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OPENBARE ZITTING

t 2019 GR 00281 Notuten en zittingsverslag gemeenteraadszitting 21 juni
2OL9: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemèenteraadszitting van 21 juni
2019 goed te keuren.

POLITIE

Politie

2 2019 GR 00282 Strategisch veitigheids- en preventieplan: fi nancieeI dossier
2017 betreffende de toekenning van een toelage:
goedkeuring

Steden en gemeenten die a[ decennia[ang strategisch veil.igheids- en preventieplannen (SVPP)
met FOD Binnentandse Zaken (FOD BIZA) afsluiten en hiervoor jaarLijks een subsidie ontvangen,
kunnen nog voor het dienstja ar 2077 aanspraak maken op een bijkomende toelage. De toetage
moet,zoa[s 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 financieel. bewijsstukkendossier, goedgekeur:d
door het besfuur. . , i

Aan de gèrnde'liteiaad wordt gevraagd het financieel dossier en de indiening ervan goed te
keuren. ,'

(Dit punt zat worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
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d e r :

aspiranten-inspecteurs: goedkeuring

Binnen het huidige aanwervingsbel.eid van de geïntegreerde poLitie is het mogel.ijk naast de
mobititeitscycli, die vijfmaal. per jaar plaatsvinden, deeI te némen aan de aspirantenmobil.iteit.
De aspirarltenmobititeit 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, wa'arbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opLeiding.
El.ke poLitiezone kan zich na een vruchtel.oze mobiLiteitsronde 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 verpl.icht vijf jaar in de zbne moet bl.ijven. Nadeel is dat de zone geen
inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard gestaagd voor
de basisopl.eiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze
aspirantenmobiLiteit voor het invullen van drie vacante functies.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehand5chutter)

4 2019_GR_00289 Politieaangelegenheden: personeel; operationeet kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van pol,itie
(afdeting dringende politiehulp, interventieteams):
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
poLitie Sint-Nikl.aas vastgestel.d. Een inspecteur van pol.itie verlaat de interventieteams van de

tokal.e poLitie Sint-Nikl.aas op 1 november 2019 om te gaan werken bij de Lokate recherche van
de eigen politiezone. Hierdoor wordt een functie van inspecteur interventie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van pol.itie vacant te verklaren
voor de i nterventieteams.

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

5 2019 GR 00290 Politieaangelegenheden :. personeet: operationeel kader:
vacant verklaren vàn één functie van inspecteur van pol,itie
(monitor geweldbeheersing) : goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
pol.itie Sint-NikLaas vastgesteld. Bij de Lokal.e pol.itie van Sint-Niktaas komt een plaats vrijvoor
een monitor gewel.dbeheersing.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van poLitie voor monitor
geweldbeheersi ng vacant te verklaren.

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

2019 GR 00291 Politieaangelegehheden : personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van politie
(afdeting dringende politiehulp, dispatching): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
pol.itie Sint-Nikl.aas vastgeste[d. Een inspecteur van pol.itie verlaat de lokate pol.itie Sint-Nikl.aas
op 1 december 2019 om in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering te gaan. Hierdoor
komt er een functie van dispatcher vrij in de afdel.ing dringende pol.itiehul.p.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van pol.itie vacant te verktaren
voor de dienst dispatching.

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

7 2019 GR 0029s Potitieaangelegenheden : personee[: operationeel kader:
vacant verklaren van één functié van hoofdinspecteur van
potitie (niet;dringende politiehutp): goedkeuring
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I

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de tokal.e
pol.itie Sint-Nikl.aas vastgesteld. Eén hoofdinspecteur van pol.itie verlaat de, tokaLe poLitie Sint-
Nikl.aas om in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering te gaan. Zijn functie van
sectorchef wijkpol.itie komt vrij op 1 december 2O!9.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur van potitie vacant te
verk[aren.

(Dit punt zaI worden behande[d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

2019-GR-00296 Politieaangelegenheden:personeel:administratiefen

H;ïlff.rï;ï.#rrïrkraren 
van één runctie van assistent

ln gemeenteraadszitting van23 september 2011 werd de personeetsformatie van de Lokal.e
potitie Sint-Niktaas vastgestetd. Eén assistent (personee[sl.id Logistiek en administratief kader
van het niveau C)verl.aat op l augustus 2019 de Lokal.e poLitie Sint-NikLaas. Al.s gevol.g hiervan
komt een functie van assistent vrij voor de dienst HR.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van assistent vacant te verktaren.

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

9 2O19]GR-00300 Politieaangelegenheden : personee[: administratief en
togistiek kader: vacant verklaren van één functie van
contractueel consulent (dienst HR): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van23 september 2011werd de personeetsformatie van de lokal.e
poLitie Sint-Niklaas vastgesteld. Eén consulent (personeeLsl.id Logistiei< en administratief kader
van het niveau B) verl.aat op 1 oktober 2019 de Loka[e pol.itie Sint-NikLaas voor een
loopbaanonderbreking van twee jaar omwitl.e van persoonl.ijke aangetegenheden. Al.s gevoLg
hiervan komt een functie van consulent tijdel.ijk vrij.
Aan de gemeenÏeraad wordt gevraagd een functie van contractueel consulent vacant te
verktaren voor de dienst HR.

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

10 2019_GR_00502 Politieaangelegenheden : personee[: administratief en
logistiek kader: aanwerving van een contractueel
personeelslid niveau D omwill,e van dringende nood
(dringende pol,itiehutp - onthaat): aanpassing

Binnen.de afdeting dringende potitiehul.p, dienst onthaaI van de tokal.e pol.itie Sint-Niklaas,
kwam in het voorjaar 2019 één functie van onthaalmedewerker - telefonist vrij omdat een
collega overstapte naar een andere dienst binnen de poLitie. ALs gevotg hiervan besl.iste de
gemeenteraad in zitting van 8 april. 2019 een functie van onthaalmedewerker - telefonist vacant
te verklaren door gebruik te maken van de procedure contractue[e aanwerving omwi[[e van
dringende nood. ln dit besl.uit werd niet opgenomen een wervingsreserve vast te stelten.
De aanwervingsprocedure van deze functie van onthaalmedewerker - tel.efonist is mo.menteel
bezig: er zijn dertien kandidaten, de setectiecommissie vindt pl.aats op 4 en 5 septembe r 2019.
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Ondertussen is er nog een functie van onthaatmedewerker - telefonist vrijgekomen: één
medewerkster gaat vanaf 1 november 2019 werken bij de tokaLe politie Antwerpen. De

betrokken medewerkster lichtte de zone hieryan in op 23 juLi 2019.
De invul.l.ing van deze tweede vacature kan sneller gebeuren indien de zone hiervoor gebruik
kan maken van een vastgestelde wervingsreserve. Hiertoe zou een aanpassing moeten komen
van het gemeenteraadsbesLuit van 8 april. 2019.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestuit van de gemeenteraad van 8 april. 2019 over
de aanwerving van een contractueel personeel.stid niveau D omwilte van dringende nood
(dringende pol.itiehul.p -onthaal) hierbij aan te vu[len en wel een wervingsreserye vast te
ste[[en.

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

Ll, 2019 GR 00305 Politieaangelegenlleden : personeel: administratief en
logistiek kader: aanwerving van een contractueel
personeelslid niveau D omwil,te van dringende nood
(dringende pol,itiehutp - onthaal,): goedkeuring

Binnen de afdeting dringende politiehu[p, diqnst onthaaI van de [oka[e poLitie Sint-Niklaas,
komt één functie van onthaalmedewerker - telefonist vrij: een medewerkster vertaat via de
mobil.iteitsprocedure het korps en gaat vanaf 1 november 2019 werken bij de Lokal.e poLitie

Antwerpen. De betrokken medewerkster Lichtte de zone hiervan op 23 jul.i 2019 in. Om de
operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het betangrijk de functie zo snel
mogeLijk in te.vulten. De invulting van deze vacature kan snel gebeuren indien de zone hiervoor
gebruik kan maken van een wervingsreserve.
Aan de gemeenteràad wordt gevraagd deze functie omwi[[e van dringende nood in te vullen via
een contractuele aanwerving en om hiervoor gebruik te maken van d,e wervingsreserve. Het
gaat over een functie van bediende van het niveau D.

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Bel,astingen

L2 2019_GR_00505 Retributies: retributie op het gebruik van diensten,
infrastructuur en materieel, aangeboden door de
gemeentelijke instellingen: wijziging

ln aanloop naar het Eengemaakt Bibl.iotheeksysteem (EBS) waarnaar de bibLiotheek op
30 september 2019 (datum onder voorbehoud) overschakel.t en omwiLl.e van gewijzigde
maatschappel.ijkè tendensen zijn aanpassingen aan de tarieven van de bibl.iotheek noodzakel.ijk.

Daarvoor moet het retributieregtement op het gebruik'van diensten, infrastructuur en materiee[,
aangeboden door de gemeentelijke instellingen, gewijzigd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe ouót t. g.àn.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fitip Baeyens)
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ONDERSTEUNING

Publieke veil,igheid en noodplanning

L3 ' 2O19-GR-00285 Tijdelijke potitieverordening naar aanl,eiding van KROCK
2Ot9: goedkeuring

KROCK is de officiël.e naam en een afkorting van Kristoffelrock, een muzikaal evenement
georganiseerd door de scouts Sint-Kristoffe[, dat plaatsheeft op vrijdag 20 september 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tijdel.ijke politieverordening naaraanteidióg van.
KROCK goed te keuren.

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

t'4 2019-GR-00306 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de
Vredefeesten 2019: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tijdel.ijke politieverordening goed te keuren naar
aanleiding van de Vredefeesten die plaatshebben op vrijdag 6,zaterdag 7 en zondag g

september 2019.

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

ts 201e-GR-00307 
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van de Das van

Aan de gemeenteraad wordi gevraagd de tijdel.ijke politieverordening naar aanleiding van de
Dag van de Jeugdbeweging goed te keuren.

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

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

t6 2019 GR 00298 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
vereniging Audio: toetreding nieuwe leden: goedkeuring

De vereniging AUdio is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van
het decreet lokaal bestuur, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten
besturen. De stad Sint-Niktaas is deelgenoot van deze vereniging.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding van volgende nieuwe Leden tot de
vereniging Audio goed te keuren:
- de stad Aatst;
- de stad Diksmuide;
- de gemeente Evergem;
- de gemeente Matdegem;
- de gemeente Moerbeke;
- de gemeente Wachtebeke;

Gemeenteraad'
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- de gemeente Ze[e;
- het OCMW van Diksmuide;
- het OCMW van Moerbeke;
- de zorgvereniging Mintus;
- het zorgbedrijf Haretbeke.

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

t7 2019-GR-00308 Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten
samenwerkingsovereenkomst voor update hydronaut:
goedkeuring

ln zitting van 9 juLi 2018 ging het co[[ege akkoord met het indienen van een aangepaste
subsidieaanvraag bij de Vtaamse Mi[ieumaatschappij (VMM) voor het rioproject aansluiten wijk
Zonneken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor een update van de hydronaut van

Nieuwkerken.

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

18 2019_GR_00309 Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

ln zitting van 9 jul.i 2018 ging het col.l.ege akkoord met het indienen van een aangepaste

::::',|[ffï:ïïXïi,i'r:ffi'..n.t"'"'"atschappij 
(vMM)voor het rioproject voor het

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kadervan dit project akkoord te gaan met het
áfslu iten van een samenwerki ngsovereenkomst voor de studieopdracht.

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

L9 2019_GR_00510 Werken:rioprojectSchoonhoudtstraat- Dubbelhofstraat:
sluiten samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

ln zitting van 26 november 2018 ging het college akkoord met het indienen van een aangepaste
subsidieaanvraag bij de Vtaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het rioproject
Schoonhoudtstraat - Dubbel.hofstraat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het
afstu iten van een samenwerkingsovereenkomst voor de studieopdracht.

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

20 2019_GR_00311 Werken: SASK: vernieuwen luchtgroep: wijze van gunning,

raming en voorwaarden : goedkeuring
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Door de ontwerper, EDV Engineering - Member of VK Architects & Engineers uit Merelbeke,
werden de wijze van gunning, raming en voorwaarden opgemaakt voor het vernieuwen van de
luchtgroep van de SASK.

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

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

2t' 2019-GR-00312 Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan
bitumineuze verhardingen: wijze van gunning, raming en
voonryaarden : goedkeuring

Door de dienst projecten openbaar domein werd een bestek opgemaakt voor een
raa move reen komst voor onde rhoudswerken aa n bitum i neuze verha rd i n ge n.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning,"de raming en de voonrvaarden
goed te keuren.

(Dit punt zal wordeh behandeLd in de commissie schepen Car[ Hanssens)

22 2019-GR-00299 Leveringen: projecten openbaar domein: raamcontract leveren
van bomen en meerstammige bomen/struiken: wijze van

i gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Het huiflige raamcontract voor het leveren van bomen is afgel.open op 30 juni 2019. Het is
aangewezen een nieuwe procedure op te starten om hiervoor een raamcontract af te sl.uiten.
ln overleg met de dienst projecten openbaar domein werd een ontwerpbestek opgemaakt voor
het op afroep leveren van bomen en meerstammige bomen/struiken, voor een periode van vier
jaar. De indicatieve raming bedraagt 434.000 EUR, btw inbegrepen, voor de vol.tedige duurtijd 1=

108.500 EUR, btw inbegrepen, op jaarbasis).

Hiervoor kan een openbare procedure gevoerd worden die nationaal en Europees
bekendgemaakt wordt.

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

23 2019-GR-00313 Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van
, milieuverantwoorde sch-oonmaakproducten, -materialen en

papierwaren: fase 2: wijze van gunning, raming en
voorwaarden : goedkeuring

Er werd een gunningsbestek opgemaakt voor de procedure '[everen van milieuverantwoorde
schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren - fase 2'. De indicatieve raming bedraagt
540.000 EUR over een duurtijd van vier jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de al.gemene commissie)
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24 2019 GR 00314 Diensten: beheer openbaar domein:.afsluiten raamcontract
voor beheer openbaar domein Sinaai en onderhoud
groenzones door derden: wijze van gunning, raming en
voorwaarden : goedkeuring

Eind 2019 lopen de huidige contracten voor het beheer van het openbaar domei,n in 5inaai en
het onderhoud van groenzones door derden (werken in het kader van natuurbeheer op afroep)
ten eiride. Hiervoor moet een nieuwe procedure uitgeschreven worden. Beide contracten
worden gebundel.d in één bestek. De uitvoering van de opdracht is voorbehouden voor socia[e
economiebedrijven. De indicatieve raming bedraagt 1.500.000 EUR, incl.usief btw voor een
periode van vier jaar (= 375.000 EUR pp jaarbasis).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast
te ste[[en.

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

2s 20r9_GR_0051s Diensten: databeheer: huren en onderhouden van waterbars
voor stad, OCMW, pol,itiezone en AGB 't Bau-huis: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

ln zitting van t4 juni 2016 gunde het coltege van burgemeester en schepenen de opdrachtvoor
het huren en onderhouden van waterbars voor stadsbestuur, OCMW, politiezone en

Hulpverleningszone Waasland aan de firma Aqual.ex bvba, Pontstraat 2A,87gI Beveren-Leie. ln
zitting van 8 juLi 2019 besListe hetcottege van burgemeesteren schepenen hetcontractte
verbreken voor het stadsbestuur, de potitiezone, AGB 't Bau-huis en het OCMW, wegens
een gebrekkige uitvoering ervan.

Het team databeheer wenst bijgevol.g een procedure op te starten. De indicatieve raming
bedraagt 153.600 EUR + 32.256 EUR (21 %btw) = 185.856 EUR voor de maximum duurtijd van
vijf jaar en voor alte instanties. Er wordt voorgestetd de opdracht te gunnen bij wijze van open
procedure.

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

(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

OMGEVING

Plannen en ontwikketen

26 2019_GR_0O283 Zakelijke rechten: uitbreiding speelbos Ter Beke: minnelijke
pachtverbrekin g : voorwaarden akte : goedkeu ri n g

Voor de uitbreiding van het speelbos in Sinaai kon een overeenkomst bereikt worden met de
pachter voor de verbreking van de pacht op de percelen, kadastraal bekend 10de afdel.ing,
sectie B, nummers 1737C,1140A en !14152, met een totale oppervl.akte van 15.508 m2, voor
een bedrag van 15.508 EUR.t 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze minnel.ijke
pachtverbreking en de voorwaarden van de ontwerpàkte.
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(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

27 2019-GR-00284 Zakel,ijke rechten: toegangsweg speelbos Ter Beke: aankoop
stuk perceel: voorvÍaarden aKe: goedkeuring

Tussen de Belselewegel en het reeds aangelegde speelbos in Sinaai (rup Ter Beke) bevindt zich
een perceel dat momenteel eigendom is van Fluvius. Door de aankoop van een deel. van dit
perceel kan een toegang gecreërd worden om vanuit de BelselewegeL het speetbos te kunnen
bereiken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop van dit perceel en de voonruaarden van de
ontwerpakte goed te keuren.

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

2019_GR_00292 Zakelijkerechten:Pijkedreef:uitbreidingopstalrecht
Beschermcomité WKM Sint-Vincentius vzw en voonruaarden
addendum: goedkeurin g

ln het kader van de uitbreiding van de sportsite Puyenbèke met de aanleg van een baseball- en
BMX-terrein ter hoogte van de Pijkedreef is de stad berèid het opstalrecht voor de jeugdtokaten
en jeugdwerking van de scouts Sint-Vincentius, die daar gevestigd zijn, uit te breidèn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan, alsook de voorwaarden van het
ontwerp van addendum goed te keuren. ,

(Dit punt zal worden behandetd in de algemene commissie)

29 2019_GR_00295 Zakelij ke rechten : wiizigen erfpachtrecht van recreatiedomei n
De Ster: voonvaarden akte; goedkeuring

Het recreatiedomein De Ster werd in erfpacht gegeven aan de provincie Oost-Vl.aanderen. De
provincie wenst een aantaI aanpassingen te doen aan het erfpachtrecht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermqe akkoord te gaan en de voorwaarden van het
ontwerp van akte goed te keuren.

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

2019_GR_00319 Zakelijkerechten:rioprojectPuidreef-Kouterdreef:

frï::ï::"'"ïíl;:::ïï"ï1"ïnêminssKouterdreef 
:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de aktes betreffende
de aankoop van innemingen 3 en 6 in de Puidreef en.de aankoop van inneming 8 in de
Kouterdreef, met overname van de reeds gevestigde erfdienstbaarheid op inneming 8 ten
voordete van Àquafin nv, naar aanl.eiding van de wegeniswerken in de Puidreef en de
Kouterdreef.

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

Gemeenteraad
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31. 2019_GR_00294 Individuele behandelingsinstallaties van afoalwater (lBA's) in
het individueel te optimaliseren buitengebied: collectieve
plaatsing en onderhoud via RioPAct: regtement: goedkeuring

Volgens het zoneringsptan wordt het afvalwater van woningen in het individueel te
optimaliseren buitengebied (rode clusters) gesaneerd door eerr indivirlueLe

behandetingsinstal.l.atie voor afvalwater (lBA). ln deze zone wordt geen riolering voorzien. .

Al.s het stadsbestuur kiest voor een cotlectieve aanpak van het individueeL te optimaliseren
buitengebied, komt de pl.aatsing van IBA's in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams
gewest. De meeste gemeenten in Vtaanderen, en quasi alte buurgemeenten, hebben reeds een
cotlectieve aanpak voor IBA's geïmp[ementeerd, in sàmenwerking met RioPAct, een
samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep.
Voorgestetd wordt de IBA's col.Lectief te installeren, te monitoren en te onderhouden via
RioPAct.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de collectieve pLaatsing en het
reglement goed te keuren voor de pLaatsing en onderhoud van individuel.e
beha ndeli n gsi nsta [[aties va n hu i shoude[i j k afva lwate r.

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

32 2019 GR 00516 Sluiten overeenkomst met Sint-Niktase Maatschappij voor de
Hu isvesti n g betreffende ondersteuni ng uitvoeri ng
dakisolatiewerken : goedkeuring

De stad Sint-NikLaas wenst de Sint-Nikl.ase Maatschappij voor de Huisvesting,(SNMH) te
ondersteunen bij de uitvoering van dakisotatiewerken aan haar patrimonium. De vooru,vaarden
van de samenwerking worden beschreven in een overeenkomst die Loopt over een termijn van
twee jaar.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

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

33 20L9 GR 00517 Sluiten overeenkomst met Sint-Niktase Maatschappij voor de
Huisvesting betreffende de uitvoeri ng va n aan passingswerken
ten behoeve van senioren ouder dan zeventig jaar en
personen met een bqperking: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe overeenkomst te sluiten met de Sint-NikLase
Maatschappijvoorde Huisvesting (SNMH)betreffende de uitvoering van aanpassingswerken ten
behoeve van senioren ou(er dat zeventig jaar en pêrsonen met een beperking voor de periode
2020 - 2022.

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

34 2019 GR 00318 Mobititeit: aanvullend reglement op het verkeer:
gemeentewegen: wiizigingen en aanvullingen: goedkeuring

Gemeenteraad
23 augustus 2019
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De grote beleidsambities van het mobil.iteitsp[an zijn het verhogen van de verkeersveitigheid en
verkeersteefbaarheid. ln uitvoering van deze bel.eidsambities wordt het verkeer op dè juiste
verkeersstructuren gebracht waardoor woonstraten ontlast worden van oneigenl.ijk verkeer. Dit
wordt onder rneer verwezenl.ijkt door een passende inrichting, met name hoger snetheidsregime
en voorrang tegenover de woonstraten. ln die zin wordt Driegaaienstraat een voorrangsas.
Fietsstraten zijn één van de maatregelen om het fietsbeteid in de stad te versterken.
Voorwaarde is dat iedereen zich gedraagt zoats voorgeschreven wordt en dat je a[s fietser zo
weinig mogel.ijk obstakets tegenkomt. Zo een obstakel. kan bijvoorbeel.d het vertenen van
voorrang aan zijstraten zijn. De Kalkstraat en de Nieuwstraat(fietsstraten) zijn al. ingericht al.s

voorrangsstraten. Op het StationspLein is dit nog niet het geval, waardoor de fietser op die
plaats comfortverlies Lijdt. Da.arom wordt de herziening van de voorrang op het Stationsplein
aanbevo[en.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedeLijk aanvullend regtement op het verkeer van 24
februari 1995 te wijzigen en aan te vu[[en.

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

Vcrgunnen en toezicht

35 ' 2019_GR_00520 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van
voetweg 58 (Fierenswegel): uitstel advies aan deputatie en
kennisneming en weerlegging bezwaren

Naàr aanleiding van de opmaak van een rooitijnenplan voor de Fierenswegel. (voetweg nr. 58)
voor het heropenen van de weget, mbet een deel van voetweg 58 (FierenswegeQ verl.egd
worden (456 tm) en afgeschaft worden (485 tm).
Aan de gemeenteraad wórdt gevraagd, gel.et op één van de ingediende bezwaren, om te
wachten met het nemen van een definitieve besl.issing over het openen van de wegel tot er een
definitieve uitspraak is in de gerechteLijke procedure.
(Dit punt zal worden behandel.d'in de commissie schepen Wout De Meester)

36 201e-GR-00321 
ï*ï',ïË,""l:'.,,ï:fr;ï:ïLïffiï.ï:rï:,:i ::l *
deputatie: goedkeuring

Naar aanleiding van de opmaak van een rooitijnenptan voor de Steversweget (voetweg nr. 39)
voor het heropenen van de wegel, moet een deel van voetweg 39 (SteverswegeL) worden
vertegd (211 tm) en afgeschaft (217 tm).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooil.ijnptan definitief goed te keuren en advies uit te
brengen aan de deputatie.
(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Sport

37 2019 GR 00286 Stedelijk reglement tot de erkenning van sportverenigingen:
wijziging

Gemeenteraad
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Naaraanleiding van de wijziging van de statuten van de'sportraad is het nodig om het
reglement tot erkenning van sportverenigingen te wijzigen. ln overleg met de spoitraad wordt
een voorsteL tot wijziging voorgetegd.
Aàn de gemeenteraad wordt gevraagd dit voorstel tot wijziging goed te keuren.

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

WELZIJN

Stedetijk basisondenruijs

38 2019_GR-00322 Stedelijk basisondenrÍjs: aanpassing schootreglernent:
goedkeuring

Naar jaarl.ijkse gewoonte werd tijdens schootjaar 2018-2079 de inhoud van het huidige
schootregtement van stedetijke basisschool Gavertje Vier Belsete en stedel.ijke basisschooI De

Droombal.l.on Nieuwkerken geëvalueerd door OVSG. ln navol.ging van de adviezen van de
onderwijskoepel van steden en gemeenten werden een aantaI aanvu[[ingen of wijzigingen
aangebracht
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste schoolreglement goed te keuren.

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

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs:op maandagí2 augustus
2019 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting zaI een toeLichting over de stand van zaken van de werking van
de Sint-Nikl.ase Maatschappij voor de Huisvesting gegeven worden door de directeur van de

maatschappij.

De commissie voor mobititeit, openbaar domein en stadsontwikketing:op maandag 12 augustus
2019 om 20 uur.

De algemene commissie: op dinsdag 13 augustus 2019 om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting zaI het rapport van het participatietraject besproken worden,
evenats de reguliere punten van de commissie voor jeugd,.pafticipatie en gebouwen.

De commissie voor ruimtel.ijke ordening, duurzaamheid en:natuur:op woensdag 14 augustus
2019 om 20 uur.

De commissie voor algemeen be[eid, veiLigheid, internationa[e samenwerking en erediensten:
op maandag 19 augustus 2019 om 19 uur.

De commis5ie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 20 augustus 2019 om 19 uur.

De commissie voor cultuur, deel.tijds kunstonderwijs en [andbouw: op dinsdag 20 augustus
2019 om 20 uur.

.\
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Tijdens deze commissiezitting wordt diftar besproken

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitatisering zat niet doorgaan
wegens geen regu[iere punten.
De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken zal niet doorgaan wegens geen regutiere
punten.

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappeLijk wel.zijn van vrijdag 23 augustus 2019
wordt besproken in de commissie voor mobititeit, openbaar domein en stadsontwikkeling, op
maandag 12 augustus 2019:
- Pastoor Copstraat 36A: erfdienStbaarheid aftakking drinkwaternet via De Watergroep.

VoLgend agendapunt voor de raad voor maatschappel,ijk wetzijn van vrijdag 25 augustus 2019
wordt besproken in de atgemene commissie, op dinsdag 13 augustus 2019 om 19 uur.
- Eigendommen:openbare verkoop perceel getegen te Waasmunster, 1e afdeLing Al6t6.

Vol.gend agendapunt voor de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn van vrijdag 25 augustus 2019
wordt besproken in de commissie voor a[gemeen beteid, veil.iEheid, internationa[e
samenwerking en erediensten,"op maandag 19 augustus 2019:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:vereniging Audio: toetreding
nieuwe leden: goedkeuring.

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk weLzijn van vrijdag 23 augustus
2019 worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 20'
augustus 2019:
- Wetzijnsvereniging Dienst voor SchutdbemiddeLing Waasland jaarrekening 2018:
kennisneming;
- Welzijnsvereniging Sociaat Verhuurkantoor Waasland jaarrekening 2018: kennisneming;
- We[zij nsvereni gi ng Aud io jaarrekeni ng 2018: ken nisnemi ng.
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