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GEMEENTERAAD
Zitting van24 mei 2019
Agenda openbare zitting

Sint-Niklaas

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikeL 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uittot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 24 mei 2019 om 19:00 uur in de
gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhande[ing van de agendapunten zoals vermeld in
de bijtage.
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OPENBARE ZITTING

1 2019 GR 00236 Verzoekschrift aan de gemeenteraad: beslissing

De heer Dirk Van Steelant, Jan BreydeLstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, heeft op 11 apriL 2019 een

verzoekschrift overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het verzoekschrift betreft het masterplan Stationsomgeving Noord en bevat volgende vragen

- WiL het stadsbestuur zijn eigen visie voor de wijk Groot-Ktoosterland bekendmaken en de

gevraagde krijtl.ijnen (zonder opschortende voorwaarde van 'financiê[e haalbaarheid')

communiceren naar de buurtbewoners toe alvorens enige vorm van burgerparticipatie en

inspraak op te starten?
- Wil. het stadsbestuur voor eens en al.tijd vaststelten dat de term 'financiële haal.baarheid' gel.ijk

is aan een bil.l.ijke winst voor de grondeigenaren en niet geïnterpreteerd kan worden als de

gedroomde winsten waarmee de beLangrijkste actoren in dit dossier zich nu a[ zovele jaren rijk
Lijken te rekenen?
- Engageert het stadsbestuur zich om deze legislatuur een masterptan voor Groot-Ktoosterland

te reatiseren, een masterpl.an dat door de bewoners van de wijk en de stad gedragen wordt?
- ls men nog steeds van p[an om een onafhankelijke mobiliteitsstudie te laten uitvoeren over de

huidige situatie in de wijk en de mogeLijke impact van eventuele nieuwe ontwikkelingen?
- Wordt de opdracht toegewezen aan de bureaus B[auwdruk-Palmbout (ontwerpen masterplan)

en Common Ground (participatietraject) a[s afgerond beschouwd?
' ': 'i i 

,

De gemeenteraad besliste in zitting van 29 april. 2019 het verzoekschrifi door te v_erwijzen voor
bespreking naar de gemeenteraadscommissie voor mobil.iteit, openbaar domein en

stadsontwikkel.ing van maandag 13 mei 2019 en voor behandeling naar de i

gemeenteraadszitting van vrijdag 24 mei 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de antwoorden die werden
geformuleerd op de vragen uit het verzoekschrift.

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

2 2O19-GR-00197 Notulen en zittingsverstag gemeenteraadszittingen 26 en 29
aprit 2019: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notuten en het zittingsverslag van de

gemeenteraadszittingen van26 en 29 apri[ 2019 goed te keuren.

POLITIE

Potitie

3 2019_GR_00199 Strategisch veiligheids- en preventieplan: goedkeuring

financieel dossier 2016 betreffende de toekenning van een

toelage voor 2016: goedkeuring

Gemeenteraad
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Steden en gemeenten die aI decennia[ang strategisch veiligheids- en preventieplannen (SVPP)

met FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) afsluiten en hiervoor jaarl.ijks een subsidie ontvangen,
kunnen nog voor het dienstjaar 2016 aanspraak maken op een bijkomende toelage. De toetage
moet, zoals deze voor het SVPP, aangewend zijn voor initiatieven die het lokaal beleid voor
veil.igheid en preventie stimuleren. De stad moet de uitgaven voor dergelijke initiatieven aan de
subsidiërende overheid verantwoorden met een financieeI bewijsstukkendossier, goedgekeurd
door het bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het financieel dossier en de indiening ervan goed te
keuren.

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

4 2019 GR 00200 Politieaangelegenheden : personee[: operationeeI kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(afdeting dringendé potitiehulp, interventieteams):
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
potitie Sint-Niktaas vastgesteld. Om het personeelsbestand te maximatiseren, vraagt de
korpsLeiding om één functie van inspecteur van potitie vacant te verklaren voor de afdel.ihg
dringende poLitiehu Lp, i nterventieteams.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

5 2019 GR 00202 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Centrummanagement Sint-Nikl,aai ww: jaarrekening 2018:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 van Centrummanagement Sint-
Niktaas vzw goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen lne Somers)

6 2019-GR-OO2O 3 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Jeugdwerk Ondersteu nen i n Si nt- N i klaas rrzw: jaarreken i ng
2018: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 van Jeugdwerk Ondersteunen in

Sint-Nikl.aas vzw goed te keuren.

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

7 2O19_GR_00205 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
ACCSI ww: jaarrekening 2018: goedkeuring

Gemeenteraad
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 van ACCSI vzw goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen Fil.ip Baeyens)

8 2019-GR-OO2O4 Erediensten: kerkfabrieken: jaarrekening 2018: advies

De kerkraad steLt jaarLijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de jaarrekeningen

over het dienstjaar 2018, ingediend door de elf kerkfabrieken op het stedel.ijk grondgebied, en

dit advies over te maken aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

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

UNUEK5 iÈUNINlJ

Ombudsfunctie

9 2019_GR_00206 Ombudsdienst: jaarverslag 2018: kennisneming

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag van de
ombudsdienst over de werking 2018 en opdracht te geven aan het college van burgemeester en

schepen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen geformuleerd door de ombudsvrouw.

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

Pubtieke veil,igheid en noodptanning.

10 2019_GR_00207 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Krankenhaus
Open Air op vrijdag 28 juni 2019 en Arcade op zaterdag 29
juni 2019: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, naar aanteiding van Krankenhaus Open Air en Arcade
2019, een tijdetijke politieverordening vast te ste[[en.

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

Ll" 2019_GR_00208 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF

Nieuwkerken van vrijdag 28 juni 2019 tot en met zondag 50
juni 2019: goedkeuring

OLF Nieuwkerken is de jaarl.ijks terugkerende openLuchtfuif op de terreinen van De Schakel vzw
in de Heihoekstraat 2O4,g7OO Nieuwkerken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, naar aanteiding van OLF Nieuwkerken 2019, een
tij de Li j ke po litievero rden i n g vast te stelte n.

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

DIENSTVERLENING

Gemeenteraad
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Bestu ursadmin istratie

L2 2019 GR 00237 Ontwerp deontologische code lokale mandatarissen van stad
en OCMW: goedkeuring

ln het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappeLijk
wel.zijn een deontologische code aannemen. Deze deontologische code gel.dt voor de LokaLe

mandatarissen van de stad en het OCMW.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de deontologische code voor Lokal.e mandatarissen goed
te keuren.

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

1,3 2019_GR_00210 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
lntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van
Waas: algemene vergadering: kennisneming agenda en
bepaling mandaat vertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van het lntergemeenteLijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas
(lnterwaas) op 29 mei 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze
vergadering.

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

t 4 2019 GR 0021,3 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Tussengemeentel,ijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (ov) : atgemene vergadering : kennisneming
agenda en bepal,ing mandaat vertegenwoordigers

De intercommunate TussengemeenteLijke Maatschappij der VLaanderen voor Watervoorziening
(ov) nodigt het stadsbestuur uit tot de algemene vergadering op 21 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering

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

15 2019-GR-00218 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
MIWA: algemene vergadering: kennisneming agenda en' bepalingmandaatvertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland
(MIWA) op 12 juni 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze
vergadering.

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

t6 2019_GR_00217 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Gemeenteraad
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lntergem: algemene vergadering: kennisneming agenda en

bepaling mandaat vertegenwoordigers

De intercommunale vereniging voor energieteveringen in Midden-Vlaanderen (lntergem) nodigt
het stadsbestuur Sint-Niklaas uit tot de atgemene vergadering op 20 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en

het mandaat te bepaten van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

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

L7 2019_GR_00209 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

lntergemeentelijke Samenwerking Westlede: algemene
vergadering: kennisneming agenda en bepating mandaat
vertegenwoordiger

De lntergemeentelijke Samenwerking Westlede nodigt het stadsbestuur uit tot de atgemene
vergadering op 5 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en

het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger.

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

18 2019 GR 00251 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

cuttuurcentrum : ACCSI vzw: algemene vergaderi n g :

kennisneming agenda en bepaling mandaat
vertegenwoordiger

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

lngevolge artikeL 246 E 2 van het decreet lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de

gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de
gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering akte moet nemen van de agenda van
deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepaten dat door de

vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de al.gemene vergadering. De

stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt
vertegenwoordigd door de schepen voor cultuur, meneer Fil.ip Baeyens, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van ACCSI vzw op maandag 24 juni 2019 om 20.30 uur en het mandaat van de

vertegenwoordiger van de stad te bepalen.

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

t9 2019 GR OO224 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

statutenwijziging Centrummanagement Sint-Niklaas vzw:
goedkeuring

De gemeenteraad stelde in zitting van 20 december 2013 de statuten van de EVA-vzw

Centrummanagement Sint-Nikl.aas vast. De Vtaamse regering keurde bij ministerieel bestuit van

Gemeenteraad
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1 april. 2Ot4 de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap goed.

Conform artikel 2Ivan de statuten en overeenkomstig artikel. 246 5 t van het decreet lokaal
bestuur draagt de gemeenteraad leden van de raad van bestuur voor. Overeenkomstig het
decreet mag ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden van de raad

van bestuur van hetzelfde gestacht zijn. Bij de laatste voordracht was aan deze bepaling niet
voldaan. Om die reden ligt een statutenwijziging voor.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van Centrummanagement vzw goed

te keuren.

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

20 2019_GR_00223 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Centrummanagement Sint-Niktaas vzw: algemene
vergadering: kennisneming agenda en bepal,ing mandaat
vertegenwoordiger

De stad Sint-Nikl.aas vormt'in de atgemene vergadering van Centrummanagement Sint-Nikl.aas
vzw stechts één Lid (categorie A). lngevotge artikel 246 g 2 van het decreet lokaal bestuur
moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handeten overeenkomstig de instructies van
de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene
vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het
stadsbestuur moet bepa[en dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden
ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in
de atgemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor
economie, mevrouw lne Somers, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering op 27 mei 2019 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepa[en.

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

2t 2019 GR 00211 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: aanduiding leden
algemene vergadering, voordracht leden raad van bestuur en
dagel,ijks bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw aan te duiden, alsook [eden voor de r:aad van bestuur en

het dagel.ijks bestuur voor te dragen.

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

22 20t9 GR 00212 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Ethias Gemeen Recht: aanduiding l,id atgemene vergadering

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de atgemene vergadering
van Ethias Gemeen Recht aan te duiden.

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

Gemeenteraad
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23 2019 GR 002í4 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: aanduiding
leden algemene vergadering, voordracht leden raad van
bestuur en dagel,ijks bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en een plaatsvervangende

vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering evenals de leden Voor de raad

van bestuur voor te dragen voor Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas (JOS) vzw.

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

24 2019 GR 00215 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Medov rrzw: aanduiding leden algemene vergadering

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectieve en een ptaatsvervangende

vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Medov vzw

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

25 2019-GR_00216 Stedetijke openbare bibl,iotheek: beheerscommissie :

vervanging lid

ln zitting van 22 maart 2019 stelde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedel.ijke

openbare bibLiotheek samen.

De fractie Groen vraagt de vervanging van een Lid van de afvaardiging van haar fractie in de

beheerscom missie van de stedel.i j ke openba re bibl.iotheek.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fil.ip Baeyens)

26 2019_GR_00219 Stedel,ijke musea: museumcommissie: wijziging samenstelling

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in de samenstelling
van de museumcommissie.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Fitip Baeyens)

27 2019_GR_00239 Stedel,ijke commissie voor de bevordering van het toerisme:
vervanging tid

ln zitting van 29 apriL 2019 stelde de gemeenteraad de stedel.ijke commissie voor de

bevordering van het toerisme opnieuw samen.

De N-VA fractie vraagt de vervanging van een Lid van de afvaardiging van zijn fractie in de

stedel.ijke commissie voor de bevordering van het toerisme.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

Gemeenteraad
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TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

28 2019 GR 00220 Werken: raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers
voor de aanleg, hetvernieuwen en het herstetlen van trottoirs
en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse
wegenwerken: wijze van gunning, raming en voonvaarden:
goedkeuring

Door de dienst projecten openbaar.domein werden de wijze van gunning, de raming en de
voorwaarden opgemaakt voor de raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de
aanleg, het vernieuwen en het herstetten van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van
diverse wegenwerken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandetd in de commissie schepen Car[ Hanssens)

29. 2019_GR_00221 Werken : raamovereen komst techn ieken : uitvoeren va n

i nvesteri n gswerken aan HVAC- instaltaties : wi jze van gu n ning,
raming en voorwaarden : goedkeuring

Door de dienst beheer gebouwen werden de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
opgemaakt voor een raamovereenkomst voor het uitvoeren van investeringswerken aan HVAC-
instaltaties.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te
keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

50 2019_GR_00225 Zakelijke rechten: rioproject Gentstraat-Nauwstraat:
innemingen 1 en 2 van innemingsplan 1 en vestigen tijdelijke
werkzone: voonvaarden akte: goedkeuring

Er zijn rioleringswerken geptand in de Gentstraat en de Nauwstraat. Hiervoor moest voor
inneming 1 en 2 van innemingsplan 1 nog een overeenkomst worden afgesloten met de
eigenaar.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze innemingen en de
voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

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

3t 2019-GR-00252 Zakelijke rechten: aankoop gronden speelbos Sinaai en

Gemeenteraad
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vaststelling voorwaarden akte: goedkeuring

Voor de uitbreiding van het speetbos in Sinaai kon een overeenkomst worden afgesloten

betreffende de aankoop van enke[e verpachte percelen grond, kadastraaI bekend 10de afdeLing,

sectie B, nummers 1737C,1140A en 114152, met een totaLe oppervlakte van 15.508 m2, voor
een bedrag van 90.000 EUR.

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

van de ontwerpakte vast te stelten.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

32 2019_GR_00253 Zakel,ijke rechten: stedelijke straatnamencommissie:
oprichti ng en samenstetling

Í'la namaanfor:ed urnrdt aantrtanÀ aon ctodaliilrê ef reátnrmenrnmmisciê nn tê rirhten pn do

samenstelting ervan vast te ste[[en.

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

33 2019 GR 00198 Stedelijk sportcentrum Puyenbeke: beëindigen erfpacht en

huur met KV Red Star Waasland - Sportkring Beveren: aKe:
goedkeuring

Voetba[c[ub Waasl.and-Beveren heeft aan de stad Sint-Nikl,aas meegedee[d het erfpacht- en

huurrecht op het stedetijk sportcentrum Puyenbeke op 30 juni 2019 te witLen beëindigen. Aan

de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte tot het in der minne beëindigen van het
erfpacht- en huurrecht goed te keuren.

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

34 2019_GR_00222 Urbanisatie: rup lndustriepark-Noord: definitieve vàststelling

Aan hetstudiebureau Sweco Betgium nvwerd opdrachtgegeven om een rup opte maken met

het oog op het optimaliseren van het ruimtegebruik op het bestaande bedrijventerrein
lndustriepa rk-Noord.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rup lndustriepark-Noord definitief vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

35 2019_GR_00234 Gecoro: heroprichting en samenstelling: goedkeuring

Artikel. 1.5.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een adviesraad voor
ruimtel.ijke ordening wordt opgericht op het niveau van de gemeente, zijnde de gemeentel.ijke

commissie voor ruimteLijke ordening (gecoro).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe gecoro op te richten'en de samenstelling

ervan vast te stetlen.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Wout De Meester)
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36 2019 GR 00258 Stadskernvernieuwing: deelname open oproep van de Vlaams
Bouwmeester voor de herinrichting van de Grote Markt:
projectdefi nitie en mandaat: goedkeuring

Wijkcircutatie vormt één van de bouwblokken van het mobil.iteitsplan. Na concretisering van de
principes van het mobititeitsplan in combinatie met een breed participatief traject (de

wijkrondes) keurde het college in zitting van 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. Door
het scheiden van de wijken door middel van een lussensysteem wordt doorgaand verkeer
ontmoedigd/verhinderd. We doen dit concreet door het invoeren van enkele rijrichtingen,
autoluwe zones of verkeersfilters. De finaliteit is de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de
stadskern naar een hoger niveau til.l.en. De aanwezigheid van oneigenLijk verkeer (doorgaand
(gemotoriseerd) zonder bestemming in de stad of bestemmend verkeer dat een andere invalsas
had kunnen gebruiken) op de as Plezantstraat/Hofstraat - Parklaan en omgekeerd is een feit. Dit
is ook niet geheel onlogisch aangezien dit een 'scharnier' is tussen het hoofdwegennet en het
noordeLijk getegen stadsweefseI alsook de buurgemeenten. Een ingreep op die stuipas
tangsheen de Grote Markt is nodig om een gezond en leefbaar stadshart te creëren. Deze

maatregeI werd daarom expLiciet opgenomen in het mobil.iteitsptan. Vanuit de wijkrondes
werden evenweI twee grote aandachtspunten geformuleerd, met name de bereikbaarheid en de
beleving. De Grote Markt is het visitekaartje van de stad. Circulatiemaatregeten [angsheen de
Grote Markt moeten daarom verder g'aan dan enkel een enge verkeerstechnische benadering en
dus het enkel maar beperken van de 'lasten'. Het openbaar domein inrichten op mensenmaat is

nodig om de '[usten' erin te verwerken. Dat is niet atleen goed voor de aantrekkel.ijkheid en
bel.eving van het stadshart maar ook voor het vergroten van het draagvtak bij de diverse
stakehotders.
ln dit kader werd een sneuveltekst opgemaakt met de inhoudeLijke etementen voor een
dergel.íjke herinrichting. ln september 2018 werd deze sneuvettekst besproken met de
fractie[eiders.
Concreet gaat de opdracht over:
- de herinrichting van de bovengrond tussen Stationsstraat en Parkstraat met een realisatie van
een autotuwe zone;
- de herinrichting van de bovengrond tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein
met een reatisatie van een autoluwe zone;
- de heraanleg van het kruispunt van Het Woord (aandachtspunt toeganketijkheid van het
Hendrik HeymanpLein);
- de inrichting van een bijkomende (fietstoegankeLijke) in- en uitrit voor de parking van de Grote
Markt aan de noordzijde.
- nadenken over de functies op het plein alsook het "deminiratiseren" (ontharden en'
vergroenen) van het marktplein.
Gezien de complexiteit van de opdracht en om een hoge kwaLkeitsbewaking te garanderen,
wordt gekozen voor de procedure van de 'open oproep'van de Vlaams Bouwmeester (zie bijtage
en https://www.v[aamsbouwmeester.beln[,/instrumenten/open-oproep/info).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de deelname aan de open
oproep van de V[aams Bouwmeester. Door de ondertekening van het samenwerkingsprotocol
wordt het mandaat aan de Vlaams Bouwmeester gegeven om de opdracht voor de herinrichting
van de Grote Markt uit te schrijven. Een uitgeschreven projectdefinitie vormt de basis van het
dossier daar het de verwachtingen, raming kostprijs en ambities vasttegt.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de projectdefinitie en het mandaat aan de Vtaamse

Bouwmeester goed te keuren.

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

37 2019_GR_00255 Eénmalige tussenkomst castreren/steriliseren, chippen en

registreren van huiskatten : reg lement: g oedkeuri ng

El.ke kat die verkocht of weggeven wordt moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd

en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asieten, kwekers en
particutieren). Op 1 apriL 2018 werd deze steriLisatiepticht uitgebreid. Vanaf die datum moet
elke kat vóór de Leeftijd van vijf maanden oud gesteritiseerd worden. De sterilisatie wordt door
de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatlD.

Katten geboren tussen 31 augustus 20t4 en 1 april.2018 moeten ten [aatste op 1 januari 2020
nocfarilicoarà ziin naU :lc za niof rrorlznrht nf uronnanorran rrrnrrlan \/nnr lzrffan rrarlznrhf rrn
:r!J!!: ,.,J!!' v !rjt,, vv,r s.r ut rr!:,Y!:j!

een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.
Sinds 1 november 2017 moeten a[[e katten gei'dentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden
voor ze twaatf weken oud zijn. Dit betekent dat a[[e katten dan voor de Leeftijd van twaalf
weken en in elk geval voor verhandeling (ook gratis weggeven) geidentificeerd zijn en

geregistreerd moeten worden in de centrate databankCatlD.
GeLet op de gel.dende wetgeving en ter uitbreiding van het castratie/steril.isatieproject voor
zwerfkatten wenst de stad het castreren/steritiseren, chippen en registreren van huiskatten te
stimuleren door een éénmal.ige financiële tussenkomst te voorzien en dit tussen de periode van

15 juni 2019 tot en met 51 december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reg[ement voor deze éénma[ige tussenkomst goed te
keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

Vergunnen en toezicht

58 2019_GR_00226 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van
voetweg 5 8 (Fierensweget) : voorlopi ge vaststelli n g

rooilijnplan en opstarten procedure

Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenptan voor de Fierenswegel (voetweg nr. 38)

voor het heropenen van de wegel, wordt aan de gemeenteraad gevraagd:
- akkoord te gaan met het verleggen van een deeL (436 [m) van voetweg 38;
- akkoord te gaan met het afschaffen van een deeL (485 lm) van voetweg 38;
- het ontwerp rooiLijnpLan 19.001 (FierenswegeL) voorl.opig vast te stellen;
- opdracht te geven om de procedure voor het verleggen en het afschaffen van een deet van
voetweg 38 in het kader van de wet op buurtwegen van 10 april. 1841 op te starten.
(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Wout De Meester)

39 2019_GR_00227 Buurtwegen: verteggen en afschaffen van een deel van
voetweg 39 (Steversweget) : voorlopige vaststell,ing
rooitijnpl,an en opstarten procedure
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Naar aanleiding van de opmaak van een rooitijnenplan voor de Steverswegel. (voetweg nr. 39)
voor het heropenen van de wegel, wordt aan de gemeenteraad gevraagd:
- akkoord te gaan met het verteggen van een deet (211 lm) van voetweg 39;
- akkoord te gaan met het afschaffen van een deeL (217 [m) van voetweg 39;
- het ontwerp rooitijnpl.an 19.002 (Steverswegel.) voorl.opig vast te stetlen;
- 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 7847 op te starten.
(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

Na een [anglopende onderhandelingsprocedure tussen het advocatenkantoor Stibbe en de firma
Oxynade werd een dadingsovereenkomst opgemaakt tussen de stad l-okeren, gemeente
Wetteren, ACCSI vzw, de stad Sint-NikLaas en de firma Oxynade. Deze overeenkomst is op basis
van een m innel.ijke schikking van 40 % van het verschuldigde bedrag (79.756,64 EUR, excl.usief
btw). Dit komt neer op een bedrag van 7.662,66 EUR (exclusief btw). Het wordt als volgt
opgespl.itst: 2.665,86 EUR voor ACCSI vzw en 4.996,80 EUR voor de stad Sint-NikLaas (bedragen
exctusief btw).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze dadingsovereenkomst.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen FiLip Baeyens)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Cultuurcentrum

40 2019_GR_00228

Evenementen

41. 2019_GR_00229

Museum

42 2019 GR 00230
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Dadingsovereenkomst Oxynade: goedkeuring

\
Politiereglement met betrekking tot de afbakening van een
perimeter waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen
worden uitgevoerd tijdens de organisatie OLF Nieuwkerken op
28 en 29 juni 2019: goedkeuring

Collectievorming: aanvaarding schenkingen

De organisator van OLF Nieuwkerken op het domein De Schakel. stelt een securityfirma aan voor
bewakingsactiviteiten. Bij pol.itieregl'ement moet een perimeter worden ingeste[d waarbinnen i
de bewakingsagenten actief mogen zijn op het openbaar domein.
Aan"de gemeenteraad wor.dt gevraagd deze politieverordening vast te ste[[en.

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

Naar aanleiding en na afloop van de tentoonstelting 'Mousganistan' wenst de kunstenaar Mous
Lamrabat zes werken uit de tentoonstetling aan het stadsbestuur te schenken. De werken
hebben een waarde van 6.000 EUR per stuk.
Het stedel.ijk museum ontvangt regeLmatig objecten en documentatiemateriaaI als aanvu[[ing
op de museumcollecties, hoofdzakeLijk van particulieren. Deze schenkingen worden
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onderworpen aan een eerste onderzoek en getoetst aan de principes van het collectieplan. De

meeste objecten zijn bestemd voor de collecties van het SteM Zwijgershoek (mens en tichaam,

textie[, geschiedenis).

Aan de gemeenteraad wordt gevràagd deze schenkingen te aanvaarden.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Fitip Baeyens)

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitatisering: op maandag 13

mei 2019 om 19 uur.

De commissie voor mobititeit, openbaar domein en stadsontwikkeLing:op maandag 15 mei

2019 om 20 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 14 mei 2019 om 19 uur

De commissie voor ruimteLijke oidening, duurzaamheid en natuur:op dinsdag 14 mei 2019 om

20 uur.

Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven over het proces van de

totstandkoming van de bouwcodex.

De commissie voor wetzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 15 mei 2019 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven door Tjeu van Diessen over het

Zorgpunt.

De commissie voor cultuur, deel.tijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 16 mei 2019

om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven bij het dossier Christus-

Koningkerk .

De commissie voor algemeen bel.eid, vei[igheid, internationate. samenwerking en erediensten:

op maandag 20 mei 2019 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven bij de recente evoluties omtrent
het netwerk Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme en AZ Sint-Btasius van Dendermonde

Het jaarverslag 2018 van het team gemeentel.ijke administratieve sancties wordt eveneens

besproken.

De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 21 mei 2019 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting zaI de ombudsvrouw haar jaarverstag toe[ichten.

VoLgende agendapunten,voor de raad voor maatschappel.ijk we[zijn van vrijdag 24 mei 2079

worden besproken in de commissie voor atgemeen beleid, veiligheid, internationa[e
samenwerking en erediensten, op maandag 20 mei 2019:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: SociaaI Verhuurkantoor
Waasland:goedkeuring ontwerp statutenwijziging en aanduiden vertegenwoordigers algemene

vergadering en raad van bestuur; i

- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Ethias Gemeen Recht:
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aanduiding lid algemene vergadering;
- Ontwerp deontologische code tokate mandatarissen van stad en OCMW: kennisneming en
doorverwijzing.

Vol.gend agendapunt voor de raad voor maatschappetijk wel.zijn van vrijdag 24 mei 2019 wordt
besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 21 mei 2019:
- Ombudsdienst: jaarversl.ag 2018: kennisneming.
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