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Overeenkomstig artikel. 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 21juni 2019 om 19:00 uur in de
gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeLing van de agendapunten zoa[s vermetd in
de bijl.age.
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OPENBARE ZITTING

1. 2019 GR 00280 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 24 mei
2019: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 mei
2019 goed te keuren.

POLITIE

Pol,itie

2 2019_GR_00240 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van drie functies van commissaris van politie
(directie operaties) : goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeetsformatie van de LokaLe
pol.itie Sint-Nikl.aas vastgesteld. Op 1 november 2018 werd het nieuwe organogram van de
loka[e poLitie Sint-NikLaas uitgerold. Het voorbije jaar zijn er drie commissarissen van pol.itie in
pensioen gegaan. Vanaf de derde mobiliteitscyclus van 2019 mogen de aspirant-
commissarissen, die momenteel in opl.eiding zijn tot maart 2020, postuleren voor een functie in
de geïntegreerde politie. De korpsleiding wil. daarom drie functies openstellen. Om dit mogeLijk
te maken, moet de zone twee andere functies van commissaris van pol.itie intrekken. Het gaat
over twee vacatures die opengestetd werden door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober
2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de twee bovengenoemde vacatures in te trekken en drie
nieuwe functies van commissaris van poLitie vacant te verklaren voor de directie operaties: één
voor een directeur operaties, één voor een adjunct-directeur operaties met bestuurtijke
expertise en één voor een adjunct-directeur operaties met gerechtel.ijke expertise.

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

2019_GR_00256 Politieaangelegenheden:personeel:administratiefen
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van assistent
(dienst gerechtel,ijk secretariaat): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van23 september 2011werd de personeelsforrnatie van de Lokate
pol.itie Sint-NikLaas vastgesteld. Eén assistent (personeeLsl.id Logistiek en administratief kader
van het niveau C)verl.iet op 1 mei 2019 de potitiezone om te gaan werken bij.de Lokal.e potitie
Dendermonde. A[s gevolg hiervan komt een functie van assistent voor het gerechteLijk
secretariaat vrij.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van assistent vacant te verklaren.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
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ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

4 2019 GR 00257 Gemeentebelastingen: belasting ter bestrijding van leegstand
en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen:
bijkomende ontlasting van twee belastingaanslagen:
goedkeuring

De Sint-NikLase Maatschappij voor de Huisvesting cvba, Wil.Liam Griffithstraat 92, 9100 Sint-
Niklaas, heeft bezwaar ingediend tegen twee aanslagen van 5.000 EUR die werden aangerekend
in het kader van de bel.asting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten,
gebouwen en woningen, aanslagja ar 2017 , voor twee leegstaande woningen, nametijk
Baenslandstraatt3 en 23 te Sint-Niklaas
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bezwaar in te wil.l.igen en toch tot ontlasting van de
belasting over te gaan, aangezien het bezwaar overeenkomstig de bepalingen van het
belastingreglement bil.Lijk wordt bevonden door de specifieke situatie van de Sint-Nikl.ase
Maatschappij voor de Huisvesting.

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

Boekhouding

5 2019 GR 00244 Bel,eids- en beheerscyclus: jaarrekening 2018: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 goed te keuren
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)
(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Peter Buysrogge)

6 2019_GR_00245 Beleids- en beheerscyclus : meeriaren plan 2OL4-2019 :

aanpassing nr. L2: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aanpassing nr. 12 van het meerjarenpl.an 2014-2019
goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de algemene co.mmissie)
(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie schepen Peter Buysrogge)

7 2019_GR_0024s Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: wijziging nr. 1:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wijziging nr. 1 van het budget 2019 goed te keuren

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

8 2019_GR_00265 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis: jaarrekening 2018:
goedkeuring

Gemeenteraad
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De raad van bestuurvan hetautonoom gemeentebedrijf 'tBau-huis heeftop 20 mei 2019 haar
jaarrekeni ng 2018 vastgesteLd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze jaarrekening goed te keuren aan de hand van het
verslag van de com missaris-bedrijfsrevisor.

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

201e-GR-00264 
;:ï::ï1iffïffiï:::-::',iï;'"""= 

besrotinss' en

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2018 van de potitiezone
Sint-NikLaas goed te keuren.

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

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

10 2019_GR_00266 Organisatiebeheersing : rapport organisatiebeheersing 2018
en planning 20L9-2020: kennisneming

ln gemeenteraadszitting van 26 september 2014 werden de methodoLogie en de aanpak voor
organisatiebeheersing goedgekeurd. Jaarl.ijks worden prioritaire thema's en/of diensten
gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende en afdoende maatregelen in verband met de
organisatiebeheersing. Over de uitgevoerde en geplande activiteiten in verband hiermee wordt
jaarl.ijks gerapporteerd aan het coLl.ege van burgemeester en schepenen en aan de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing
voor 2018 en de planning voor 2019-2020.

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

tl' 2019-GR-00265 Organisatiebeheersing: nieuw organisatiebeheersingssysteem
, voor stad en OCMW: goedkeuring

De huidige organisatiebeheersingssystemen voor stad en OCMW moeten ger'ntegreerd worden
tot één systeem voor beide organisaties. Het nieuwe systeem moet uiteraard voldoen aan de
bepaLingen van het nieuwe decreet Lokaal. bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe organisatiebeheersingssysteem goed te
keuren.

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

L2 2019-GR-00251 Dgfinitie dagel,ijks bestuur: goedkeuring

De bevoegdheidsverdeLing tussen het uitvoerend orgaan en de raad is, voor wat betreft de
vaststelling van de plaatsingsprocedure en het vastteggen van de voorwaarden van de

Gemeenteraad

2t juni 2019
4/73 Grote Markt'1 - 9100 Sint-Nikl.aas



opdracht (inctusief indicatieve raming)van overheidsopdrachten, gebaseerd op de definitie van
wat a[s dageLijks bestuur wordt beschouwd.
Deze definitie wordt met ingang van 1 januari 2020 opnieuw goedgekeurd, gelet op de

bepaLingen van het nieuw decreet Lokaal. bestuur (DLB), de integratie van gemeente en OCMW

en de start van de nieuwe meerjarenplanning. De scheiding van de bevoegdheden tussen de

raad en het uitvoerend orgaan wordt structureel afgestemd op de door de wetgever bepaal.de

bovengrens voor het plaatsen van een onderhande[ingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking (momenteeL 144.000 EUR). Het bedrag waarvoor de algemeen directeur (of door
hem aangeduide personeelsleden) kan worden gemachtigd om uitgaven te doen, wordt
opgetrokken van 2.500 EUR naar 10.000 EUR.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de definitie dageLijks bestuur goed te keuren.

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

t3 2019-GR_00246 Daden van beheer en beschikking inzake onroerende
goederen: goedkeuring

De algemene bevoegdheidsregeling zoa[s voorzien in hst decreet lokaaI bestuur bepaatt dat de
gemeenteraad bevoegd is voor daden van beschikking en het uitvoerend orgaan voor daden van
beheer inzake patrimoniumbeheer. Het is aangewezen om de atgemene bevoegdheidsverdel.ing
te verfijnen en een afsprakenkader vast te Leggen.

Aan de gemeenteraad wordt'gevraagd de afspraken inzake de daden van beheer en beschikking
inzake onroerende goederen goed te keuren.

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

1,4 2019 GR 00248 Organisatiebeheersing : verbintenissen met betrekking tot
subsidies: goedkeuring

Het is aangewezen om de algemene bevoegdheidsverdeling voorzien in het decreet lokaat
bestuur inzake subsidies te verfijnen en een afsprakenkader vast te leggen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

15 2019 GR OO249 Organisatiebeheersing: verrichtingen die worden uitgesloten
van visumverplichting en deLegatie van de bevoegdheid tot
het vertenen van een visum: goedkeuring

Vo[gens het decreet [okaaI bestuur bepaatt de gemeenteraad de nadere voorwaarden
waarbinnen de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van een voorgenomen
verbintenis onderzoekt en kan de raad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse
Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen uits[uiten van de visumverpLichting.
Voorgesteld wordt om de huidige visumgrens, 30.000 EUR, exctusief btw, op te trekken naar
50.000 EUR, exclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

Gemeenteraad
27 juni 2079

s/r3 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas



1,6 2019_GR_00250 Organisatiebeheersing : autorisatie, uitvoerbaarheid, bewaking
en aanpassing van kredieten: goedkeuring

De regets voor kredietbewaking en -aanpassing voor stad en OCMW moeten worden bepaaLd
voor beide organisaties en worden vastgesteld in het kader van het
organisatiebeheersingssysteem, zoals bepaatd door het decreet LokaaL bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

L7 2019-GR_00247 Organisatiebeheersing:reglementophetkasbeheer:
goedkeuring

De huidige kasreglementen voor stad en OCMW moeten geïntegreerd worden tot één
kasreglement, dat volgens de bepa[ingen van het decreet Lokaal. bestuur in het kader yan de
organ isatiebeheersing opnieuw moet worden vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement op het kasbeheer goed te keuren.

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

HR

18 2019_GR_002s8 Opl,eidings- en ontwikketingsbeleid: aanpassing
rechtspositieregeling : goedkeuri ng

ln de zitting van 8 apri[ 2019 keurde het cottege van burgemeester en schepenen principieet het
opl.eidings- en ontwikkeLingsbeLeid goed dat kadert binnen het Leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid en het competentiemanagement waar '5amen Actief voor de K[ant' centraal
staat. Dit gaat gepaard met een aanpassing van de rechtspositieregeling, Hiervoor werd de
onderhande[ingsprocedure met de vakorganisaties opgestart die resulteerde in een protocol van
akkoord.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van de rechtspositieregeLing goed te
keuren.

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

DIENSryERLENING

Bestuursadmin istratie

L9 2019 GR 00252 Beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Sint-Niktaas en
Zorgpunt Waasland: algemeen en specifiek gedeelte:
goedkeuring

De statuten van Zorgpunt Waasland voorzien dat een beheersovereenkomst wordt opgeste[d
teneinde regelingen te treffen betreffende de samenwerking en de financiëLe verhoudingen
tussen de stad en het OCMW Sint-Niktaas, de subsidiëring door het OCMW en de wijze waarop
Zorgpunt Waas[and haar opdracht vervu[t.

Gemeenteraad
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het algemeen en specifiek gedeette van deze
beheersovereen komst goed te keuren.

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

20 2019 GR 00267 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Cipat dv: algemene vergadering: akteneming agenda en
bepal,ing mandaat vertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van Cipal dv op 27 juni 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger
in deze vergadering.

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

2t 2019_GR_00268 Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad:
vervanging lid

ln de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2019 werden waarnemers van elke fractie
aangeduid voor de academieraad van de stedel.ijke academie voor schone kunsten (SASK).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de waarnemer namens de gemeenteraadsfractie van N-
VA te vervangen.

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie
'22 2019-GR-00241 Werken: stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele:

overheidsopdracht ter oplossing van de
verwarmingsproblematiek: kennisneming

De verwarmingsinstallatie van de stedel.ijke basisschool Gavertje Vier vertoont reeds enige tijd
gebreken. Omwil.Le van de beperkte tijd tot het volgende stookseizoen besliste het cottege op
eigen gezag een overheidsopdracht te voeren om de eerste gebreken tijdig weg te kunnen
werken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

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

23 2019 GR 00269 Werken: aanleg gemeentepark Nieuwkerken: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Door de dienst projecten openbaar domein werd een bestek opgemaakt voor de aanleg van een
gemeentepark in Nieuwkerken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de vooruvaarden
goed te keuren.

Gemeenteraad
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(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen wout De Meester)

2019-GR-00270 werken: stadhuis: restauratie neogotisch deel - fase 1:
stadswinkel: wijze Ían gunning, raming en voonrvaarden:
goedkeuring

Door MAAT-WERK Architecten bvba werd het bestek en de raming opgemaakt voor de eerste
fase van de restauratie van het neogotisch stadhuis - stadswin,ket.
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 Bart De Bruyne)

25 2019-GR-00279 werken: site puyenbeke: aanleg BMX- en basebal,l,veld:
overheidsopdracht tot het leveren en plaatsen van
terreinvertichting : kennisname

ln de afsprakennota met de clubs ter realisatie van het project voor de inrichting van een
basebattveld en BMX-terrein, werd vastgel.egd dat de levering en ptaatsing van
terreinverlichting uitgevoerd zaI worden door de stad als opdrachtgever. De eerdere intentie te
werken via de nutsmaatschappij Fl.uvius leverde niet het gewenste resultaat op. Omwitte van
hoogdringendheid en de Link met de andere werken op de site, voerde het coLl.ege op eigen
gezag op basis van artikeL 56, 5 4 van het decreet Lokaal. bestuur de procedure
overheidsopdracht. Aangezien dit afwijkt van de bevoegdheidsverdeting zoa[s gebaseerd op de
goedgekeurde defintie 'dagel.ijks bestuur', wordt dit ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

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

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

26 2019 GR 002s3 Zakelij ke rechten : aan leg dri n kwatertoevoerleidin g Fa rys :
inneming ter hoogte van stadsbos Puitvoet: goedkeuring

Farys ptant de aanleg van'een nieuwe drinkwaterleiding tussen het kruispunt van Tereken met
de Kapelstraat en de bestaande toevoerleiding van Farys. ln totaaI zijn er acht grondinnemingen
nodig, waarvan inneming 2, gelegen ter hoogte van stadsbos Puitvoet, stadseigendom is.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze inneming door Farys.

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

27 2019 GR 00272 Zakelijke rechten: Nijverheidsstraat: erfdienstbaarheid
ondergrondse l,eiding ten voordele van basisschool De
Fontein : voonruaarden akte: goedkeuring

Berkenboomscho[en vzw vraagt in het kader van het ontdubbe[en van het rioleringsstelseI van
de basisschool De Fontein in de Gasmeterstraat het akkoord van de stad om deze werken te
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realiseren over het terrein van de aanpalende brandweerkazerne in de Nijverheidsstraat en
hiervoor een erfdienstbaarheid te vestigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het
ontwerp van akte vast te stetlen.

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

28 2019_GR_00275 Mobil,iteit: aanvultend reglement op het verkeer: gemeente-
en gewestwegen: wijzigingen en aanvullingen: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan het stedeLijk aanvullend reglement op
het verkeer van 24 februari 1995 goed te keuren.

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

29 2019 GR OO274 Mobiliteit: aanvu[[end reglement op het verkeer:
tonnagebeperkingen op grondgebied Sint-Niktaas:
goedkeuring

Één van de voornaamste ambities uit het nieuwe mobiLiteitsplan is het verhogen van de
verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te verhogen werd op basis van de
wegencategorisering in Sint-Nikl.aas een nieuw tonnagep[an ingevoerd. ln een dertigtaI zones
op het grondgebied getdt een verbod '5,5 ton uitgezonderd pl.aatsetijk verkeer en )

[andbouwvoertuigen'. Dit aanvullend regtement geeft een geactualiseerd overzicht van a[[e
zones '3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en [andbouwvoertuigen'.
Bovendien dreigt de probtematiek van oneigentijk doorgaand vrachtverkeér op korte termijn
nog sterk toe te nemen met de geplande werken in Antwerpen (dossier Oosterweet). Om de
leefbaarheid van de dorpskernen in het Waasland en enkele schootomgevingen gelegen op een
aantal noord-zuidassen tussen 877 en E34le vrijwaren, nam Sint-Niktaas het initiatief met een
aantaI omliggende gemeenten om hieromtrent maatregelen te nemen.
Er wordt voorgesteld om een grote tonnagebeperking '+5,5 ton uitgezonderd voor het
pLaatsel.ijk verkeer, landbouvwoertuigen en autocars' in te voeren hoofdzakel.ijk tussen E17 en
E34. Concreet voor Sint-Nikl.aas betekent dit dat er een aantaI noord-zuid verkeersassen in deze
zone worden opgenomen. Eén van de voorwaarden bij de implementatie is dat deze maatregel
op een gecoórdineerde en eenvormige wijze zaI gehandhaafd worden.
ledere gemeente brengt op de gemeenteraad de afbakening van het eigen grondgebied. Een
ptan met de totale afbakening wordt gevoegd bij de besl.issing van elke gemeente.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen met bêtrekking tot de
tonnagebeperkingen in het aanvullend reglement op het verkeer goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandetd in d. .orrirsie schepen Car[ Hanssens)

2019_GR_00275 Mobititeit: aanvutlend reglement op het verkeer:
snelheidsregimes op grondgebied Sint-Niktaas: goedkeuring

Het verhogen van de verkeersveitigheid is één van de bel.angrijkste krachtlijnen van het
mobil.iteitsplan. Het streven naar verhoogde veil.igheid wordt onder andere bereikt door het
invoeren van een consequent snelheidsbel.eid. Het uitzetten van het gewenst snel.heidsbeteid
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gebeurde aan de hand van de vooropgestelde wegencategorisering. Dit aanvu[[end reglement
biedt een vol.Ledige actua[isering van a[[e geLdende snelheidsregimes op het grondgebied:
voetgangerszones, wooneryen, zones 30, zones 50 en de bebouwde kommen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen met betrekking tot de snelheidsregimes in
het aanvutlend regtement op het verkeer goed te keuren.

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

3t 2019-GR-0027ó ZakeLijke rechten: rioproject Valkstraat - Moortelhoekstraat:
aankoop grond innemingen 6, 7, LO, 17., 22, 25, 57., 52, 34,
35, 36, 39: voorwaarden akten: goedkeuring

ln het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de reatisatie van de rooiLijn in de
Vatkstraat en Moortethoekstraat kon een akkoord bereikt worden met de eigenaars van de
innemingen 6, 7, I0, 77, 22, 23, 3!, 32, 34, 35, 36, 39.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankopen en de voorwaarden
van de ontwerpakten goed te keuren.

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

32 2019-GR-00278 Zaketijkerechten:Kazernestraat:verlengingduurtijd
opstalrecht Het Veer vzw en Centrum Ambutante Revalidatie
vzw: goedkeuring

Bij akte van 27 september 1993 werd aan Het Veer vzw en Centrum voor Ambulante Revalidatie
vzw een opstalrecht toegekend voor het oprichten van een therapeutisch kinderdagverbLijf op
een perceeI stadsgrond gelegen tussen de Kazernestraat, Bremstraat en Driekoningenstraat.
ln het kader van verbouwingsplannen voor de gebouwen gel.egen Kazernestraat 55A en de
bijhorende aanvraag tot subsidies bijVlPA, vragen beide vzw's aan de stad een verlenging van
het huidig opstalrecht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het opstalrecht.

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

33 2019-GR-00259 Zakel,ijke rechten: aanleg BMX-terrein: strook grond voor
nutsleidingen: aankoop en voorwaarden akte: goedkeuring

Voor de aanleg van het BMX-terrein ter hoogte van de Pijkedreef werd een overeenkomst
bereikt met de eigenaarvan het perceel kadastraaI bekend lste afdel.ing, sectie A, nummer
940G2, betreffende de aankoop van77,53 m2 voor de ptaatsing van de nutsl.eidingen naar het
BMX-terrein
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de
ontwèrpakte goed te keuren.

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

Vergunnen en toezicht

34 2019 GR 00260 Urbanisatie: Reitauratie huis Muyle: verlenen van
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erfdienstbaarheid : goedkeuring

Op 31 oktober 2018 diende JKV lnvest bvba een aanvraag in tot het bekomen van een
omgevingsvergunning voor het renoveren en restaureren van een beschermd pand aan de Grote
Markt en het bouwen van vijf parkappartementen in de tuinzone van het pand. De aanvraag
bevat eveneens een trage doorsteek tussen de Grote Markt en hetJef Burmpark. Het is de
bedoeLing om deze trage doorsteek pubtiek toegankeLijk te maken door middel. van een
pubtiekrechteLijke erÍdienstbaarheid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de publ.iekrechtel.ijke
erfdienstbaarheid en de voorwaarden.

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

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Jeugd

35 2019_GR_00261 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: algemene
vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat
vertegenwoordiger

De stad Sint-NikLaas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen vzw in
Sint-Niktaas (JOS vzw) slechts één Lid (categorie A). lngevol.ge artikel 246I2 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 bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden
ingenomen op de atgemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in
de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd Bart De

Bruyne, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene
vergadering op 24 juni 2019 van JOS vzw en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

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

WELZUN

Kinderopvang

36 2019_GR_00242 Premies en andere voordeten voor onthaalouders
goedkeuring

Er bestaan verschitlende tegemoetkomingen voor onthaalouders. Het gaat om premies die in
het verleden werden goedgekeurd en a[ enkele jaren bestaan, maar nu opnieuw ter
verduidel.ijking worden vastgesteld. Naast de bestaande premies stelt de dienst kinderopvang
enkele wijzigingen voor.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd alte éénmalige en jaarl.ijkse premies en voordelen goed

te keuren.
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(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Marijke Henne)

AGB'T BAU-HUIS

AGB 't Bau-huis

37 2019 GR OO277 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

AGB't Bau-huis: statutenwijziging: goedkeuring

Op advies van de raad van bestuur werden de statuten geactualiseerd. De statuten van 't Bau-
huis moeten conform zijn aan het decreet Lokaal. bestuur en de beheers- en beleidscycl.us 2020.
Ook de beheersovereenkomst moet na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad herzien
worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging en de wijziging van de
beheersovereen komst goed te keuren.

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

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 11juni 2019 om 19 uur tot 20.15
uur.
Deze commíssiezíttíng zaI doorgaan in het techniekhuis.

De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 11juní
2019 om 20.30 uur.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 12 juni 2019 om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt het jaarverstag welzijn besproken.

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitaIisering: op woensdag 12 juni
2019 om 20.30 uur.

De commissie voor cultuur, deettijds kunstondérwijs en [andbouw: op donderdag 13 juni 2019 om
19 uur.
Tijdens deze commissiezitting zaI een toelichtíng worden gegeven over de nieuwe inkom van de
stedetijke academie voor schone kunsten, alpook over het jaarverstag van Erfpunt.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 13 juni 2019 om
20 uur.
Tijdens deze commissiezitting zal een toetichting worden gegeven over het project 'Brede school'.
Eveneens wordt het jaarverslag welzijn besproken voor wat betreft de aspecten wonen,
kinderopvan g, opvoed in g en onderwijs.

De commissie voor algèmeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: op
maandag 17juni 2019 om 19 uur.

De commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: op maandag 17 juní 2019

om 20 uur.
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Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven over het circulatieplan als er
nog tijd rest na de reguliere punten.

De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 18 juni 2019 om 19 uu r.

Tíjdens deze commissíezittíng wordt een toelichting gegeven bij de stand van zaken van de
uitvoering van de acties volgend uit de risico-analyse van de parkeerwachters.

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappetijk wetzijn van vrijdag 21juni 2019 wordt
besproken in de commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag 12 juni 2019:
- Bijzonder comité voor de sociale dienst: aanduiding plaatsvervangers: kennisneming

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappetijk wetzijn van vrijdag 21juni 2019
worden besproken,in de commissie voor algemeen beleid, veilígheid, ínternationale
samenwerking en erediensten, op maandag 17 juni 2019:
- Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niktaas en Zorgpunt Waasland: algemeen en specifiek
gedeelte: goed keu ri n g;

- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: aanduiding
onafhanketijk bestuurders in de raad van bestuur:goedkeuring;
- Bekrachtiging beslissingen Zorgpunt Waasland: De Witg en Bokkenhof: goedkeurÍng

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappetijk welzijn van vrijdag 21juni 2019
worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 18 juni2019:
- Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 2018 en goedkeuring ptanning 2019-2020:
kennisneming;
- Organisatiebeheersing: nieuw organisatíebeheersíngssysteem voor stad en OCMW: goedkeuring;
- Definitie dagetijks bestuur: goedkeuring
- Daden van beheer en beschikking inzake onroerende goederen: goedkeuring;
- Organisatiebeheersing: verbintenissen met betrekking tot subsídies: goedkeuring;
- Organisatiebeheersíng: verríchtingen die worden uitgesloten van visumverplichtíng en delegatie
bevoegdheid tot het verlenen van visum: goedkeuring;
- Organisatiebeheersing: autorisatie, uitvoerbaarheid, bewaking en aanpassing van kredieten:
goedkeuring;
- OrganisatiebeheersÍng: reglement op het kasbeheer: goedkeuring;
- OrganÍsatiebeheersing:verbintenissen met betrekkingtot índíviduele steunverlening:
goedkeuring;
- Opleídings- en ontwikkelingsbeleíd: aanpassing rechtspositieregeling: goedkeuring;
- Jaarrekening 2018: vaststeIting;
- Beleids- en beheerscyclus: jaa rreken in g 2018: goed keuring.
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