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Overeenkomstig artikeL 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uittot het
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OPENBARE ZITTING

1. 2019 GR OO1.44 Notu len en zitti ngsverslag gemeenteraadszitting 22 maart
20t9: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notuten en het zittingsverslag van de
gemeenteraadszitting van 22 maart 2019 goed te keuren.

POLITIE

Politie

2 2019 GR 00160 Politieaangelegenheden: personee[: administratief en
togistiek kader: aa nwervi ng van contractueet personeelslid
niveau D omwille van dringende nood (dringende potitiehulp -
onthaal): goedkeuring

Binnen de afdel.ing dringende politiehu[p, dienst onthaaI van de [okale pol.itie Sint-Niklaas,
komt één functie van onthaalmedewerker-tetefonist vrij omdat een cotlega benoemd wordt in
het gerechtetijk secretaraat. Om de operational.iteit van de dienst niet in het gedrang te
breng,en, is het belangrijk de functie zo snel mogeLijk in te vu[[en.
Aan de ggrnFqnterqad wordt gevraagd deze functie omwil,Le van dringende nood in te vullen via
een contractuel.e aahwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

3 2019 GR 00147 Politieaangelegenheden: personeet: operationeet kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van politie
(afdeling verkeer, dienst verkeerspolitie): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011werd de personeelsformatie van de lokate
pol.itie Sint-NikLaas vastgesteld. Om het personeelsbestand te maximatiseren, vraagt de
korpsl.eiding aan de gemeenteraad om één functie van inspecteur van pol.itie vacant te
verklaren voor de afdel.ing verkeer, dienst verkeerspolitie.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

4 2019 GR 00148 Politieaangelegenheden : personee[: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van politie
(afdeling tweedelijnspolitiehulp, dienst [okate recherche):
goédkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale
pol.itie Sint-Nikl.aas vastgestetd. Om het personeetsbestand te maxima[iseren, vraagt de
korpsl.eiding aan de gemeenteraad om één functie van inspecteur van poLitie vacant te
verktaren voor de afdel.ing tweedel.ijnspol.itiehutp, dienst Lokal.e recherche.
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(Dit punt zaI worden behandeLd in de, commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

5 2019_GR_00149 Politieaangelegenheden : personeet: operationeel kader:
vacant verklaren van twee functies van.inspecteur van politie
(afdel,in g drin g ende politiehu lp, i nterventieteams) :

goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
potitie Sint-Nikl.aas vastgestetd. Om het personeelsbestand te maximatiseren, vraagt de
korpsl.eiding aan de gemeenteraad om twee functies van inspecteur van pol.itie vacant te
verklaren voor de afdel.ing dringende pol.itiehul.p, dienst interventieteams.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

6 2019 GR 00158 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van
politie (directie operaties): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van23 september 2011werd de personeelsformatie van de loka[e
potitie Sint-NikLaas vastgesteld. Een functie van hoofdinspecteur van de dienst LIK werd niet
ingevuld. De korpsteiding wil. deze functie nu open verklaren in de directie operaties.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur van poLitie vacant te
verklaren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

7 2019_GR_00159 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(afdel,ing niet-dringende pol,itiehulp, dienst wijkpol,itie):
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale
poLitie Sint-Nikl.aas vastgesteld. Om het personeetsbestand te maximaliseren, vraagt de
korpsl.eiding aan de gemeenteraad om één functie van inspecteur van pol.itie vacant te
verktaren voor de afdel.ing niet-dringende politiehul.p, dienst wijkpol.itie.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

2019_GR_00166 Politieaangelegenheden:personee[:operationeelkader:
deelname aan mobititeitscyclus voorbehouden voor aspirant-
inspecteurs: goedkeuring

Binnen het huidige aanwervingsbeLeid van de geïntegreerde poLitie is het mogelijk naast de
mobititeitscycl.i die vijfmaaL per jaar pLaatsvinden, deeI te nemen aan de aspirantenmobil.iteit.
De aspirantenmobil.iteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopl.eiding tot
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobititeit wordt een onderscheid gemaakt
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een.aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opl.eiding.
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El.ke pol.itiezone kan zich na een vruchteloze mobil.iteitsronde formeel engageren om gebruik te
maken van deze categorie C, om niet-ingevulde vacatures in te vu[[en, mits instemming van de
gemeenteraad.

Het voordeel voor de zone is dat op deze manier al.tijd een aspirant-inspecteur wordt
toegewezen en dat deze verpticht vijf jaar in de zone moet bLijven. NadeeL is dat de zone geen

inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor
de basisopLeiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze

aspirantenmobiLiteit voor het invu[[en van zeven vacante functies.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

9 2019 GR 00188 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:
opdrachtbrief van korpschef voor eerste mandaat:
kennisneming

Bij koninktijk besluit van 28 juni 2018 werd hoofdcommissaris Gwen Merckx aangewezen als

korpschef van de lokale poLitie van de politiezone Sint-Niktaas voor vijf jaar met ingang van 1

jul.i 2018.

Aan het begin van haar eerste mandaat is de korpschef verpticht een opdrachtbrief te schrijven.
De opdrachtbrief geeft aan wat de persoontijke bijdrage van de korpschef is aan de werking, de

organisatie en de resultaten van het potitiekorps. Het is een aanvuLl.ing op het zonaal
veitigheidsplan waarin de te bereiken strategische doetstetLingen van de Lokate pol.itie Sint-
Nikl.aas zijn vastgel.egd. De strategische doetstel.l.ingen van het zonaaI veil.igheidsptan 2020-
2025, waarvoor de zone in 2019 de bel.eids- en beheerscyctus aanvat, maken in die zin deel uit
van deze opdrachtbrief.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze opdrachtbrief.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

10 2019 GR 00189 Politieaangelegenheden : personee[: delegatie bevoegdheid
van de gemeenteraad aan de burgemeester voor het erkennen
van voorafgaande diensten aan het administratief en logistiek
kader: goedkeuring

De wetgever kent de bevoegdheid voor personeelsz'aken bij de LokaLe pol.itie toe aan ofwel de

gemeenteraad, het cottege van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de korpschef.
ln bepaalde geva[[en voorziet de wetgever uitdrukkel.ijk de mogetijkheid aan de gemeenteraad

om de haar toegekende bevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Omdat dit een vereenvoudiging van het administratief proces beoogt en een efficiëntere
werking van de politiezone betekent, steltde lokale pol.itie Sint-NikLaasvoorom van deze

mogetijkheid gebruik te maken door de besLissingsbevoegdheid van de gemeenteraad voor het
erkennen van voorafgaande diensten aan CALogpersoneetsleden (administratief en Logistiek

kader) die aan de voorwaarden voldoen, te detegeren aan de burgemeester.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoq over te gaan.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commisiie burgemeester Lieven Dehandschutter)
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L1, 2019 GR 00190 Politieaangelegenheden : personeel: delegatie bevoegdheid
vàn de gemeenteraad aan de burgemeester voor de

benoemingen van politiepersoneelsleden: goedkeuring

De wetgever kent de bevoegdheid voor personeelszaken bij de Lokal.e potitie toe aan ofwel de
gemeenteraad, het co[[ege van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de korpschef.
ln bepaaLde gevatten voorziet de wetgever uitdrukkel.ijk de mogeLijkheid aan de gemeenteraad
om de haar toegekende bevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Omdat dit een vereenvoudiging van het administratief proces beoogt en een efficiëntere
werking van de politiezone betekent, stelt de lokale poLitie Sint-Nikl.aas voor om van deze

mogeLijkheid gebruik te maken en de bestissingsbevoegdheid van de gemeenteraad voor het
benoemen van geselecteerde pol.itiepersoneelsleden, te detegeren aan de burgemeester.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

L2 2019 GR 00192 Politieaangelegenheden : personeel: delegatie bevoegdheid
van de gemeenteraad aan de burgemeester voor het toestaan
van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen:
goedkeuring

De wetgever kent de bevoegdheid voor personeelszaken bij de LokaLe potitie toe aan ofwel de
gemeenteraad, het coltege van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de korpschef.
ln bepaatde geva[[en voorziet de wetgever uitdrukkel.ijk de mogetijkheid aan de gemeenteraad

om de haar toegekende bevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Omdat dit een vereenvoudiging van het administratief proces beoogt en een efficiëntere
werking van de potitiezone betekent, stelt de [okate potitie Sint-Niklaas voor om van deze

mogeLijkheid gebruik te maken door de besl.issingsbevoegdheid van de gemeenteraad voor het
toestaan van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) aan de
poLitiepersoneelsleden die aan de voorwaarden vo[doen, te delegeren aan de burgemeester.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

1,3 2019_GR_00150 Strategisch veiligheids: en preventieplan: fi nancieel dossier
2015 betreffende de toekenning van een toelage voor 2015
goedkeuring

Steden en gemeenten die aI decennia[ang strategisch veil.igheids- en preventiep[annen (SVPP)

met FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) afstuiten en hiervoor jaarLijks een subsidie ontvangen,
kunnen nog voor het dienstjaar 2015 aanspraak maken op een bijkomende toelage. De toelage
moet, zoats deze voor het SVPP, aangewend worden voor initiatieven die het Lokaal. beleid voor
veiLigheid en preventie stimuleren. De stad dient de uitgaven voor dergelijke initiatieven aan de

subsidiërende overheid te verantwoorden met een fi na ncieel. bewijsstukkendossier,
goedgekeurd door het bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het financieel dossier en de indiening ervan goed te
keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

Gemeenteraad
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t4 2019_GR_00156 Politieaangelegenheden: jaarverslag 2018: kennisneming

De loka[e pol.itie Sint-Nikl.aas ste[t haar jaarverslag 2018 voor. Dit geïLl.ustreerd verstag biedt
inzage in de dagelijks werking, geeft een aantal kerncijfers weer en evalueert de projecten. Tot
sLot kijkt de pol.itie in haar jaarverstag naar 2019.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

ls 2019 GR 00187 Politieaangelegenheden: principe aanvraag tot ingebruikname
van mobiele camera's (bodycams): goedkeuring

De lokale poLitie Sint-NikLaas wiL in de loop van 2019 mobiele camera's in gebruik nemen, beter
gekend onder de naam bodycams.

De wet op het pol.itieambt regel.t de pl.aatsing en het gebruik op zichtbare wijze van camera's
door de potitiediensten. De mobiete camera wordt omschreven als de camera die wordt
verptaatit tijdens het gebruik eryan.

Voorateer de lokale politie Sint-Nikl.aas deze bodycams kan aankopen en de modaliteiten van
het gebruik gedetaitleerd kan bepa[en, moet de gemeenteraad hiermee principieeI akkoord
gaan.

ln de nota al.s bijl.age wordt de impact ervan op de werking van de pol.itie uiteengezet.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel. akkoord te gaan met de ingebruikname van
mobiel.e camera's (bodycams) door de l.okaLe poLitie Sint-NikLaas.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

1,6 2019_GR_001,67 Gemeentebelastingen: belasting op nachtwinkels, private
bureaus voor tetecommunicatie, shishabars en massagesalons:
goedkeuring

ln het algemeen politiereglement is een regelgevend kader voorzien met voorwaarden voor het
bekomen van een vestigings- en uitbatingsvergunning voor nachtwinke[s, private bureaus voor
teLecommunicatie, shishabars en massagesatons.

Het is vyensel.ijk gebteken daaraan een belastingreglement te koppel.en. GeLet op de vele
wijzigingen en aanvullingen aan het oorspronkel.ijke reglement, is het aangewezen het
bel.astingreg[ement opnieuw goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

L7 2019 GR 00169 Organisatiebeheersing : organisatie-audit na zelfevaluatie

Gemeenteraad
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door Audit Vlaanderen: eindrapport: kennisneming

Tussen oktober 2018 en december 2018 voerde Audit Vtaanderen een organisatie-audit uit bij
het stadsbestuur Sint-Niklaas. Deze audit evatueerde de adequaatheid van de aanpak van
organisatiebeheersing en de beheersing van de management- en ondersteunende processen op
organisatieniveau. De Leidraad Organisatiebeheersing voor loka[e besturen fungeerde hierbij aLs

referentiekader. Het definitief rapport werd nu ontvangen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het definitief rapport van de
organisatie-audit na zelfevaluatie, gevoerd door Audit V[aanderen.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

DIENSTVERLENING

Bestu u rsad min istratie

18 2019 GR 00151 Gemeenteraad: huishoudelijk regtement: goedkeuring

0p 2 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Artikel 38 van het decreet
lokaal bestuur bepaatt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een
huishoudel.ij k reg[ement vaststett.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudel.ijk regl.ement voor de gemeenteraad goed

te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

t9 2019_GR_00170 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
SociaaI Verhuurkantoor Waasland: ontwerp statutenwijziging :

goedkeuring

Gelet op de nieuwe bepatingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het
SociaaI Verhuurkantoor Waasland worden gewijzigd. Hiertoe werd een buitengewone algemene
vergadering betegd met de huidige samenstelting op 74 maart 2019. Daar werd echter geen

overeenstemming bereikt met betrekking tot het voorstel van statutenwijziging.
Er wordt nu opnieuw gevraagd aan a[[e vennoten om akkciord te gaan met een nieuw voorstel
van gewijzigde statuten, diê zullen voorgelegd worden aan de atgemene vergadering in zijn
huidige samenste[[ing.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe ontwerp van statutenwijziging goed te
keuren, de vertegenwoordigers aan te duiden en hun mandaat te bepaten in deze vergadering.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

20 2019 GR O0L79 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Centrummanagement Sint-Nikl,aas vzw: aanduiding leden
algemene vergadering, voordracht leden raad van bestuur en
dagelijks bestuur

Gemeenteraad
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
van Centrummanagement Sint-NikLaas vzw aan te duiden, atsook leden voor de raad van
bestuur en het dagel.ijks bestuur voor te dragen.

(Dit punt zaI worden behandetd in de commissie burgemeestqr Lieven Dehandschutter)

2t 2019 GR 00180 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
lntergemeentelijke Samenwerking Westlede: aanduiding
leden atgemene vergadering

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de

a[Qemene vergadering van de lntergemeentel.ijke Samenwerking Westlede aan te duiden.

(Dit punt zaI worden.behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

22, 20L9 GR 00181 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

lnterlokale Vereniging Drugpunt Waas: beheerscomité:
aanduiding leden

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden van het beheerscomité van de lntertokale
Vereniging Drugpunt Waas aan te duiden.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

23 2019 GR 00182 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Buurtbedrijf DrietaK vzw: aanduiding leden algemene
vergadering en voordracht leden raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee effectieve vertegenwoordigers aan te duiden voor
de algemene vergadering van Buurtbedrijf Drietakt vzw, alsook twee leden voor te dragen voor
de raad van bestuur

(Dit punt zaIworden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

24 201e-GR-00183 
i:::l[il3ï;]ï1""!ïïll;11ï;:;:ï"ïï:$ï1ï:'H1""'
aanduiding teden algemene vergadering

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee leden voor de atgemene vergadering van de

Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw aan te duiden.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

Toerisme

25 2019 GR 00t7t Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering van het
toerisme: samenstelling : goedkeuring

Gemeenteraad
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De statuten van de stedel.ijke commissie voor de bevordering van het toerisme voorzien een
hersamenstelting van de commissie na de vernieuwing van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling van de commissie goed te
keuren.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen lne Somers)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

26 2019 GR 00152 Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan

onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, raming en

voorwaarden opgemaakt voor de raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoudswerken
aan onbevaarbare watertopen van derde categorie en niet-.geherkl.asseerde waterlopen in Sint-
Niklaas. Het betreft een raamovereenkomst voor de periode van éen jaar, met de mogel.ijkheid
om driemaat stiLzwijgend te verlengen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

27 2019-GR_00153 Diensten : open ba re werken : afoatverwerkin g (stromen inerte
stoffen, veegvuil en slib uit kotken): wijze van gulning,
raming en voorwaarden : goedkeuring

ln zitting van 26 november 2018 besl.iste het cotlege akkoord te gaan met de stopzetting van de
opdracht betreffende het ophaten, beladen en venrverken van bedrijfsafua[ (inerte afvalstoffen,
veegvuil en sl.ib uit kol.ken en riol.en) voor de stad Sint-Niklaas, o.a. omwilte van
onduidel.ijkheden in de ingediende offertes en substantiële overschrijding van de raming. Deze
procedure moet nu heropgestart worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gurining, de raming en de voorwaarden vast
te ste[[en. De gezamenl.ijke indicatieve raming, over de geheLe contractduur van vijf jaar,

bedraagt 860.000 EUR.

(Dit punt zal worden behandetd in de commiSsie schepen Car[ Hanssens)

28 2019_GR_00185 Diensten: Riopact: afkoppelen omgeving lndustriepark-West:
afkoppelingsstudies: gunning

ln zitting van 25 september 2015 ging de gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van het
rioproject afkoppel.en van de omgeving lndustriepark-West en bestiste hiervoor een
overeenkomst van studieopdracht (haa Lbaarheidsstud ie) goed te keuren.
ln het kader van dit project dienen ook afkoppelingsstudies te worden gemaakt.

Gemeenteraad
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Op basis van de Riopact-overeenkomst kan deze opdracht worden toegewezen aan Aquafin nv
voor een indicatief geraamd bedrag van 183.940 EUR, exc[. btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze gunning.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Car[ Hanssens)

29 2019 GR 00191 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht herwaardering
Molenbeek: goedkeuring

ln zitting van 23 november 2018 ging de gemeenteraad akkoord om in het kader van het project
'herwaardering MoLenbeek' een overeenkomst te sluiten voor de studieopdracht tussen
enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper Antea Be[gium nv.

Aan de gemeentêraad wordt nu gevraagd akkoord te gaan om in het kader van dit project een

overeenkomst te stuiten voor de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-
Nikl.aas en anderzijds de ontwerper, studiebureau Jouret.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen CarL Hanssens)

50 2019 GR 00t72 Leveringen: beheer gebouwen: afsluiten raamcontract voor
leveren diverse materialen voor onderhoud gebouwen: wijze
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

ln zitting van 16 augustus 2017 besl.iste het college van burgemeester en schepenen het
dossier voor het afstuiten van diverse raamcontracten voor de uitvoerende diensten (bestek

2016-02/OVA) sl.echts gedeeLteLijk te gunnen. Perceel 8 dat voorzien werd voor het leveren van
diverse bouwmaterialen voor het onderhoud aan gebouwen werd niet gegund omdat er geen

offertes werden i ngediend.
Aan de gemeenteraad wordt een nieuwe openbare procedure voorgelegd voor het vaststellen
van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. De indicatieve raming bedraagt
180.000 EUR, inctusief btw, voor een termijn van maximum vier jaar (= 45.000 EUR, inclusief
btw, op jaarbasis).

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Bart De Bruyne)

3t 2019 GR OOr73 Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van
mitieuverantwoorde schoon maakproducten, - materialen en
papierwaren: fase 1 - setectie kandidaten: wiize van gunnen,

raming en voorwaarden : goedkeuring

Het huidige contract voor het leveren van mitieuverantwoorde schoonmaakproducten, -

materialen en papierwaren loopt af op 1 oktober 2019. De dienst schoonmaak wenst voor dit
contract een nieuwe procedure op te starten. De indicatieve raming bedraagt 540.000 EUR over
een duurtijd van vier jaar.

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

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)
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32 2019_GR_00184 Leveringen: afsluiten raamcontract voor leveren van
elektrische materialen en lampen: wijze van gunning, raming
en voorwaarden: goedkeuring

ln zitting van 16 augustus 2017 besl.iste het cotlege het dossier voor het afstuiten van diverse
raamcontracten voor de uitvoerende diensten (bestek 2016-02/OVA) slechts gedeetteLijk te
gunnen. Perceel 11 dat voorzien werd voor het leveren van elektrische materialen en lampen
werd niet gegund omdat er geen gel.dige offertes werden ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt een nieuwe openbare procedure voorgelegd voor het vastste[[en
van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. De indicatieve raming bedraagt
280.000 EUR, inclusief btw, voor een termijn van maximum vier jaar (= 70.000 EUR, incLusief
btw, op jaarbasis).

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Bart De,Bruyne)

OMGEVING

Ptannen en ontwikketen

33 2019_GR_00146 Mercatorstr aat tT t - 1 8 3 : samenwerki ngsovereenkomst met
de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting voor het
reatiseren van een sociaal huisvestiginsproject en de
uitbreiding van het stedelijk kinderdagverbtijf PieterNel:
goedkeuring

ln zitting van22 februari 2019 besl.iste dê gemeenteraad akkoord te gaan met de gezamenl.ijke

aankoop door de stad en de Sint-Niktase Maatschappij voor de Huisvesting van de
bedrijfspanden en aanpalende woningen gelegen MercatorstraattTt tot en met 185 voor de
realisatie van een sociaal huisvestingsproject en de uitbreiding van het stedeLijk
ki nderda gverb tijf PieterNe 1..

De Sint-Nikl.ase Maatschappij voor de Huisvesting is bereid voor dit project op te treden als
bouwheer. Het is aangewezen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst goed

te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Marijke Henne)

34 2019_GR_00154 Zakelijke rechten: aankoop benedenverdieping Stationsstraat
1 1 (faciliteitenpand) : goedkeuring

Er kon een overeenkomst worden bereikt met de eigenaar van het gebouw Stationsstraat 11,
9100 Sint-N.iklaas, voor dè aankoop tegen een bedrag van 162.000 EUR van de
benedenverdieping, waar het facil.iteitenpand gevestigd is.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en machtiging te
verlenen aan het col.Lege van burgemeester en schepenen voor het verl"ijden van de akte.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen lne Somers)
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35 2019_GR_00174 Woningkwatiteitsbeteid: reglement inzake geldigheidsduur
conformiteitsattest: wi jzig ing : goedkeuring

De gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015 stelde het reglement inzake de gel.digheidsduur

van conformiteitsattesten vast, rekening houdende metde aard en de ernst'van de resterende
strafpu nten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gel.digheidsduur van de uitgereikte
conformiteitsattesten op het grondgebied bijkomend te differentiëren rekening houdende met
de verpl.ichte dakisol.atie vanaf 1 januari 2020 en de dubbel.gl.asnorm vanaf 1 januari 2023.

(Dit punt zat worden behandetd in de commissie schepen Marijke Henne)

36 2019_GR_00186 Wijzigingatgemeenpolitiereglementdoortoevoegingvan
afdeting 6 aan hoofdstuk lV Vestigings -en

uitbatingsvergunning voor massagesalons: goedkeuring

De afdeLing plannen en ontwikketen, team economie, wordt regelmatig gecontacteerd door
kandidaat-uitbaters van massagesa[ons. Op dit moment bestaat er nog geen regelgevend kader

voor massagesa[ons. Op aangeven van de centrummanager en de pol.itiediensten wordt
gevraagd hiervoor een kader te scheppen; Er wordt in die zin voorgesteld om een aparte
afdel.ing toe te voegen aan het aLgemeen politieregtement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een wijziging van het atgemeen poLitieregl.ement ter
invoering van een vestigings- en uitbatingsvergunning voor massagesalons goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissié burgemeester Lieven Dehandschutter)

37 2019 GR 00155 Wiiziging algemeen politiereglement door toevoeging van

afdel,ing 7 aan hoofdstuk lV Vestigings -en

uitbatingsvergunning voor shishabars: goedkeuring

De afdel.ing p[annen en ontwikke[en, team economie, wordt regelmatig gecontacteerd door
kandidaat-uitbaters van shishabars. Op dit moment bestaan er nog geen gebiedsnormen voor
het vestigen van een shishabar. Op aangeven van de centrummanager, de horecacoach en de
politiediensten wordt geviaagd hiervoor een kader te scheppen. MomenteeI worden sishabars

onder hoofdstuk lV, afdel.ing 1, artikel 6 geregel.d. Er wordt voorgesteld om, een aparte afdeLing,

met name afdeLing 7, toe te voegen aan het algemeen pol.itiereg[ement waarbij ook een

gebiedsnorm wordt opgenomen ,

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met een wijziging van het

a[gemeen pol.itieregLement inzake vestigings -en uitbatingsvergunning voor shishabars.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

38 2019_GR-00193 Project'Zet je woning op de kaart': overeenkomst:
goedkeuring

Eandis (Fl.uvius) presenteert het project 'Zet je woning op de kaart'. Via een on[ine webpagina
worden burgers opgeroepen een aantaI gegevens ointrent hun woning (verbruik, isolatiegraad,
renovatiemaatregelen of -interesse) in te voeren. Deze gegevens worden gebundeld op het
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ptatform 'City Portal.'. Fluvius en VITO bieden steden en gemeenten de City Portal-webappl.icatie
gratis aan. Daardoor worden de door burgers ingevoerde gegevens consulteerbaar voor de
stad/gemeente.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de ondertekening van de 'City Portal.

instap- en processorverklaring' , waarmee toegang wordt bekomen tot de aangeteverde data.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Marijke Henne)

39 2019 GR OOt94 Mobil,iteit: aanvullend reglement op het verkeer: gemeente-
en gewestwegen: wijzigingen en aanvullingen: goedkeuring

Het gecoórdineerd stedel.ijk aanvu[[end reglement op het verkeer (gemeente- en gewestwegen)
van 24 februari 1995 wordt gewijzigd.
Naar aan[eiding van het nieuw aangetegd kruispunt Driekoningenstraat/Hofstraat/Singel. wordt
het aanvultende regtement voor votgende straten gewijzigd:
- Broodstraat;
- Casinostraat (deel. Hofstraat - Richard Van Britsomstraat/Broodstraat);
- Driekoningenstraat;
- Gasmeterstraat;
- Hofstraat;
- K[eine Laan;
- Noordtaan;
- Spoorweglaan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedel.ijk aanvultend reglement op het verkeer van 24
februari 1995 te wijzigen en aan te vutlen.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Car[ Hanssens)

Vergunnen en toezicht

40 2019 GR OOL76 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van
voetweg 58 (Fierensweget): goedkeuring en opstarten
procedure

Naar aanleiding van de opmaak van een rooitijnenpl"an voor de Fierenswegel (voetweg nr. 58)

voor het heropenen van de weget, wordt aan de gemeenteraad gevraagd:
- akkoord te gaan met het verteggen van een deeL (436 Lm) van voetweg 38;
- akkoord te gaan met het afschaffen van een deet (485 Lm) van voetweg 38;
- opdracht te geven om de procedure voor het verleggen en het afschaffen van een deel van
voetweg 38 in het kader van de wet op buurtwegen van 10 apriL 1841 op te starten.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

4t 2019_GR_00175 Buurtwegen:verleggen en afschaffen van een deelvan
voetweg 59 (Steverswegel): goedkeuring en opstarten
procedure

Naar panleiding van de opmaak van een rooil.ijnenpl.an voor de Steverswegel (voetweg nr. 59)
voor het heropenen van de wegel, wordt aan de gemeenteraad gevraagd:
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- akkoord te gaan met het verleggen yan een deeL (211 [m) van voetweg 39;
- akkoord te gaan met het afschaffen van een deeL (217 [m) van voetweg 39;
- opdracht te geven om de procedure voor het verleggen en het afschaffen van een deel van
voetweg 38 in heï kader van de wet op buurtwegen van 10 apriL 1841 op te starten.
(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

42 2019_GR_00177 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
projectvereniging Wase Cultuurcentra Overlegplatform:
aanduiding leden raad van bestírur: correctie

De gemeenteraad werd gevraagd twee effectieve en twee plaatsvervangende

vertegenwoordigers aan te duiden voor de raad van bestuur van de projectvereniging Wase
Cultuurcentra OverLegpl.atform WACCO). De vertegenwoordigers moeten conform artikeL !7 van
de statuten gemeenteraadsteden zijn. Twee van de vier vertegenwoordigers die aangeduid
werden in de gemeenteraad van maart 2079 zijn geen raadsleden.
Aan de gemeenteraad wordt aldus gevraagd twee nieuwe vertegenwoordigers aan te duiden
voor de raad van bestuur van de projectvereniging Wase Cultuurcentra Overlegplatform
(wAcco).

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

Sport

43 2019 GR 00178 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

interlokale vereniging Burensportdienst Waastand: wijziging
statuten, jaarrekening en iaarverslag 2018, aanduiding
plaatsvervanger beheerscomité: goedkeuring

De atgemene vergadering van de intertokale vereniging Burensportdienst Waasla nd ging op 27
februari 2019 akkoord met enkete aanpassingen aan de statuten, keurde de jaarrekening en het
jaarverstag 2018 goed en ging over tot samenstelling van het beheerscomité.
De gemeenteraden van elke participerende gemeente moeten deze statuutsaanpassingen,
de jaarrekening en het jaarversl.ag goedkeuren. Tevens kan een plaatsvervanger worden
aangeduid voor het beheerscomité.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

WELZIJN

Kinderopvang

44 2019 GR 00145 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Lokaal Overleg Ki nderopvan g : statutenwiiziging : goedkeuri n g
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Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het Lokaal Bel.eid

Kinderopvang, is het nodig de statuten van het Lokaal. overteg kinderopvang bij de start van een
nieuwe bestuursperiode te laten vastleggen door de gemeenteraad. Op de vergadering van het
LokaaI Overleg Kinderopvang van 28 februari 2019 werden vernieuwde statuten voorgesteld,
enerzijds in uitvoering van dit besl.uit en anderzijds met het oog op nieuwe ontwikkeLingen
binnen de kinderopvang.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten van het.lokaal overleg kinderopvang goed te
keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Marijke Henne)

PLANNING COMMISSIES

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digital.isering: op maandag 15

aprit 2019 om 19 uur.

De commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeLing:op maandag 15 april.
2019 om 20.30 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 16 april. 2019 om 19 uur

De commissie voor ruimtel.ijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 16 apriL 2019 om
20.30 uur.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 77 april20t9 om 19 uur.

De commissie voor cultuur, deeLtijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 18 april. 2019
om 19 uur.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs:op donderdag 18 april.
2019 om 20.50 uur.

De commissie voor algemeen bel.eid, veiligheid, internationa[e samenwerking en erediensten
op dinsdag 23 april 2019 om 19 uur.

De commissie voor financiën, personeel en sport: op woensdag 24 april, 2019 om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting worden de rapporten van de organisatie-audit (openbare zitting)
en de forensische audit (besloten zitting) voorgestetd door de,onderzoekers van Audit
Vtaanderen.
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