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GEMEENTERAAD
Zitting van 22 februari 2019
Aanvullende agenda

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 februari 2019 om 19:00 uur in de 
gemeenteraadzaal van het stadhuis werd aangevuld met de agendapunten op verzoek van de 
raadsleden. Als bijlage vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Trage wegen

Wat zijn de plannen van de schepen voor de aanpak van de trage wegen in Sint-Niklaas voor 
deze nieuwe bestuursperiode?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: AZ Nikolaas : locatie nieuwe campus

We vernemen via de pers dat er (andermaal) een zogezegd alternatief voorstel zou zijn voor de 
inplanting van het nieuwe ziekenhuis. De voorbereidingen, inclusief aankoop/verkoop van 
gronden is reeds geruime tijd bezig. We hebben van het AZ reeds verscheidene infosessies 
gekregen over de stand van zaken.
Nu vernemen we dat zelfs vanuit het stadsbestuur nog verschillende locaties worden 
onderzocht.
Ik denk dat we als gemeenteraad het recht hebben op duidelijkheid in dit dossier en daarom 
vragen we een eenduidig standpunt van de verantwoordelijke schepen.

IR 3 Interpellatie van raadslid Bart Merckx: Promotie trage wegen

De voorbije jaren werd al heel wat tijd en energie gestoken in het inventariseren en evalueren 
van de trage wegen, bestaande wegen en ook nieuwe trage wegen. Eerst in Sinaai, dan in 
Belsele en Nieuwkerken, en uiteindelijk ook in Sint-Niklaas centrum werd via buurtparticipatie 
een heel traject afgelegd dat uitmondde in mooie wandelbrochures.
Toch denk ik dat de trage wegen nog te weinig bekend en onderbenut zijn.
Ik stel voor om de bestaande wandellussen en eventuele nieuw te ontwikkelen lussen te 
promoten door bewegwijzering te plaatsen met aanduiding van de afstanden en door op de 
startplek van de wandellussen een bord te plaatsen met daarop een eenvoudige plattegrond 
van de omgeving waarop de lussen getekend staan en bezienswaardigheden aangeduid worden.
Tegelijk stel ik ook voor om te onderzoeken of langs deze lussen rustbankjes of picknick-tafels 
voorzien kunnen worden.

IR 4 Interpellatie van raadslid Hasan Bilici: Moskee Hazewindstraat - stand van zaken

Op 25 juni 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen dat er een rup zou worden 
opgemaakt op de site van de Hazewindstraat, gekoppeld aan een realisatie van een parking en 
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de mogelijkheid om een aantal woningen te bouwen op het terrein van SVK. Graag kreeg ik van 
het college van burgemeester en schepenen een stand van zaken in dit dossier.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Belsele kermis, evaluatie afspraken en 
overeenkomst tussen stad en Vrije Radio Belsele

Vorig jaar was er enige wrevel tussen de lokale horeca en de organisatoren. Afspraken werden 
gemaakt en toch zijn er zaken gebeurd die tijdens het overleg niet aan bod kwamen en de sfeer 
niet hebben verbeterd.
We vernemen nu dat de organisator zijn evenement zou verplaatsen, wat hij trouwens reeds 
aankondigt in de media. 
- Is hierover met de horeca overleg geweest?
- In hoeverre hypothekeert dit het hele kermisgebeuren?
- Zijn hieromtrent de nodige adviezen ingewonnen?
- Heeft de lokale horeca nog enige betekenis tijdens de evenementen ingericht door de 
organisator?

IR 6 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Verkoop site Industriepark-Noord 

Het college van burgemeester en schepenen van 21 januari 2019 besliste om de site 
Industriepark-Noord te verkopen,graag hierover een toelichting op de gemeenteraad.

IR 7 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Beleidsplan - werkwijze en timing

Zowel in de laatste gemeenteraad als in het publieke forum werd verwezen naar het 
beleidsplan van het nieuwe stadsbestuur. De raadsleden hebben vooralsnog geen kennis van dit 
plan. Graag kreeg ik meer duidelijkheid over de werkwijze en de timing waarmee het college 
van burgemeester en schepenen tot een beleidsplan voor de lopende legislatuur wenst te 
komen.

 

IR 8 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Brochure 'Sint-Niklaas, gids vol belevenissen'

Naar aanleiding van de brochure 'Sint-Niklaas, gids vol belevenissen' wil ik wat 
bekommernissen verwoorden over de complementariteit van de stadskern en het Waasland 
Shoppingcenter.
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IR 9 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Museumcafetaria in het Museumpark?

Op 25 januari 2019 verscheen er een artikel in de krant waarin de conservator droomt van een 
museumcafetaria in een container in het museumpark. Graag stelde ik hierover een paar vragen.

IR 10 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Kostenstructuur MIWA en kostenberekening 
diftar

Tijdens de gemeenteraadszitting van januari gaf schepen Baeyens nogmaals uitleg over het 
nieuwe diftar-systeem dat midden 2019 zal worden ingevoerd.
Onder meer verklaarde hij dat de tarieven die gehanteerd worden, kostendekkend zijn en geen 
winst zullen opleveren?
Wij begrijpen hieruit dat het huidige systeem de daadwerkelijke kosten niet dekt en de stad een 
kostendekkende bijdrage moet bijpassen.
Graag hadden we daarom antwoord gekregen op volgende vragen:
- Wat is de huidige kostprijs per kg huisvuil dat wordt opgehaald? Wat zijn de verschillen inzake 
kostprijs tussen restafval, gft, pmd, papier en karton, glas? Wie staat er in voor de verwerking 
van de diverse soorten afval?
- Zijn de huidige prijzen van de huisvuilzakken kostendekkend?
- Wat is vandaag de bijdrage van de stad aan de werking van MIWA? Hoe verhoudt zich dat tot 
de bijdrage van de andere deelgenoten?
- Wat is de totale kostenstructuur van MIWA en wat zijn de inkomsten van MIWA?
- Is MIWA winstgevend, zo ja, wat is het aandeel in de winst van de deelgenoten en zo neen, 
wie dekt de eventuele tekorten?

IR 11 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Mobiliteit en parkeren in de Priesteragiewijk

Niet alleen de parkeerdruk is in de Priesteragiewijk toegenomen met gevolgen op de 
verkeersafwikkeling maar ook in andere delen van de stad met als gevolg ook daar dat er geen 
voldoende rijloper voor dubbelrichtingsverkeer overblijft, dus ook in bijvoorbeeld de 
Elisabethwijk en andere.
Daarom moet onderzocht worden welke straten te smal zijn voor dubbel verkeer en waar er dus 
enkel verkeer zou moeten doorgevoerd worden voor motorvoertuigen. Een praktisch gericht 
wijkcirculatieplan zou moeten uitgaan van deze maatregel als basiscriterium. Uiteraard moet 
hierbij de parkeerproblematiek, een-of dubbelzijdig, worden bekeken.
Vraag dus ook: is de schepen bereid om deze oefening uit te voeren?
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IR 12 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Belastingen en retributies: evaluatie

Bij het begin van de vorige bestuursperiode werden een aantal retributies en belastingen 
verhoogd. Dit gebeurde op basis van de 'te verwachten' indexaanpassingen voor de 
daaropvolgende zes jaar en werd berekend volgens vrij creatieve technieken van de toenmalige 
schepen van financiën.
Nu deze bestuursperiode voorbij is, lijkt het ons nuttig en nodig deze toen ingevoerde 
verhogingen te toetsen aan de realiteit en ze zo nodig aan te passen.
Vragen:
- Is de huidige schepen daartoe bereid?
- Zo ja, zal deze toetsing aan de realiteit resulteren in een aanpassing, dus verlaging van deze 
aanpassingen?
- Zo neen, waarom niet?

IR 13 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Vredefeesten 2019

We vernemen dat tijdens de Vredefeesten dit jaar extra aandacht zal besteed worden aan 75 
jaar na de 'bevrijding'.
Graag doen we suggesties opdat deze 'herdenking' alle facetten van deze bevrijding aan bod 
zou laten komen. Of heeft het college van burgemeester en schepenen daar reeds werk van 
gemaakt?

IR 14 Interpellatie van raadsleden Roland Pannecoucke, Frans Wymeersch: Voorstel tot het 
invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, 
tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart)

Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst Administratieve 
Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent de 
aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in 
beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke 
verschillende stappen door de gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten 
aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve 
afhandeling door de gemeenten beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs 
van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, dan voor de andere 
verblijfsvergunningen en ongeveer vijftig EUR bedroeg.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14 maart 
1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, 
gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2 § 2 ingevoegd. Deze bepaling maakt het 
mogelijk voor de gemeenten om een retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of 
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vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit vastgelegde  verblijfsvergunningen.
Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een 
retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-
kaart. Het besluit legde het maximumbedrag vast op vijftig EUR.
Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratie 
arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van degene die 
om die prestatie of dienst verzoekt, een billijke vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen 
of vervangen van een verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving 
in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan de 
burger waarvoor een retributie kan worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de 
kost voor de materiële aanmaak van de vreemdelingenkaart.
Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend gebaseerd 
op de bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente bij de 
verlenging, vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is.
Gelet op:
- De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers.
- De financiële toestand van de stad.
- De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 februari 
2017.
Het koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de 
gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot 
bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2 § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot 
opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 
12 oktober 1953, goedgekeurd in de ministerraad van 24 februari 2017, gepubliceerd in het 
Staatsblad van 20 maart 2017.
- De Grondwet die bij artikels 41,162 tweede lid 2° en 170 § 4 fiscale autonomie verleent aan 
de gemeenten.
- Artikel 40 decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de 
gemeentelijke belastingen en retributies.
- Artikel 41 , tweede lid, 14° van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat deze bevoegdheid 
niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden gedelegeerd.
- Het koninklijk besluit van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt 
op vijftig EUR,
vraagt onze fractie aan de gemeenteraad, te beslissen tot het invoeren van een 
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische A-kaart).
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad van Sint-Niklaas beslist in te voeren:
Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 
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'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische A-kaart) 
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een 
retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf: de elektronische A-kaart.
Artikel 2
De retributie bedraagt vijftig EUR per persoon en kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden 
geïnd.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing, 
verlenging of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald, hetzij elektronisch of 
via overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar.
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

IR 15 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Stopzetting rommelmarkt stationsplein

Via de krant (!) konden we vernemen dat het stadsbestuur de concessie voor de rommelmarkt 
op het Stationsplein niet wil verlengen. Deze beslissing roept een aantal vragen op waarmee 
we het College willen confronteren.

IR 16 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Rommelmarkt, evaluatie, beslissing en 
eventuele toekomst

We vernemen via de pers dat de concessievereenkomst voor de rommelmarkt aan het station 
niet verlengd wordt en ook niet opnieuw wordt uitgeschreven.
Graag hadden we van de schepen vernomen:
- Wat is de gedetailleerde reden van niet-verlenging?
- Wie is er verantwoordelijk voor fouten die zouden gemaakt zijn in het verleden?
- Er zijn blijkbaar toekomstplannen voor dit plein. Welke, of minstens in welke richting denkt 
men en binnen welk tijdsbestek zal dit gebeuren?

IR 17 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Het toekennen van voederpassen

Voederplaatsen voor poezen.
De voorbije weken werden er vragen gesteld aan het stadsbestuur ivm het bekomen van een 
voederpas (buurt Don Boscowijk). Vermits dit nog geen erkende voederplaats is, kon er uiteraard 
ook geen pas gegeven worden.
Daarbij werd wel gesteld dat de duurtijd van de huidige passen loopt tot 30 juni 2019.
Hoe zal die hernieuwing gebeuren? Is er nu een evaluatie lopende? Om hoeveel erkende 
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voederplaatsen en passen gaat het nu? Worden er meer plaatsen voorzien en wordt daarbij 
rekening gehouden met de diverse vragen van burgers?

IR 18 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Het gebruik van slagroomcapsules als legale 
drug

Flacons (slagroomcapsules)
In de krant van 29 januari jongstleden werd er door een aantal experten gewezen op en 
gewaarschuwd voor een nieuw fenomeen. Namelijk het gebruik van slagroomcapsules als 
(legale) drug. Daarbij werd ook vermeld dat niet alleen de lokale politie een stijging van 
''slagroomdrugs'' vaststelt, maar dat er ook bij de reinigingsdienst steeds meer dergelijke 
flacons gevonden worden.
Graag had ik hierover wat duiding. Sinds wanneer werd dit door onze politie opgemerkt? Is dit 
besproken met de stedelijke diensten die bezig zijn met preventie? Is hier een aparte aanpak 
aangewezen?
Sinds wanneer heeft de reinigingsdienst dit gerapporteerd? Zijn zij hierover in overleg met de 
politie? Wordt er aan de reinigingsdienst een registratie gevraagd?

IR 19 Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem: De Vredefeesten 
anno 2019: waarom geen informatie voor de gemeenteraad?

Op donderdagochtend 14 februari vernamen we via een lokale radiozender het budget en de 
planning voor de Vredefeesten 2019.
Graag hadden we hierbij een tweetal vragen gesteld : 
1. Kan dit budget en deze programmatie ook voor de gemeenteraad worden toegelicht?
2. Waarom werd dit niet besproken op de commissie van de bevoegde schepen?

IR 20 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Hoe wordt omgegaan met de plannen van 
ABLLO? 

De afgelopen weken namen we via de pers kennis van nieuwe plannen van ABLLO 
(Aktiekomitee tot Beveiliging van het Leefmilieu op de linkeroever) met betrekking tot de 
ruimtelijke inplanting van het nieuwe AZ Nikolaas ziekenhuis. 
Er was ook een schrijven van het buurtcomitè waarbij toch nog wat zorgen werden geuit.
Graag had ik vernomen hoe de stad zal omgaan met deze vragen/initiatieven/bekommernissen.


