rekening nummer: 28.400.000      28.410.000         

Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

Gemeentelijke Holding nv 85.500 Boekwaarde per aandeel 18,64 EUR 1.593.720,00 1.593.720,00
Gemeentelijke Holding nv 26.161 Boekwaarde per aandeel 40,96 EUR 1.071.554,56 1.071.554,56
Gemeentelijke Holding nv 27.000 Boekwaarde per aandeel 40,96 EUR 1.105.920,00 1.105.920,00

2015002046
Kredietm'ij Onze Thuis (SJK 
Kredietmaatschappij)

23.544 Geen nominale waarde. 5.083,95 5.083,95

2014002047 Uw eigen huis der Vlaanderen 0
Nominale waarde van 2,50 EUR. Werden in 2015 
verkocht t.b.v. 18.112,50 EUR met een 
meerwaarde van 10.237,50 EUR.

0,00 0,00

2014002048
Gewestelijke maatschappij voor volkswoningen 
Sint-Gillis-Waas

130 Nominale waarde van 12,50 EUR 1.625,00 1.218,75 406,25

2014002049
+201500029

2
De Lijn 290

Nominale waarde van 24,79 EUR, te voldoen bij 
annuïteiten (klein afrondingsverschil)

7.188,90 465,79 6.723,11

2014002050 Sint-Niklase maatschappij voor de Huisvesting 7.000
Nominale waarde van 2,50 EUR (70 % nog te 
volstorten)

17.500,00 12.250,00 5.250,00

2014002051 SIMV (fusie SJK Beringen/IMABO NV/Sokrema) 5.479

Geen nominale waarde meer sinds 13/06/2006. 
Waarde/aandeel = EV/aantal aandelen = 2,7 
EUR/aandeel. Minderwaarde geboekt tbv 
8.547,24 EUR in 2016. Minderwaarde van 
1.095,80 EUR geboekt in 2017 cfr. verkoop t.b.v. 
10.958 EUR (voorschot 2 EUR/aandeel dd 
15/1/2018) + 2.739,5 EUR (definitieve vereffening 
0,5 EUR/aandeel).

13.697,50 13.697,50

2014002052 Waasse Landmaatschappij 2.378
Nominale waarde van 2,50 EUR - Nog 145,83 EUR 
te boeken in 2018.

5.945,00 2.153,61 3.791,39

2014002053
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van 
Beveren

200 Nominale waarde van 12,40 EUR 2.480,00 1.860,00 620,00

2014002045
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2014002054 De Watergroep 200.601 Nominale waarde van 25 EUR 5.015.025,00 1.797.849,33 3.217.175,67

2014002055 De Watergroep (verkoop waterbedrijf) 229.180 Nominale waarde van 25 EUR 5.729.500,00 5.729.500,00 0,00

2017000097 Wase Wind 1 Nominale waarde van 248 EUR 248,00 248,00

2014002056 AZ Nikolaas 1.823.000,00 0,00 1.823.000,00
607.464 Toestand per 31-12-2017 16.392.487,91 7.545.297,48 8.847.190,43

vastrentende effecten
Algemeen rekening nummer: 52.000.000      

Nr. Omschrijving Aantal Toegepaste waarderingsregel
Onderschreven 

bedrag
Nog te storten 

bedrag
Volstort bedrag

Belfius Belegging 4.639.215,09 0,00 4.639.215,09
Toestand per 31-12-2017 4.639.215,09 0,00 4.639.215,09
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Vertegenwoordiging stad Sint-Niklaas in verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden - legislatuur 2013-2018
Versie 01-06-2018

fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

1 AV 14 Luk Huys, Annemie 

Charlier 

(voorzitter), Harry 

Deswarte, Lutgarde 

Verstraete

Ilse Bats, Sigrid De 

Wilde, Bart Foubert, 

Bart De Bruyne

Luc Verstraeten, 

Christine Manas

Hugo Pieters, 

Jan 

Cauwenbergh

Elisabethvink Jimmy De Block Rik Van 

Daele 

(directeur 

cultuurcentru

m), Gert Nys 

(afgevaardig

de dienst 

financiën, 

aangeduid bij 

beslissing 

SC)

GR 22-02-2013     

statutair: leden 

raad van bestuur 

cultuurcentrum, 

directeur, 

afgevaardigde 

dienst financiën

installatieverga

dering 13-03-

2013

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. schepen voor 

cultuur: Annemie 

Charlier; pv. Marcel 

Van Looy

GR 31-01-

2014 Rik Van 

Daele 

(directeur 

cultuurcentru

m), Lien 

Smet 

(afgevaardig

de dienst 

financiën)

statutair: de 

schepen voor 

cultuur die zich 

kan laten 

vervangen door 

een ander lid van 

de 

gemeenteraad; 

pv. GR 20-12-

2013

installatieverga

dering 17-02-

2014

AV GR 18-12-

2015 Dirk 

Van 

Driessche 

(secretaris)

GR 18-12-2015

AV Annelies De 

Graeve

GR 25-05-2018

RVB 14 Luk Huys, Annemie 

Charlier 

(voorzitter), Harry 

Deswarte, Lutgarde 

Verstraete

Ilse Bats, Sigrid De 

Wilde, Bart Foubert, 

Bart De Bruyne

Luc Verstraeten, 

Christine Manas

Hugo Pieters, 

Jan 

Cauwenbergh

Elisabethvink Jimmy De Block GR 22-02-2013 

voor 1  jaar 

(aangeduid als 

leden RVB 

cultuurcentrum 

die ingevolge 

statuten ACCSI 

vzw leden RVB 

ACCSI vzw zijn)

installatieverga

dering 13-03-

2013

nr. naam orgaan aantal

Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas 

vzw (ACCSI)

admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

1
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB 14 Annemie Charlier 

(voorzitter), Luk 

Huys, Harry 

Deswarte, Lutgarde 

Verstraete

Ilse Bats 

(ondervoorzitter), 

Sigrid De Wilde, 

Bart Foubert, Bart 

De Bruyne

Luc Verstraeten, 

Christine Manas

Hugo Pieters, 

Jan 

Cauwenbergh

Sebastiaan 

Temmerman

Ali Salhi GR 20-12-2013 installatieverga

dering 17-02-

2014

RVB 14 Marleen Cathoir GR 27-06-2014

RVB 14 Jimmy De Block GR 28-11-2014

RVB 14 Hendrikje De Gendt GR 19-12-2014

RVB 14 Jurgen Naudts GR 25-05-2018

DB 4 Annemie Charlier 

(voorzitter), Luk 

Huys

Ilse Bats, Bart De 

Bruyne

statutair: de 

voorzitter = de 

schepen voor 

cultuur, de 

secretaris en de 

penningmeester 

van de raad van 

bestuur, drie 

bestuurders 

gekozen uit 

bestuurders 

afgevaardigd 

door de 

gemeenteraad en 

drie bestuurders 

gekozen uit 

bestuurders 

voorgedragen 

door de 

cultuurraad

RVB 13-03-

2013

DB 4 Annemie Charlier 

(voorzitter), Luk 

Huys

Ilse Bats 

(ondervoorzitter), 

Bart De Bruyne

voorzitter en 

ondervoorzitter 

van rechtswege; 

overige: GR 20-

12-2013

RVB 04-03-

2014

Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas 

vzw (ACCSI)

2
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

2 AquaFlanders vzw (vraag tot toetreding 

goedgekeurd in GR 23-06-2017)

3
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas

AV 1 Bart Merckx GR 22-02-2013

4
Algemeen Ziekenhuis Waasland

AV 1 Luk Huys GR 26-04-2013                                                                                    AV 18-11-2013

5 Auditcomité min. 3 Peter Buysrogge, 

Carl Hanssens

Mike Nachtegael Johan 

Verhulst, Bart 

Foubert

GR 18-12-2015

Auditcomité min. 3 Kris Van der 

Coelden

GR 25-05-2018

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Carl Hanssens, 

pv. Peter 

Buysrogge

GR 28-10-2016

6 RVB 12 Carl Hanssens 

(voorzitter), Marijke 

Henne, Marcel Van 

Looy, Cansu Özen

Wout De Meester, 

Gaspard Van 

Peteghem, Bart 

Foubert

Anita 

Dhollander, 

Monique Van 

Hecke

Frans 

Wymeersch

Ronny Suy Ali Salhi GR 25-01-2013

RVB 12 Roland 

Pannecoucke

GR 31-01-2014

RVB 12 Veerle De Beule GR 28-08-2015

Directiecomité 5 Carl Hanssens 

(voorzitter), Marijke 

Henne (lid), Marcel 

Van Looy (lid)

Wout De Meester 

(ondervoorzitter), 

Gaspard Van 

Peteghem (lid)

SC 11-02-2013 RVB 15-04-

2013

7

Bedrijvencentrum De Punt nv (Geen 

vestiging meer op stedelijk 

grondgebied) 

RVB 2 Sofie Heyrman 

(mandaat verstrijkt 

in 2016) 

Julien 

Ghesquière 

(mandaat 

verstrijkt in 

2016)

GR 24-05-2013: 

herroeping 

mandaat 

bestuurders

wordt 

voorgelegd 

aan RVB 21-

06-2013

Audio

Autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis 

3
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

8 Algemene 

Bekkenvergaderin

g

1 eff. + 1 

pv.

Filip Baeyens (pv.) Gaspard Van 

Peteghem (eff.)

GR 25-10-2013

Bekkenbureau 1 Gaspard Van 

Peteghem

GR 25-10-2013 B 

Ambtelijke 

contactpersonen

2 Stefan Baes, 

Filip Brokken

SC 30-09-2013

9 Algemene 

Bekkenvergaderin

g

1 eff. + 1 

pv.

Filip Baeyens (pv.) Gaspard Van 

Peteghem (eff.)

GR 25-10-2013

Bekkenbureau 1 Gaspard Van 

Peteghem

GR 25-10-2013 B 

10 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Jan 

Verheyden, 

pv. Veerle 

Stuer

GR 22-02-2013

RVB 0 SC 04-02-2013: 

geen kandidatuur 

indienen/SC 11-

04-2016: geen 

kandidatuur 

indienen

11 AV 1 Annemie Charlier GR 22-02-2013

RVB 2 Annemie Charlier Gerrit Van Puyvelde GR 22-02-2013 B

12 AV 4 Monique De Bie, 

Johan De Beule            

Christel Geerts, 

Sofie Heyrman

GR 22-02-2013

RVB max. 2 Monique De Bie           Christel Geerts GR 22-02-2013 B

13 AV 13 4: Carl Hanssens, 

Marcel Van Looy, 

Jan Verhofstadt, 

Leen Bosteels

3: Aster Baeck, 

Steve Vonck, 

Brenda De Cock

2: Florence 

Verschueren, 

Marleen 

Vanhuffel

2: Jan Snellings, 

Karin Milik

1: Karel Noppe 1: Wim Maes GR 22-02-2013 

Breimuseum Sint-Niklaas vzw (Uittreding 

GR 26-08-2016)

Buurtbedrijf Drietakt vzw

Bekken van de Gentse Kanalen

Benedenscheldebekken

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

Centrummanagement Sint-Niklaas vzw

4
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. schepen voor 

economie: Carl 

Hanssens; pv. 

Marcel Van Looy

statutair: de 

schepen voor 

economie die 

zich kan laten 

vervangen door 

een ander lid van 

de 

gemeenteraad; 

pv. GR 23-05-

2014

AV statutair: 

diensthoofd 

lokale 

economie en 

tewerkstellin

g = niet-

stemgerechti

gd lid en 

secretaris 

(statutenwij-

ziging GR 29-

08-2014)

RVB 5 3: Carl Hanssens 

(voorzitter), Marcel 

Van Looy, Jan 

Verhofstadt

2: Steve Vonck, 

Brenda De Cock

GR 22-02-2013 

voorzitterschap 

Carl Hanssen: SC 

11-02-2013

AV 27-03-2013

RVB 9 schepen voor 

economie: Carl 

Hanssens 

(voorzitter), Marcel 

Van Looy 

(ondervoorzitter), 

Jan Verhofstadt

Steve Vonck 

(ondervoorzitter), 

Brenda De Cock

Marleen Van 

Huffel

Jan Snellings Karel Noppe Wouter Van 

Bellingen

schepen voor 

economie: 

statutair; 

overige: GR 23-

05-2014

RVB 9 Mohamed 

Aattach

GR 28-11-2014

Centrummanagement Sint-Niklaas vzw

5
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB statutair: 

diensthoofd 

lokale econo-

mie en 

tewerk-

stelling = 

niet-stemge-

rechtigd lid 

en secretaris 

(statutenwij-

ziging GR 29-

08-2014)

DB 3 Carl Hanssens 

(voorzitter), Marcel 

Van Looy 

(ondervoorzitter)

Steve Vonck 

(ondervoorzitter)

voorzitter en 2 

ondervoorzitters: 

van rechtswege: 

GR 23-05-2014

DB statutair: 

diensthoofd 

lokale econo-

mie en 

tewerkstel-

ling: 

secretaris 

(statuten-

wijziging 23-

08-2014)

14 AV 2 Marijke Henne Tim De Roeck GR 22-02-2013

RVB 1 Marijke Henne GR 22-02-2013

RVB 1 Marijke Henne SC 16-03-2015            

bekrachtiging GR 

27-03-2015

B

15 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Herman, 

pv. Evert 

Dehandschutter

GR 22-02-2013

RVB 1 Filip Herman GR 22-02-2013 B met ingang 

van 31-05-

2013

Den Apostel vzw

AV 1 (eff. + 

pv.)

eff. Wout De 

Meester, pv. Aster 

Baeck

GR 22-06-2018

16 AV 13-12-2013 1  (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 22-11-2013

Centrummanagement Sint-Niklaas vzw

Centrum voor Basiseducatie vzw - 

Leerpunt Waas & Dender 

Centrum voor Informatica vzw (CEVI)

Dienstverlenende Vereniging CIPAL

6
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 13-06-2014 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 23-05-2014

AV 12-12-2014 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 28-11-2014

AV 12-06-2015 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 29-05-2015

AV 11-12-2015 1  (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Filip 

Herman

GR 27-11-2015

AV 17-06-2016 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 27-05-2016

AV 09-12-2016 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 25-11-2016

AV 16-06-2017 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 31-05-2017

AV 15-12-2017 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 27-10-2017

AV 15-06-2018 1 (eff. + 

pv.)

eff. Marcel Van 

Looy

pv. Kris Van der 

Coelden

GR 25-05-2018

Adviescomité 1 Carl Hanssens GR 25-11-2016 goedgekeurd 

AV 09-12-2016

17 AV 21-03-2013 1 eff. en 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Luk Huys

GR 22-02-2013

AV 27-06-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Veerle De Beule

GR 24-05-2013

AV 19-12-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Cansu Özen

GR 22-11-2013

AV 19-06-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Cansu Özen

GR 23-05-2014

Dienstverlenende Vereniging CIPAL

Dienstverlenende Vereniging Fingem
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 11-12-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Luk Huys

GR 28-11-2014

AV 18-06-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Cansu Özen

GR 29-05-2015

AV 10-12-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Filip Herman

GR 27-11-2015

AV 16-06-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Filip Baeyens

GR 27-05-2016

AV 14-12-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Luk Huys

GR 25-11-2016

AV 26-06-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Filip Baeyens

GR 23-06-2017

AV 14-12-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Filip Baeyens

GR 27-10-2017

RVB 1 Marcel Van Looy GR 22-02-2013 B

Directiecomité Marcel Van Looy 

(voorzitter)

geen voordracht 

vanuit GR

B

Vlaams 

Gewestelijk 

Bureau

Marcel Van Looy 

(als voorziter 

Directiecomité 

Fingem)

geen voordracht 

vanuit GR (via 

Fingem)

B

Vlaamse 

Gewestelijke 

Raad

Marcel Van Looy 

(als voorziter 

Directiecomité 

Fingem)

geen voordracht 

vanuit GR (via 

Fingem)

B

18 AV 1 Carl Hanssens GR 25-01-2013

RVB 1 Carl Hanssens GR 25-01-2013 B

19 AV 1 Veerle De Beule GR 22-02-2013

Raadgevend 

comité

1 Ali Alci GR 22-02-2013 NB (e-mail 

Ethias 20-02-

2017)

20

Euregio Scheldemond

Scheldemondraad 1 namens 

gemeenten 

Oost-

Vlaanderen

Lieven 

Dehandschutter

SC 25-02-2013 zetelt in raad 

van 2016 tot 

en met 2018 

(brief 29-02-

2016)21

Festival van Vlaanderen Gent en 

Historische Steden vzw

RVB 1 Annemie Charlier GR 22-02-2013 B

Dienstverlenende Vereniging Fingem

Intermixt 

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 

Oost-Vlaanderen vzw 

Ethias Gemeen Recht 
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

22

Gemeentelijke Holding nv (in vereffening)

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Ali 

Alci

GR 22-02-2013

23 AV 1 Mario Schelfhout GR 22-02-2013

RVB 1 Mario Schelfhout GR 22-02-2013 

SC 06-03-2017 

akkoord met 

verlenging 

mandaat

AV 17-05-2013 

(tot AV 2017)

24 AV 1 Johan De Beule GR 22-02-2013

RVB 1 Johan De Beule GR 22-02-2013 

SC 06-03-2017 

akkoord met 

verlenging 

mandaat

AV 21-06-2013 

(tot AV 2018) / 

correctie AV 20-

06-2014: tot 

AV 2017

25 AV 1 Sofie Heyrman GR 22-02-2013

RVB 1 Sofie Heyrman GR 22-02-2013

RVB 1 Sofie Heyrman GR 27-02-2015 B

RVB 1 Sofie Heyrman GR 24-02-2017

26 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marijke Henne pv. Hasan Bilici GR 22-02-2013

RVB 1 Marijke Henne GR 22-02-2013 B

27 Inburgering Oost-Vlaanderen vzw 

(Ingekanteld in Agentschap 

Integratie en Inburgering)

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marijke Henne pv. Ali Alci GR 22-02-2013

28 AV 2 Kelly Van Elslande Tim De Roeck GR 22-02-2013

RVB 1 Tim De Roeck GR 22-02-2013 B

29 AV 2 Kelly Van Elslande Tim De Roeck GR 22-02-2013

RVB 1 Tim De Roeck GR 22-02-2013

30 AV 2 Kelly Van Elslande Tim De Roeck GR 22-02-2013

RVB 1 Tim De Roeck GR 22-02-2013 B

Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkswoningen (Sint-Gillis-Waas) cvba

Het Veer Therapeutisch Kinderdagverblijf 

vzw

Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen 

vzw (Ingekanteld in Agentschap 

Integratie en Inburgering)

Adviesbureau Toegankelijke Omgeving 

vzw (ATO) (Ingekanteld in Agentschap 

Toegankelijk Vlaanderen)

Diversiteit in Tewerkstelling vzw (DIT) 

(Vanaf 01-01-2017 ingekanteld in 

JOMI vzw)

Integratieprojecten Welzijn en 

Werkgelegenheid vzw

Gewestelijke Maatschappij voor 

Huisvesting (Beveren) cvba
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

31 AV 2 Kelly Van Elslande Tim De Roeck GR 22-02-2013

RVB 1 Tim De Roeck GR 22-02-2013 B

32 AV 13-03-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, pv. 

Wout De Meester

GR 22-02-2013

AV 12-06-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. 

Christel Geerts

GR 24-05-2013

AV 17-12-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. Kris 

Van der Coelden

GR 22-11-2013

AV 11-06-2014 1 eff. + 1 

pv.

pv. Kris Van der 

Coelden

eff. Patric 

Gorrebeeck

GR 23-05-2014

AV 04-03-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman

GR 30-01-2015

RVB 1 + 1 

namens 

opp.

Ali Alci Anita Dhollander 

(raadgevende 

stem)

GR 22-02-2013 Ali Alci: 

benoemd AV 

13-03-2013                                  

Anita 

Dhollander: 

akte genomen 

AV 13-03-2013

Technisch comité 0 SC 04-02-2013: 

niemand 

afvaardigen

33 Intercommunale Vereniging voor 

Energieleveringen in Midden-Vlaanderen 

(Intergem)

AV 21-03-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman

GR 22-02-2013

AV 27-06-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. 

Christel Geerts

GR 24-05-2013

AV 19-12-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, pv. 

Ilse Bats

GR 22-11-2013

AV 19-06-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman

GR 23-05-2014

AV 11-12-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman

GR 28-11-2014

AV 18-06-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman

GR 29-05-2015

AV 10-12-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Filip Herman

GR 27-11-2015

Jobs en Milieu vzw (JOMI)

Intercommunaal Samenwerkingscomité 

van Waterbedrijven cvba (ISWa) 

(Ontbonden AV 04-03-2015)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 29-04-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Filip Baeyens

GR 25-03-2016

AV 03-10-2016 1 eff. + 1 

pv.

pv. Luk Huys eff. Wout De 

Meester

GR 23-09-2016

AV 26-06-2017 1 eff. + 1 

pv.

pv. Luk Huys eff. Wout De 

Meester

GR 31-05-2017

AV 14-12-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Luk Huys

GR 27-10-2017

AV 21-06-2018 1 eff. + 1 

pv.

eff. Filip Baeyens, 

pv. Luk Huys

GR 25-05-2018

RVB 1 Mike Nachtegael GR 22-02-2013 niet benoemd 

Regionaal 

bestuurscomité 

Noord

1 Mike Nachtegael GR 22-02-2013 AV 21-03-2013

AV 29-04-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Luk Huys, pv. 

Filip Baeyens

GR 25-03-2016

AV 03-10-2016 1 eff. + 1 

pv.

pv. Luk Huys eff. Wout De 

Meester

GR 23-09-2016

34 AV 20-03-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Ali Alci, pv. 

Hasan Bilici

GR 22-02-2013

AV 18-06-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Ali Alci, pv. 

Hasan Bilici

GR 24-05-2013

AV 03-12-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Ali Alci, pv. 

Hasan Bilici

GR 22-11-2013

AV 17-06-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Ali Alci, pv. 

Hasan Bilici

GR 23-05-2014

AV 02-12-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Ali Alci, pv. 

Hasan Bilici

GR 24-10-2014

AV 02-06-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, pv. 

Ali Alci

GR 24-04-2015

Eandis Assets

Intergemeentelijke Samenwerking 

Westlede (IGS Westlede)

11

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 11 – blz. 148



fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 01-02-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, pv. 

Sofie Heyrman 

(aanduiding Sofie 

Heyrman ons ter 

zitting GR 

onverwachts 

meegedeeld - 

mededeling door 

Westlede: Sofie 

Heyrman mag 

stad niet 

vertegenwoordig

en als 

bestuurder)

GR 27-11-2015

AV vanaf 2016 

(mail KvDC 03-

12-2015)

1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, 

pv. Ali Alci

AV 07-06-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, pv. 

Ilse Bats

GR 27-05-2016

AV 06-12-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Hasan Bilici, pv. 

Freddy Willockx

GR 25-11-2016

AV vanaf 2017 

(mail KvDC 27-

04-2017)

1 eff. + 1 

pv.

eff. Kris Van der 

Coelden, pv. Ali 

Alci

AV 16-06-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kris Van der 

Coelden, pv. Ali Alci

GR 31-05-2017

AV 05-12-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kris Van der 

Coelden, pv. Ali Alci

GR 24-11-2017

RVB 1 + 1 

namens 

opp.

Sofie Heyrman Wouter Van 

Bellingen 

(raadgevende 

stem)

GR 22-02-2013 

GR 29-08-2014 

WVB ontslag als 

gemeenteraadslid

: meegedeeld à 

Westlede 12-09-

2014: statutair 

geen vervanger 

van SN mogelijk: 

vervanging in AV 

02-06-2015

AV  20-03-

2013

Intergemeentelijke Samenwerking 

Westlede (IGS Westlede)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

35 AV 2 Annemie Charlier Lucien Bats GR 22-02-2013

RVB 1 Annemie Charlier GR 22-02-2013 B

36 AV 20-03-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

GR 22-02-2013

AV 29-05-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

GR 24-05-2013

AV 27-11-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

GR 22-11-2013

AV 28-05-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

GR 23-05-2014

AV vanaf eind 

2014 

(mededeling N-

VA, via JV)

1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly 

Van Elslande

AV 03-12 2014 1 eff. + 1 

pv. 

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande 

GR 28-11-2014

AV 27-05-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande 

GR 24-04-2015

AV 02-12-2015 1 eff. + 1  

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Veerle De 

Beule

GR 27-11-2015

AV 25-05-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande

GR 29-04-2016

AV  30-11-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande

GR 25-11-2016

AV 31-05-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande

GR 28-04-2017

AV 29-11-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande

GR 24-11-2017

AV 30-05-2018 1 eff. + 1 

pv.

eff. Marcel Van 

Looy, pv. Kelly Van 

Elslande

GR 25-05-2018

Intergemeentelijk Project "Het Land van 

Reynaert"

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

van het Land van Waas (Interwaas)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB 8 + evt. 1 

namens 

oppositie

4: Lieven 

Dehandschutter 

(ondervoorzitter 

RVB 20-03-2013), 

Peter Buysrogge, 

Annemie Charlier, 

Carl Hanssens

4: AV 2013-AV 

2019: Christel 

Geerts 

(ondervoorzitter 

RVB 20-03-2013), 

Wout De Meester, 

Hasan Bilici / AV 

2013-AV 2017: Ali 

Alci / AV 2017- AV 

2019: Ilse Bats

Ronny Suy 

(raadgevende 

stem)

GR 22-02-2013 AV 20-03-2013

RVB 8 + evt. 1 

namens 

oppositie

Maxime Callaert GR 27-06-2014 AV 03-12-2014

Directiecomité Lieven 

Dehandschutter, 

Peter Buysrogge

Christel Geerts, 

Wout De Meester

RVB 20-03-

2013

Directiecomité Carl Hanssens SC 16-06-2014

Deskundigen Peter 

Deckers, 

Julien Van 

Geertsom,  

Dirk Bulteel, 

Piet Callens, 

Pieter Van 

Oost, Jef 

Foubert, Rik 

Daelman 

(aandacht: 

niet vanuit 

administratie; 

voorgedrage

n op voorstel 

van 

gemeentelijk

e 

vertegenwoor

digers)

GR 24-05-2013 AV 29-05-2013

Deskundigen Bart Reyns, 

Matthias 

Vercauteren

GR 29-04-2016 AV 25-05-2016

Beleidsgroep 

FRGE

1 eff. +  1 

pv.

eff. Christien 

Geldolf, pv. 

Bart Roels

SC 04-03-2013

Kredietcommissie 

FRGE

1 Dirk 

Nevejans 

(OCMW)

SC 04-03-2013

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

van het Land van Waas (Interwaas)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

37

Interlokale Vereniging Burensportdienst 

Waasland

Beheerscomité 1 eff. + 1 

pv.

eff. Peter 

Buysrogge, pv. 

Marcel Van Looy

GR 22-02-2013

38

Interlokale Vereniging Drugpunt Waas

Beheerscomité 1 eff. + 1 

pv. + 

bevoegde 

ambtenaar

pv. Lieven 

Dehandschutter

eff. Sofie Heyrman Ann 

Opgenhaffen

Lieven 

Dehandschutter 

en Sofie 

Heyrman: GR 22-

02-2013 / Ann 

Opgenhaffen GR 

25-02-2011

39 Beheerscomité 1 eff. + 1 

pv.

eff. Lieven 

Dehandschutter, 

pv. Peter 

Buysrogge

GR 22-02-2013 LD benoemd

Dagelijks bestuur Johan 

Verhulst

Afgevaardigde 

namens de 

centrumsteden 

2017-2021

Telkens 

genomineerd 

bij aanvang 

van de 

overeenkomst

40

Interlokale Vereniging Ronde van 

Vlaanderen cyclo

Beheerscomité evt. burgemeester GR 27-01-2017

41 AV 1 eff. + 1 

pv.

cat. B1: Joris De 

Maere, Maxime 

Callaert, Barbara 

Van der Bracht, 

Stijn Van Cleemput 

cat. A: eff. schepen 

voor jeugd: Wout 

De Meester; pv. 

Bart Foubert;  cat. 

B1: Bart Foubert, 

Judith Verbeke, 

Nand De Klerck, 

Nathalie Van Garsse

cat. B1: Annelies 

Van Himst, Tom 

De Cuyper

cat. B1: Femke 

Pieters, Freyja 

De Rijcke

cat. B1: Frederik 

Chan

cat. B1: Wouter 

Van Bellingen

GR 28-11-2014 

(schepen voor 

jeugd van 

rechtswege)

AV 1 eff. + 1 

pv.

cat. B1: Igor Praet cat. B1: Niels 

Roegiers

GR 22-12-2016

Interlokale Vereniging Kenniscentrum 

Vlaamse Steden

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas 

vzw (JOS)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV Tim De 

Brabander 

(adviserende 

stem) (ter 

vervanging 

van Tom 

Piessens die 

in JOS zetelt 

namens 

jeugdwerk en 

als secretaris 

van de vzw 

werd 

aangesteld 

door de raad 

van bestuur 

op 09-12-

2014)

GR 26-02-2016 

AV cat. B1: Humeyra 

Cetinel 

GR 22-06-2018

RVB 9 Joris De Maere 

(ondervoorzitter), 

Barbara Van der 

Bracht

Wout De Meester 

(voorzitter), Judith 

Verbeke, Nand De 

Klerck 

(ondervoorzitter)

Tom De Cuyper Freyja De Rijcke Frederik Chan Wouter Van 

Bellingen

GR 28-11-2014

RVB 3 Kim De Wilde GR 18-12-2015

RVB 3 Maxime Callaert 

(ondervoorzitter)

Dennis De 

Poorter

GR 22-12-2016

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas 

vzw (JOS)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB Tim De 

Brabander 

(adviserende 

stem) (ter 

vervanging 

van Tom 

Piessens die 

in JOS zetelt 

namens 

jeugdwerk en 

als secretaris 

van de vzw 

werd 

aangesteld 

door de raad 

van bestuur 

op 09-12-

2014)

GR 26-02-2016 

RVB Humeyra Cetinel 

DB 3 Joris De Maere 

(ondervoorzitter)

Wout De Meester 

(voorzitter) , Nand 

De Klerck 

(ondervoorzitter)

GR 28-11-2014 

(voorzitter en 2 

ondervoorzitters 

van rechtswege)

DB Tim De 

Brabander 

(adviserende 

stem) (ter 

vervanging 

van Tom 

Piessens die 

in JOS zetelt 

namens 

jeugdwerk en 

als secretaris 

van de vzw 

werd 

aangesteld 

door de raad 

van bestuur 

op 09-12-

2014)

GR 26-02-2016 

42 Poolstok (Jobpunt Vlaanderen, benaming 

t.e.m. 2016)

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Peter 

Buysrogge

pv. Willem De 

Klerck

GR 22-02-2013

43

Kredietmaatschappij Onze Thuis nv

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Guido Stevens, 

pv. Johan De Beule

GR 22-02-2013

44 AV 1 Sofie Heyrman GR 25-01-2013

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas 

vzw (JOS)

Logo-Waasland vzw (Lokaal 

Gezondheidsoverleg)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB (stad is 

begin 2013 niet 

vertegenwoordig

d in raad van 

bestuur en 

mandaten 

verstrijken pas in 

2015)

0 SC 12-01-2015: 

geen 

kandidaatstelling 

raad van bestuur

45 AV 1 eff. Peter Buysrogge 

(einddatum 

mandaat 04-03-

2016 ingevolge 

nieuwe 

samenstelling door 

statutenwijziging)

GR 22-02-2013 AV 03-05-2013

AV 1 pv. Kelly Van Elslande GR 18-12-2015

RVB 1 Peter Buysrogge 

(einddatum 

mandaat 04-03-

2016 ingevolge 

nieuwe 

samenstelling door 

statutenwijziging)

GR 22-02-2013 AV 03-05-2013

46 AV 1 Marijke Henne GR 22-02-2013

RVB 1 Marijke Henne GR 22-02-2013 NB

47 AV 1 Stefan 

Verhaeghe

GR 22-02-2013

RVB 1 Stefan 

Verhaeghe 

(tot 23-10-

2015)

GR 22-02-2013

48 AV 1 Lieven 

Dehandschutter 

statutair: 

burgemeester of 

een door hem 

gevolmachtigd lid 

van het SC

RVB 1 Lieven 

Dehandschutter

burgemeester 

van ambtswege

49 AV 28-03-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 22-02-2013

AV 25-06-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 24-05-2013

Medisch Oost-Vlaanderen vzw (MEDOV) 

Logo-Waasland vzw (Lokaal 

Gezondheidsoverleg)

Onderwijssecretariaat van de Steden en 

Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

vzw (OVSG)

Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw 

(ODiCe) (Ontbonden in 2015)

Oost-Vlaamse Politieacademie vzw (OPAC) 

(Sluiten vereffening in laatste AV 28-

06-2016)

Opdrachthoudende Vereniging voor 

Huisvuilverwerking Midden-Waasland cvba 

(MI-WA)
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 26-11-2013 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 22-11-2013

AV 24-06-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 23-05-2014

AV 16-12-2014 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 28-11-2014

AV 16-06-2015 1 eff, + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 29-05-2015

AV 01-12-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 27-11-2015

AV 09-02-2015 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 29-01-2016

AV 14-06-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 27-05-2016

AV 29-11-2016 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 25-11-2016

AV 13-06-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 31-05-2017

AV 19-09-2017 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 25-08-2017

AV 09-01-2018 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 21-12-2017

AV 12-06-2018 1 eff. + 1 

pv.

eff. Kelly Van 

Elslande

pv. Sofie Heyrman GR 25-05-2018

RVB 5 + 1 

namens 

opp.

Filip Baeyens, 

Veerle De Beule

Christel Geerts 

(voorzitter RVB 28-

03-2013), Kris Van 

der Coelden, 

Annemie Wauman 

(ondervoorzitter 

RVB 28-03-2013)

Julien 

Ghesquière 

(raadgevende 

stem)

GR 22-02-2013 AV 28-03-2013

Directiecomité 2 Christel Geerts, 

Annemie Wauman

geen voordracht 

vanuit GR

RVB 28-03-

2013

Hoog Overleg 

Comité en Comité 

PBW

2 Filip Baeyens Christel Geerts 

Annemie Wauman

geen voordracht 

vanuit GR

RVB 28-03-

2013

50 Openbaar entrepot                                                 

(Brief 30-03-2015 FOD Financiën: 

openbaar entrepot grondgebied SN 

wordt gesloten op 31-03-2015: 

derhalve geen bestuurscommissie 

meer)

Bestuurscommiss

ie

1

Opdrachthoudende Vereniging voor 

Huisvuilverwerking Midden-Waasland cvba 

(MI-WA)
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oppositie
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

51 AV 6 

vertegenwo

ordigers, 6 

leden met 

raadgevend

e stem

2 

vertegenwoordigers

: Carl Hanssens 

(voorzitter), Chris 

Braeckman / 2 

leden met 

raadgevende stem: 

Johan De Beule, 

Koen De Smet

2 

vertegenwoordigers

: Maarten Kras, 

Guido Straetmans / 

2 leden met 

raadgevende stem: 

Els Van de Steene, 

Niels Blomme

1 

vertegenwoordig

er: Patric 

Gorrebeeck

1 

vertegenwoordig

er: Edmond 

Hereman

1 lid met 

raadgevende 

stem: Ioana 

Covaci

1 lid met 

raadgevende 

stem: Raoul Flies

GR 21-06-2013 AV 08-10-2013

RVB 6 2 

vertegenwoordigers

: Carl Hanssens 

(voorzitter), Chris 

Braeckman / 2 

leden met 

raadgevende stem: 

Johan De Beule, 

Koen De Smet

2 

vertegenwoordigers

: Maarten Kras, 

Guido Straetmans / 

2 leden met 

raadgevende stem: 

Els Van de Steene, 

Niels Blomme

1 

vertegenwoordig

er: Patric 

Gorrebeeck

1 

vertegenwoordig

er: Edmond 

Hereman

1 lid met 

raadgevende 

stem: Ioana 

Covaci

1 lid met 

raadgevende 

stem: Raoul Flies

leden AV zetelen 

automatisch in 

RVB (ook leden 

met 

raadgevende 

stem???)

52

Polder Schelde Durme Oost

AV 1 Lieven 

Dehandschutter of 

zijn gemachtigde 

(raadgevende 

stem)

gemachtigde: 

Gaspard Van 

Peteghem

gemachtigde 

GVP: beslissing 

burgemeester 02-

01-2013

53 AV 2 Lieven 

Dehandschutter of 

zijn gemachtigde 

(raadgevende 

stem) + Filip 

Baeyens 

(beslissende stem)

gemachtigde: 

Gaspard Van 

Peteghem

gemachtigde 

GVP: beslissing 

burgemeester 02-

01-2013 / Filip 

Baeyens: GR 22-

02-2013

Polderbestuur 1 Lieven 

Dehandschutter of 

zijn gemachtigde

gemachtigde: 

Gaspard Van 

Peteghem

voorstel 

burgemeester tot 

aanwijzing GVP 

als zijn 

plaatsvervanger 

(brief SC 26-03-

2014)

beslissing 

gouverneur 24-

07-2014

54 RVB 2 + 1 

namens 

opp.

Annemie Charlier 

(ondervoorzitter 

RVB 13-03-2013)

Ilse Bats Marc 

Heynderickx 

(raadgevende 

stem)

GR 22-02-2013

RVB 2 + 1 

namens 

opp.

Kris Van der 

Coelden

GR 24-02-2017

55 RVB 2 + 1 

namens 

opp.

Annemie Charlier Ilse Bats Ali Salhi 

(raadgevende 

stem)

GR 22-02-2013

Stuurgroep 3 Annemie Charlier Ilse Bats Rik Van 

Daele

GR 22-03-2013

Polder Sinaai-Daknam

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 

Sint-Niklaas vzw (PWA) (Hervorming 

gepland 01-01-2018)

Projectvereniging Erfpunt 

Projectvereniging Wase Cultuurcentra 

Overlegplatform (WACCO)
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

56

Provinciaal Managementcomité 

Plattelandsbeleid (Geen afgevaardigde 

voor programmatieperiode PDPO III 

(2014-2020))

Comité 1 eff. + 1 

pv.

eff. Annemie 

Charlier

pv. Wout De 

Meester

GR 22-02-2013 

(voor 1 jaar)

57 AV 1 eff. + evt. 

1 pv.

eff. Lieven 

Dehandschutter, 

pv. Peter 

Buysrogge, 

GR 22-02-2013

RVB 1 Lieven 

Dehandschutter

Gert Van 

Passel (niet 

voorgelegd 

aan GR)

GR 22-02-2013 burgemeester 

of schepen en 

brandweerbev

elhebber van 

rechtswege 

(AV 26-06-

2013)

58 AV 1 Rebecca 

Mora

GR 22-02-2013

AV 1 Lien Buytaert GR 23-10-2015

AV 1 Ann Debbaut GR 25-03-2016 

RVB 0 SC 11-02-2013: 

geen kandidatuur 

indienen

59

Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid 

Waas & Dender 

Forum 1 eff. 

(stadsbestu

ur), 1 pv. 

(OCMW)

eff. Carl Hanssens, 

pv. Raf Praet Bert 

De Laet

GR 25-01-2013 

OCMW-raad 24-

01-2013 29-10-

2015

60 AV 1 eff. + 1 

pv.

pv. Annemie 

Charlier

Wout De Meester GR 28-03-2014

RVB 1 Wout De Meester GR 28-03-2014 B

61 Plenaire 

vergadering

1 Carl Hanssens GR 25-01-2013 B

Commissie 

kinderopvang 

Lerend Netwerk 

Kinderopvang

2 Marijke Henne Annemie 

Bogaert

GR 25-01-2013

Regionaal Sociaal-Economisch 

Overlegcomité Waas & Dender

Provinciale Brandweerschool van Oost-

Vlaanderen vzw (Beslissing tot 

ontbinding BAV 17-11-2015 - 

vereffening definitief afgesloten BAV 

23-06-2016)

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw 

(RATO)

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

Lerend Netwerk 

Kinderopvang

2 Veerle 

Vermeulen

GR 26-02-2016

62 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Carl Hanssens pv.  Wout De 

Meester

GR 23-09-2016

Dagelijks bestuur Carl Hanssens (geen voordracht 

vanuit GR)

Werkgroep lokale 

econo-

mie/detailhandel

Nele De 

Klerck

SC 05-09-2016

Werkgroep 

toerisme als 

economische 

hefboom

Geert De 

Bock

SC 05-09-2016

Werkgroep 

circulaire 

economie

Helena 

Bonne                 

Eric Van 

Remortel 

(back-up)

SC 05-09-2016

Werkgroep 

arbeidsmarkt

Eric Van 

Remortel 

Christine 

Soyez

SC 05-09-2016

Werkgroep 

mobiliteit

Jurgen 

Goeminne         

Els De Deken         

Johan 

Cooreman

SC 05-09-2016

Werkgroep 

ruimte

Eric Van 

Remortel 

Bart Van 

Lokeren

SC 05-09-2016

63 AV 1 Sofie Heyrman GR 22-02-2013

RVB 1 Sofie Heyrman GR 22-02-2013 B

64 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Christine Meert, 

pv. Peter 

Buysrogge

GR 22-02-2013

AV 1 eff. + 1 

pv.

pv. Marijke Henne GR 27-06-2014

Sint-Niklase Maatschappij voor de 

Huisvesting cv (SNMH)

Regionaal Sociaal-Economisch 

Overlegcomité Waas & Dender

Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw

Streekoverleg Waas & Dender
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB 5 3: Peter Buysrogge 

(voorzitter RVB)(1 

april 2013-AV mei 

2016, Christine 

Meert (8 april 2013-

AV mei 2019), 

Steven 

Dehandschutter 

(ondervoorzitter  

RVB) (DC) (8 april 

2013-AV mei 2019)

2: Günther 

Mattheussens (8 

april 2013-31 maart 

2017) en Sigrid De 

Wilde (1 april 2017-

AV mei 2019), Jean-

Pierre Dullaert (1 

april 2013-AV mei 

2016)

GR 22-02-2013 Christine 

Meert, Günther 

Mattheussens, 

Steven 

Dehandschutte

r: AV 28-05-

2013

RVB 5 Marijke Henne 

(voorzitter RVB) (02-

07-2014-AV mei 

2016)

GR 27-06-2014 RVB 02-07-

2014 ??? 

Bekrachtiging  

AV 26-05-2015

Directiecomité Marijke Henne 

(voorzitter 

directiecomité)

geen voordracht 

vanuit GR

???

RVB 5 Marijke Henne 

(voorzitter RVB) 

(??? - AV mei 2022)

Jean-Pierre Dullaert 

(??? - AV mei 2022)

SC 12-05-2016 

GR 27-05-2016

AV ???

RVB 5 Günther 

Mattheussens (1 

april 2017-AV mei 

2019)

GR 24-03-2017 AV ???

Sint-Niklase Maatschappij voor de 

Huisvesting cv (SNMH)
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

65 Sint-Niklase Sport-, Spel- en 

Recreatiecentra vzw (AV 31-08-2015: 

beslissing tot vrijwillige ontbinding)

AV 43 alle leden 

gemeenteraad

alle leden 

gemeenteraad

alle leden 

gemeenteraad

alle leden 

gemeenteraad 

Nathalie Behiels 

als 

gemeenteraadsli

d vervangen 

door Jan 

Snellings GR 28-

02-2014 (AV 28-

04-2014)

alle leden 

gemeenteraad

alle leden 

gemeenteraad

Marie-Louise 

Chalmet, Bart 

Foubert 

Marie-Louise 

Chalmet van 

rechtswege 

vervangen 

door Ronan 

Rotthier 

vanaf 20-04-

2013 als 

stadssecretar

is wd. (AV 29-

04-2013) 

Johan 

Verhulst van 

rechtswege 

aangesteld 

vanaf 04-09-

2013 als 

stadssecretar

is (ter 

vervanging 

van Ronan 

Rotthier)

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. schepen voor 

sport: Peter 

Buysrogge; pv. 

Marijke Henne

schepen voor 

sport: statutair; 

pv. GR 23-05-

2014
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB 16 Lieven 

Dehandschutter, 

Peter Buysrogge, 

Annemie Charlier, 

Marijke Henne, Carl 

Hanssens

Christel Geerts, 

Sofie Heyrman, 

Gaspard Van 

Peteghem, Wout De 

Meester

Anita Dhollander Roland 

Pannecoucke

Ine Somers Wouter Van 

Bellingen

Marie-Louise 

Chalmet, Bart 

Foubert 

Marie-Louise 

Chalmet van 

rechtswege 

vervangen 

door Ronan 

Rotthier 

vanaf 20-04-

2013 als 

stadssecretar

is wd. (AV 29-

04-2013) 

Johan 

Verhulst van 

rechtswege 

aangesteld 

vanaf 04-09-

2013 als 

stadssecretar

is (ter 

vervanging 

van Ronan 

Rotthier)

GR 25-01-2013 AV 22-02-2013

RVB 11 schepen voor sport: 

Peter Buysrogge 

(voorzitter), Marijke 

Henne 

(ondervoorzitter), 

Marcel Van Looy

Gaspard Van 

Peteghem 

(ondervoorzitter), 

Wout De Meester

Anita Dhollander Koen Wauman Sylvia Van 

Meirvenne

Wouter Van 

Bellingen

stadssecretar

is of adjunct-

stadssecretar

is (secretaris) 

en financieel 

beheerder 

(penningmee

ster)

schepen voor 

sport: statutair; 

stadssecretaris of 

adjunct-

stadssecretaris 

en financieel 

beheerder: 

statutair; 

overige: GR 23-

05-2014

RVB 11 Ali Salhi GR 29-08-2014
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

Dagelijks bestuur 9 Peter Buysrogge 

(voorzitter), Marijke 

Henne 

(ondervoorzitter), 

Annemie Charlier 

(lid), Lieven 

Dehandschutter 

(lid)

Gaspard Van 

Peteghem 

(ondervoorzitter), 

Wout De Meester 

(lid)

Anita Dhollander 

(lid)

Marie-Louise 

Chalmet, Bart 

Foubert 

Marie-Louise 

Chalmet van 

rechtswege 

vervangen 

door Ronan 

Rotthier 

vanaf 20-04-

2013 als 

stadssecretar

is wd. (RVB 

29-04-2013) 

Johan 

Verhulst van 

rechtswege 

aangesteld 

vanaf 04-09-

2013 als 

stadssecretar

is (ter 

vervanging 

van Ronan 

Rotthier) 

(RVB 27-09-

2013)

SC 14-01-2013 RVB 22-02-

2013                                                                             

Dagelijks bestuur 8 Peter Buysrogge 

(voorzitter), Marijke 

Henne 

(ondervoorzitter), 

Marcel Van Looy

Gaspard Van 

Peteghem 

(ondervoorzitter), 

Wout De Meester

Anita Dhollander secretaris, 

penningmees

ter

voorzitter en 2 

ondervoorzitters: 

van rechtswege; 

secretaris en 

penningmeester: 

van rechtswege; 

overige: GR 23-

05-2014

Overlegplatform 

met provincie nav 

overname 

recreatiepark De 

Ster

5 Lieven 

Dehandschutter, 

Peter Buysrogge

Gaspard Van 

Peteghem, Wout De 

Meester

Johan 

Verhulst

SC 11-05-2015

66 Sociaal Verhuurkantoor Waasland 

(SOVEKA)

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Koen De Smet pv. Els Van de 

Steene

GR 22-02-2013

RVB 1 eff. + 1 

pv.

eff. Koen De Smet pv. Els Van de 

Steene

GR 22-02-2013 Koen De Smet 

benoemd als 

bestuurder

67 AV 1 eff. + 1 

pv.

pv. Marcel Van 

Looy

eff. Günther 

Mattheussens

GR 22-02-2013

RVB evt. 1 Günther 

Mattheussens

GR 22-02-2013 B

68 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Annemie 

Charlier

pv. Lucien Bats GR 22-02-2013

Sociale Investeringsmaatschappij voor 

Vlaanderen cvba (SOKREMA) (in 

vereffening sinds 2017)

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

RVB 1 Lucien Bats GR 22-02-2013 B

69 AV max. 2 Annemie Charlier, 

Joris De Maere

GR 22-02-2013

RVB 1 Joris De Maere 

(voorzitter)

GR 22-02-2013 B

70 AV max. 5 eff. 

+ 5 pv.

2: eff. Annemie 

Charlier, pv. Carl 

Hanssens                  

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

2: eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman                                

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Kris 

Van der Coelden

1: eff. Monique 

Van Hecke, pv. 

Julien 

Ghesquière

GR 22-02-2013 AV 21-06-2013

AV 11-04-2016 mzx. 5 eff. 

+ 5 pv.

2: eff. Annemie 

Charlier, pv. Carl 

Hanssens                  

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

2: eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman                                

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Kris 

Van der Coelden

1: eff. Monique 

Van Hecke, pv. 

Julien 

Ghesquière

GR 25-03-2016 

(bevestiging)

AV 24-06-2016 max. 5 eff. 

+ 5 pv.

2: eff. Annemie 

Charlier, pv. Carl 

Hanssens                  

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

2: eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman                                

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Kris 

Van der Coelden

1: eff. Monique 

Van Hecke, pv. 

Julien 

Ghesquière

GR 27-05-2016 

(bevestiging)

AV 30-06-2017 max. 5 eff. 

+ 5 pv.

2: eff. Annemie 

Charlier, pv. Carl 

Hanssens                  

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

2: eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman                                

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Kris 

Van der Coelden

GR 23-06-2017 

(bevestiging)

AV 22-12-2017 max. 5 eff. 

+ 5 pv.

1 eff.: Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman

GR 27-10-2017

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Toerisme Waasland vzw

Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Watervoorziening cvba 

(TMVW)
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nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

AV 22-06-2018 max. 5 eff. 

+ 5 pv.

2: eff. Annemie 

Charlier, pv. Carl 

Hanssens                  

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

2: eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman                                

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Kris 

Van der Coelden

GR 25-05-2018

RVB 1 Lieven 

Dehandschutter

GR 26-04-2013 AV 21-06-2013

CVC 1 Cansu Özen 

(ontslag als 

gemeenteraadsli

d op 26-06-2015, 

geen vervanger 

aangeduid)

GR 26-04-2013 NB

Directiecomité 

voor toevoer-

aangelegenheden 

???

??? vanuit raad van 

bestuur ???

AV max. 6 eff. 

+ 6 pv.

2: eff. Annemie 

Charlier, pv. Carl 

Hanssens                  

eff. Maxime 

Callaert, pv. Kelly 

Van Elslande

2: eff. Wout De 

Meester, pv. Sofie 

Heyrman                                

eff. Mike 

Nachtegael, pv. Kris 

Van der Coelden

1: eff. Monique 

Van Hecke, pv. 

Julien 

Ghesquière

1: eff. Ine 

Somers, pv. 

Ronny Suy

GR 29-05-2015

RVB 1 Lieven 

Dehandschutter

GR 29-05-2015 

(ingevolge 

goedkeuring 

migratieplan 

vertegenwoordig

ers)

71
Uw Eigen Huis der Vlaanderen nv 

(Beslissing verkoop aandelen GR 18-

12-2015)

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Mike 

Nachtegael, pv. 

Gaspard Van 

Peteghem

GR 22-02-2013

72 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Peter 

Buysrogge

pv. Christel Geerts GR 22-02-2013

RVB 1 Lieven 

Dehandschutter

GR 24-05-2013: 

instemming met 

voordracht vanuit 

N-VA

B

73

Vereniging Vlaamse Cultuur- en 

gemeenschapscentra vzw

AV 2 Annemie Charlier Rik Van 

Daele (einde 

mandaat: 

2016)

GR 22-03-2013 AV 24-03-

2016: 

ontslag Rik 

Van Daele

Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten vzw (VVSG)

Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Watervoorziening 

(TMVW) (Intergemeentelijk 

samenwerkingsverband AV 18-06-2015) 

(Beslissing AV 29-06-2015 vernietigd 

bij MB 13-11-2015) 
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

74 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Wout De 

Meester, pv. 

Christel Geerts

GR 22-02-2013

RVB 1 Wout De Meester GR 22-02-2013 verkozen AV 

13-06-2013

Directiecomité 1 Wout De Meester GR 22-02-2013 B

Financieel comité 1 Christel Geerts GR 22-02-2013 niet verkozen 

AV 13-06-2013

75

Vlaamse ICT Organisatie vzw (V-ICT-OR)

Raad van bestuur 1 Jo Crappé in persoonlijke 

naam (geen 

voordracht door 

gemeenteraad)

B

76 AV 1 

stemgerecht

igd + 1 niet 

stemgerecg

d

stemgerechtigd 

Gaspard Van 

Peteghem, niet-

stemgerechtigd Ali 

Alci

GR 25-01-2013

Provinciaal 

comité van de P-

waterdienst

1 Maxime Callaert GR 25-01-2013 B

Bureau 

provinciaal 

comité

1 Maxime Callaert gecoöpteerd B

Sectorcomité 

(afgeschaft bij 

statutenwijzigi

ng 14-06-

2013)

1 Maxime Callaert van 

rechtswege/kandi

datuur 

voorzitterschap 

SC 18-02-2013

niet verkozen 

als voorzitter 

(PC 05-03-

2013)

RVB 1 Maxime Callaert GR 28-03-2014 kandidatuur 

ingetrokken 

met e-mail 22-

04-2014

RVB 1 of 2 (man 

en/of 

vrouw)

Maxime Callaert GR 27-03-2014 NB

77

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Niels Blomme, 

pv. Wout De 

Meester

GR 22-02-2013

Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening cvba (VMW) (De 

Watergroep)

Vereniging voor Openbaar Groen vzw 

(VVOG)
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fractie
oppositie

N-VA sp.a-Groen CD&V Vlaams Belang Open Vld SOS 2012

nr. naam orgaan aantal admini-

stratie

datum 

benoemi

ng

datum 

beslissingcoalitie

78
Waasballon vzw

AV 1 Lieven 

Dehandschutter

GR 22-02-2013

RVB 1 Lieven 

Dehandschutter

GR 22-02-2013; 

GR 23-02-2018 

(Lieven 

Dehandschutter 

opnieuw 

aangesteld als 

bestuurder)

B

79 Overleg 2 Marijke Henne Annemie 

Bogaert

GR 22-02-2013

Veerle 

Vermeulen

GR 26-02-2016

80 AV 1 eff. + 1 

pv.

eff. Rudi Van Aerde, 

pv. Gaspard Van 

Peteghem

GR 22-02-2013

RVB 1 2013 tot eerste AV 

2017: Kris Boel / 

vanaf eerste AV 

2017: Sigrid De 

Wilde

GR 22-02-2013 B (AV 12-06-

2013)

RVB 1 vanaf eerste AV 

2017: Nick Suy

GR 24-02-2017 ???

81 AV 2 Johan De Beule Sofie Heyrman GR 22-02-2013

RVB 1 Sofie Heyrman GR 22-02-2013 B

Waasse Landmaatschappij cvba

Waas Overleg Kinderopvang

Wase Werkplaats vzw
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Ramingnum

mer

Budgetcode ARK omschrijving 2019 2020 2021

Actienummer: 2019143011 Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. 8.798.539,00 8.790.039,00 8.781.039,00

2019160448 Belasting op de verspreiding van niet geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten 286.000,00 286.000,00 286.000,00

2019144702 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel plaatsrecht op openbare markten 15.458,00 15.458,00 15.458,00

2019143748 Belasting op tweede verblijven en weekendverblijven 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2019143747 Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, 

onbewoonbaar of onveilig

670.000,00 670.000,00 670.000,00

2019143746 Retributie op het parkeren 2.018.500,00 2.010.000,00 2.001.000,00

2019143745 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel mobiele verkoopsruimten 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2019143744 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel containers en puinzakken 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2019143743 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel schuttingen 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2019143742 Belastingen op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel andere tijdelijke opstellingen 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2019143741 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel gelegenheidsverkopen 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2019143740 Beasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel koopwaren 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2019143739 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel terrassen 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2019143738 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel kermissen 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2019143736 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel plaatsrecht op openbare markten 180.000,00 180.000,00 180.000,00

2019143735 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel flyeren 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2019143734 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel reclamepanelen en -objecten 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2019143733 Belasting op reclameconstructies en uithangborden - deel met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2019143732 Belasting op reclameconstructies en uithangborden - deel zonder verlichting 125.000,00 125.000,00 125.000,00

2019143731 Belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 36.081,00 36.081,00 36.081,00

2019143730 Belasting op nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie 22.500,00 22.500,00 22.500,00

2019143729 Belasting op het openhouden van horecazaken na het gewone sluitingsuur 0,00 0,00 0,00

2019143728 Algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting 3.005.000,00 3.005.000,00 3.005.000,00

2019143727 Retributie op het gebruik van huisvuilzakken en containers, bestemd voor het ophalen van huisvuil 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

2019143725 Belasting op diverse dienstverlening op de stedelijke begraafplaatsen - deel begraving, asverstrooiing of bijzetting van een elders overleden 

niet-inwoner

15.000,00 15.000,00 15.000,00

2019143724 Belasting op jacht- en wapenvergunningen 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2019143723 Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel verstrekken van informatie 155.000,00 155.000,00 155.000,00

2019143722 Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel afgifte van conformiteitsattesten 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Bijlage 7: BELASTINGINKOMSTEN 2019-2021
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Ramingnum

mer

Budgetcode ARK omschrijving 2019 2020 2021

2019143721 Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel afgifte van slachtbewijzen 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2019143720 Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel overwelvingen van straatgrachten 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2019143719 Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel hinderlijke inrichtingen 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2019143718 Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel stedenbouwkundige vergunningen 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2019143717 Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel burgerzaken 125.000,00 125.000,00 125.000,00

2019143716 Belastingen op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel niet nader genoemde tussenkomsten 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2019143715 Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel opruimen van sluikstorten 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2019143714 Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel takelen van voertuigen 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2019143713 Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel nodeloze alarmmeldingen van de politie 5.500,00 5.500,00 5.500,00

2019143712 Belasting op tussenkomsten van de stedelijke diensten - deel vervoer van dronken personen 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Actienummer: 2019143030 Opcentiemen op de onroerende voorheffing. 24.884.147,29 25.630.671,71 26.399.591,86

2019170170 Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Achterstallige ontvangsten. 700.000,00 0,00 0,00

2019143752 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 24.184.147,29 25.630.671,71 26.399.591,86

Actienummer: 2019143031 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen. 1.053.272,02 1.079.604,00 1.106.594,00

2019143753 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen 1.053.272,02 1.079.604,00 1.106.594,00

Actienummer: 2019143050 Aanvullende personenbelasting. 24.518.170,60 24.318.185,94 24.402.047,95

2019143795 Aanvullende belasting op de personenbelasting 24.518.170,60 24.318.185,94 24.402.047,95

Actienummer: 2019150076 Gemeentelijke adminstratieve sancties 750.000,00 800.000,00 800.000,00

2019000050 Gemeentelijke administratieve sanctie (ANPR) 50.000,00 100.000,00 100.000,00

2019160321 Gemeentelijke administratieve sanctie (verkeersinbreuken) 675.000,00 675.000,00 675.000,00

2019150421 Gemeentelijke administratieve sanctie (niet-verkeersinbreuken) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

ALGEMENE TOTALEN(#44) 60.004.128,91 60.618.500,65 61.489.272,81
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Schema TM2. De financiële schulden 

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiële schulden op 1 januari 99.473.437 91.244.623 92.806.682 94.690.048 93.807.104,51 100.887.909,51 123.584.556,51 129.587.683,51 

B. Nieuwe leningen 0 10.024.171 10.500.000 8.250.000 16.775.887 32.462.431 16.748.019 3.384.757

C. Vevroegde aflossingen 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Periodieke aflossingen 8.228.814 8.462.112 8.616.634 9.132.943 9.695.082 9.765.784 10.744.892 11.134.100

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 91.244.623 92.806.682 94.690.048 93.807.105 100.887.910 123.584.557 129.587.684 121.838.341

F. Intresten 3.428.478 3.195.992 2.922.465 2.695.262 2.564.243 2.202.879 2.177.096 2.009.773

G. Periodieke leningslasten (D+F) 11.657.292 11.658.104 11.539.099 11.828.205 12.259.325 11.968.663 12.921.988 13.143.873

Financiële schulden ten laste van derden 2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiële schulden op 1 januari 1.941.163 1.917.558 2.095.932 2.001.974 1.838.182 1.880.807 2.081.265 1.366.054

B. Nieuwe leningen 67.187 409.333 0 0 408.750 400.000 0 0

C. Vervroegde aflossingen 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Periodieke aflossingen 90.792 230.959 93.958 163.792 366.125 199.542 715.211 107.736

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 1.917.558 2.095.932 2.001.974 1.838.182 1.880.807 2.081.265 1.366.054 1.258.318

F. Intresten 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Periodieke leningslasten (D+F) 0 0 0 0 0 0 0 0
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