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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 oktober 2019
Aanvullende agenda

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 oktober 2019 om 19:00 uur in de 
gemeenteraadzaal van het stadhuis werd aangevuld met de agendapunten op verzoek van de 
raadsleden. Als bijlage vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Bestek voor de overheidsopdracht voor het 
aanstellen trajectbegeleider toekomstvisie de Salons

Graag had ik enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en schepenen (enerzijds 
over de noodzaak van een externe studie en anderzijds over de prijs).

IR 2 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Fier op Callier 

Op 17 mei 2020 weten we het: wordt Sint-Niklaas naast Sint- en ballonstad ook de stad van het 
Eurovisiesongfestival? Onze cultureel ambassadeur Alex Callier vertegenwoordigt met zijn band 
Hooverphonic de nationale kleuren tijdens het Eurovisiesongfestival 2020 in de Nederlandse 
stad Rotterdam.
Als cultureel ambassadeur van Sint-Niklaas stelde Alex Callier dat hij wilde bijdragen tot het 
versterken van de gemeenschapsvorming in en de fierheid van de stad. Dat we als stad fier zijn 
op een muzikaal talent als Alex Callier en dat ook moeten tonen, lijkt me evident.
Daarom mijn vraag om opnieuw een groot scherm te plaatsen zodat alle Sint-Niklazenaren 
samen kunnen supporteren, deze keer niet voor de Rode Duivels, maar voor stadsgenoten Alex 
Callier en Raymond Geerts.

IR 3 Motie/voorstel tot beslissing van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: 
Motie : aandacht voor armoede op school! Onder meer met het invoeren van een 
maximumfactuur in het secundair onderwijs, kostenbeheersing en groepsaankopen

Gelet op het onderzoek ‘Studiekosten in de eerste graad van het secundair onderwijs’ van het 
Steunpunt Onderwijsonderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde studiekost voor het secundair 
onderwijs 1207 EUR bedraagt;
Gelet op het onderzoek van SOS Schulden op School waaruit blijkt dat gemiddeld 10 % van de 
schoolrekeningen niet tijdig wordt betaald en bijna 60 % van de scholen dit moet opvangen 
met eigen werkingsmiddelen;
Gelet op het feit dat steeds meer scholen beroep doen op incassobureaus en daardoor 
kwetsbare gezinnen dieper de armoede in duwen;
Gelet op de oproepen van het Netwerk tegen de Armoede en de Gezinsbond om zo snel 
mogelijk een maximumfactuur in het secundair onderwijs in te voeren;
Gelet op het memorandum van Polsslag Sint-Niklaas dat oproept tot het invoeren van een 
maximumfactuur in het secundair onderwijs;
Gelet op het bestuursakkoord 2019-2024 waarin dit bestuur aangeeft te willen investeren in de 
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aanpak van armoede op alle domeinen;
Overwegende dat de lokale overheid hierin een regierol kan en moet opnemen om tot een 
uniforme en krachtdadige aanpak te komen.
BESLIST
Artikel 1: De stad zet via haar flankerend beleid aan om deel te nemen aan het project ‘Samen 
tegen onbetaalde schoolfacturen’ zodat alle scholen van Sint-Niklaas een oefening maken rond 
armoedebeleid en kostenbeheersing;
Artikel 2: De stad neemt haar regierol op om samen met scholen en netten een 
maximumfactuur te organiseren in het secundair onderwijs. Hiertoe neemt ze initiatief om 
hierover met de scholen en netten in overleg te gaan. Het schoolparticipatiefonds vormt hierbij 
een vertrekpunt;
Artikel 3: De stad neemt het initiatief om, samen met de scholen en lokale handelaars, 
groepsaankopen voor schoolmateriaal te organiseren zodat de kosten kunnen worden beperkt.

IR 4 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Toekomst van De Salons

We vragen een update van de plannen voor de toekomstige functie(s) van De Salons. Er heerst 
wat onrust over de timing en de mogelijke bestemming. Wordt er gezocht naar alternatieven 
voor de activiteiten die nu in De Salons plaatsvinden?

IR 5 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Enkel nog recycleerbare 
verpakkingen 

Voorstel van motie: ENKEL NOG RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN
Met de invoering van de nieuwe blauwe zak wordt duidelijk dat we met veel meer plastieken 
verpakkingen worden geconfronteerd dan dat we vroeger dachten. Dit is een goede zaak in het 
kader van de bewustmaking van het publiek rond het recycleren van materialen en het 
beperken van plastic wegwerpverpakkingen. Op de gemeenteraad van april hebben wij 
trouwens aangedrongen op een verbod van plastic wegwerpverpakkingen op publieke 
evenementen. Het stadsbestuur heeft toen aangekondigd om hiervoor METEEN een stappenplan 
uit te werken. Zijn er na een half jaar al stappen gezet om dit stappenplan uit te werken? Of 
belandt dit om de burgemeester te parafraseren “op de Griekse kalender”?
Met de invoering van de nieuwe blauwe zak zetten we ook een nieuwe stap in het sorteren van 
huisvuil. Wij doen met z’n allen al jaren ons best om goed te sorteren. Dit is dan ook een 
gouden kans om naar een volledige recyclage te gaan van wat wordt ingezameld, op 
voorwaarde dat producenten verpakkingen op de markt brengen die na inzameling nog nuttig 
zijn. VVSG en Interafval, de vereniging waarin alle afvalintercommunales van Vlaanderen 
vertegenwoordigd zijn, hebben recent een verklaring gepubliceerd waarin ze oproept om het 
probleem aan de bron aan te pakken.  https://www.ecowerf.be/vvsg-en-interafval-willen-dat-
producenten-enkel-nog-recycleerbare-verpakkingen-gebruiken

https://www.ecowerf.be/vvsg-en-interafval-willen-dat-producenten-enkel-nog-recycleerbare-verpakkingen-gebruiken
https://www.ecowerf.be/vvsg-en-interafval-willen-dat-producenten-enkel-nog-recycleerbare-verpakkingen-gebruiken
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Dit is een visie die wij hier in dit halfrond al dikwijls hebben verdedigd wanneer het over de 
afvalproblematiek gaat: het probleem aanpakken aan de bron! Ik citeer uit de motie van de 
VVSG die ook gepubliceerd werd in het tijdschrift Lokaal (oktober 2019): “Het probleem moet 
aan de bron aangepakt worden. In de eerste plaats door geen overbodige verpakkingen op de 
markt te brengen. Bovendien zou elke producent moeten nadenken over de impact van zijn 
product op het milieu en de samenleving. Dat is ook in het kader van de klimaatverandering 
zeer belangrijk. Nemen producenten hun verantwoordelijkheid op korte termijn niet vrijwillig 
op, dan pleit VVSG voor een verbod op verpakkingen die het huidige sorteer-en recyclageproces 
verstoren.”
Dit lijkt ons een belangrijk uitgangspunt.
De Pano-reportage “Hoera! Recyclage” van 18 september 2019 heeft voor heel wat ophef 
gezorgd. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/18/herbekijk-pano-hoera-recyclage/) In de 
reportage is volgens de makers het hoera-verhaal van de recyclage helemaal doorprikt. En dat 
klopt. In deze reportage is duidelijk naar voren gekomen dat diverse fracties aan plastic die in 
de nieuwe blauwe zak terechtkomen, niet kunnen gerecycleerd worden. Sommige zaken worden 
verbrand, andere fracties worden gedumpt op storten in het buitenland. Heel wat gaat naar 
Turkije, zodat ze daar hun afval niet meer verwerkt krijgen. Deze situatie moet zo snel mogelijk 
veranderen, want dit is een zware belasting voor ons leefmilieu. Het gaat ook mensen ertoe 
aanzetten om niet langer zorgvuldig te sorteren.  Daarom stellen wij voor dat wij vanuit de 
gemeenteraad deze motie stemmen en VVSG ondersteunen en bij de nieuwe Vlaamse regering 
aandringen om hier ernstig werk van te maken. Hierbij ons voorstel van motie, die identiek is 
aan deze van de VVSG.
Voorstel van motie:
De gemeenteraad van Sint-Niklaas sluit zich aan bij onderstaande motie van VVSG en Interafval 
en vraagt aan de Vlaamse Regering om hier werk van te maken. “De introductie van de nieuwe 
blauwe zak is een gouden kans om naar een volledige recyclage te gaan van wat wordt 
ingezameld, op voorwaarde dat producenten verpakkingen op de markt brengen die na 
inzameling nog nuttig zijn, het zogenaamde eco-design. Het probleem moet aan de bron 
aangepakt worden. In de eerste plaats door geen overbodige verpakkingen op de markt te 
brengen. Bovendien zou elke producent moeten nadenken over de impact van zijn product op 
het milieu en de samenleving. Dat is ook in het kader van de klimaatverandering zeer 
belangrijk. Nemen producenten hun verantwoordelijkheid op korte termijn niet vrijwillig op, dan 
pleit de VVSG, met de steun van de gemeenteraad van Sint-Niklaas, voor een verbod op 
verpakkingen die het huidige sorteer-en recyclageproces verstoren.”

IR 6 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Wat gaat het stadsbestuur doen om 
uithuiszettingen te stoppen? 

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen de Armoede (17 oktober 2019) hebben wij met 
de PVDA een persbericht uitgestuurd rond het aantal uithuiszettingen in onze stad. In 2018 is er 
namelijk een record aantal mensen uit hun huis gezet: niet minder dan 59 uithuiszettingen 
waren de trieste realiteit in onze stad. Dat is meer dan 1 per week. Een triest record en meer 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/18/herbekijk-pano-hoera-recyclage/
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dan 300 % hoger dan het gemiddelde van de drie voorbije jaren (10 in 2015, 30 in 2016 en 13 
in 2017).
Ik ben de voorbije weken geconfronteerd met diverse gevallen van gezinnen die uit hun huis 
dreigen te worden gezet.
Het CAW stapte onlangs naar de pers om het probleem van de sofasurfers aan te kaarten. 
Mensen die afwisselend bij vrienden op de sofa slapen omdat ze geen dak meer boven hun 
hoofd hebben. 53% van de jongeren die bij het CAW komen aankloppen hebben 
woonproblemen.
Tal van voorbeelden tonen aan dat we met een ernstige wooncrisis te maken hebben. Wat doet 
het stadsbestuur? "Ik doe mijn best", zegt schepen Heyrman en ik wil u best geloven. Maar u 
moet dweilen met de kraan open, een kraan die steeds verder wordt open gedraaid door een 
gebrek aan beleid op zowel Vlaams als Federaal niveau. Uw coalitiepartners op lokaal vlak 
zorgen op hoger niveau voor een groeiend probleem. Schrijver Erick Vlaminck en Jos Geysels, 
voorzitter van Deceniumdoelen formuleerden het onlangs als volgt naar aanleiding van de 
publicatie van hun boek: “Het is de woede omdat de cijfers en de trieste werkelijkheid achter 
die armoedecijfers al vele jaren bekend zijn en beschreven werden in vele rapporten, 
jaarboeken, studies van universiteiten en barometers van de armoedeorganisaties en 
gespecialiseerde instellingen en er toch zo weinig ten goede is gebeurd. Vele kilo’s papier, 
weinig grammen beleid. Het is de woede omdat men gedurende vele jaren meer de armen heeft 
bestreden dan de armoede. Het is de woede en het onbegrip over een armoedig beleid.”
Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur: wat gaat u ondernemen om het aantal 
uithuiszettingen te stoppen? Wij vragen om als uitgangspunt van het beleid te nemen dat 
niemand uit zijn huis mag worden gezet zonder dat er een alternatief is aangeboden en er 
voldoende begeleiding is geweest. En al zeker niet als dit gaat om families met kinderen. 
Kinderen zet je gewoonweg niet op straat wat ook de oorzaak moge zijn. Housing First is een 
belangrijk principe als je wil voorkomen dat mensen verder afglijden in armoede en miserie.
In België werden de sociale grondrechten ingeschreven in de grondwet van februari 1994. 
Artikel 23 van de grondwet stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Dit recht 
omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. In de Vlaamse wooncode wordt dit recht verder 
uitgewerkt als het recht op een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke 
woonomgeving en tegen een betaalbare prijs. Uithuiszetting houdt in dat het recht op 
menswaardig wonen wordt geschonden.
Ik weet dat het OCMW probeert te bemiddelen en daardoor al een groot deel van de 
uithuiszetting probeert te voorkomen. Maar het is duidelijk dat dit niet volstaat om het 
probleem ten gronde aan te pakken en het recht op wonen te garanderen. Op de 
commissievergadering van schepen Henne in juni presenteerde dhr. Van de Steene het 
jaarverslag rond wonen. Ik vroeg toen: "volgen jullie de mensen op die uit hun huis worden 
gezet?" Het antwoord was negatief. Het OCMW houdt geen gegevens bij over wat er gebeurt 
met de gezinnen die uit hun huis worden gezet. Waar zijn die 59 'uithuiszettingen' van 2018 
naartoe? Wat is er met hen gebeurd? Hebben zij een woonst gevonden in Sint-Niklaas of elders? 
Kunt u ons een antwoord geven op deze vragen? Op de commissie wonen moest men het 
antwoord schuldig blijven.  
Het eerste punt om een probleem aan te pakken is de ernst ervan inzien. Het tweede punt is het 
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probleem goed in kaart brengen en alle oorzaken achterhalen. Een opvolging van deze mensen 
in moeilijkheden lijkt ons cruciaal om het probleem goed in kaart te kunnen brengen. Daarom 
willen wij vragen om deze opvolging vanaf nu op te zetten.
De sleuteloplossing ligt natuurlijk bij het versneld creëren van sociale woningen. De PVDA 
vraagt dat de komende zes jaar 1.000 nieuwe sociale woningen worden gebouwd, want dit is 
nodig om tot het Vlaamse gemiddelde van 9 % te komen in Sint-Niklaas. Als mensen vandaag 
gemiddeld vijf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning, en sommige gezinnen zelfs 
na meer dan 11 jaar nog geen sociale woning kunnen betrekken, dan kunnen we echt van een 
wooncrisis spreken in onze stad.
Het lijkt ons ook heel cruciaal om het aantal noodwoningen op te trekken, want uit de 
getuigenissen blijkt duidelijk dat daar een groot tekort aan is.
Daarnaast lijkt het ons belangrijk om preventief te werken. Dat het OCMW maar kan helpen 
eenmaal men uit zijn huis is gezet, begrijp ik niet. Waarom kan niet preventief gewerkt worden 
aan een oplossing?
In 2011 heeft Samenlevingsopbouw een dossier gemaakt rond de uithuiszettingen. Daarin staan 
tal van aanbevelingen. Wat is er met deze aanbevelingen gebeurd? 
https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2018/03/2011-11-
Dossier-uithuiszetting-in-Sint-Niklaas.pdf

IR 7 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Telramen, graag ook in Sint-Niklaas

Het kwam recent in het nieuws, het nieuwe initiatief, telramen genaamd. Wat is 'Telraam'? 
“Telraam zet burgers aan het roer van lokaal mobiliteitsbeleid” staat bovenaan de website 
https://telraam.net.
Sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid. Het zijn allemaal problemen waarmee we 
ook herhaaldelijk mee geconfronteerd worden in onze stad. Recent nog werd een jonge fietser 
van zestien jaar aangereden op de hoek van de Koningin Elisabethlaan en de Marie-Joséstraat. 
Overdreven snelheid van de chauffeur die ook nog eens vluchtmisdrijf pleegde. In deze buurt 
wordt vaak geracet. Ik merk hetzelfde in vele andere straten in het centrum: de Breedstraat, 
Lindenstraat, Broedersstraat, Truweelstraat, Kuildamstraat, Louis Francklaan, … Noem maar op.
Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn 
noodzakelijk om het beleid op aan te sturen. Huidige tellingen zijn duur, beperkt in tijd en 
registreren zelden alle vervoerswijzen. De nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor 
innovatieve meetmanieren op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze. Dat is 
'telraam'.
Telraam wordt nu eerst getest met een pilot in Kessel-Lo (Leuven). Recent werden ook 
telnetwerken in andere steden en zones opgezet. Het resulteert in verschillende actieve 
netwerken van burgers die momenteel verkeersdata verzamelen.
Maar steden en gemeenten kunnen ook telnetwerken opzetten. Het lijkt ons absoluut de moeite 
waard om dit ook in Sint-Niklaas op te zetten. Telraam gaat actief met burgers aan de slag om 
deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners engageren zich om te ontdekken hoeveel en 
welk verkeer door hun straat komt. Op een participatieve manier wordt zo voor het beleid 

https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2018/03/2011-11-Dossier-uithuiszetting-in-Sint-Niklaas.pdf
https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2018/03/2011-11-Dossier-uithuiszetting-in-Sint-Niklaas.pdf
https://telraam.net/
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uiterst relevante verkeerstellingen aangeboden. Burgers worden ook begeleid om de data te 
interpreteren en erover te communiceren. Het toestel wordt aan het raam gehangen, en het 
verkeerstellen kan beginnen.
De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en 
mobiliteitsplannen. Telraam-data kunnen ook gebruikt worden om de impact te meten van 
verkeerstechnische ingrepen. De verzamelde meetgegevens dienen zo het beleid. Maar de data 
kunnen ook gebruikt worden door onderzoekers en door alle bewoners en geïnteresseerden 
want de data zijn online beschikbaar voor iedereen.
Telraam heeft voor lokale overheden een aanbod op maat. Wij zouden willen vragen aan het 
stadsbestuur om contact op te nemen met Telraam en te onderzoeken hoe zo’n netwerk kan 
worden uitgezet in de stad. Via scholen en buurtcomités kunnen ook geïnteresseerde burgers 
worden gecontacteerd om deze toestellen te plaatsen, zodat we kunnen komen tot degelijke 
infrastructurele maatregelen om de binnenstad veiliger en gezonder te maken. De omgeving 
van scholen lijkt ons hiervoor zeer belangrijk want een veilige schoolomgeving lijkt ons 
primordiaal. Ook woonwijken met zone 30 lijken ons belangrijk voor deze telramen.

IR 8 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen omtrent het nieuwe zwembad

In de pers lezen we dat het stadsbestuur de knoop heeft doorgehakt. (zie https://www.hln.be/in-
de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-
voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/)
Dit persartikel roept verschillende vragen op. Hierbij een eerste maar niet exhaustieve lijst van 
vragen:
- Gaat het stadsbestuur inderdaad voor een pps-constructie? 
- Voor welke partner gaat men kiezen?
- waarom kiest het stadsbestuur niet voor een zwembad in openbare handen?
- waarom sluit men het huidige Sinbad? Is dat op vraag van de privépartner? 
- wat gaat er gebeuren met het personeel als het Sinbad sluit? 
Deze en ook nog andere vragen leggen wij graag voor aan de betrokken schepen, zodat we de 
informatie niet alleen via de pers moeten krijgen. 

IR 9 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Participatie en communicatie, luister naar 
onze woorden, zie niet naar onze daden

De afgelopen week hebben we -andermaal- weer een sterk staaltje gezien van het 
participatiebeleid van het college van burgemeester en schepenen en van de communicatie 
naar de inwoners én naar de gemeenteraad.
Ik verwijs naar de manier waarop buurtbewoners werden verwittigd en ingelicht aangaande de 
eventuele plannen in verband met de Winningen.

https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/
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Ik verwijs ook naar de communicatie rond het eventueel dossier 'zwembad'.
Hierover wens ik de verscheidene schepenen te interpelleren.

IR 10 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuw zwembad , plannen , visie, plaats, 
timing ...

Groot was de verbazing toen we deze week de plannen te lezen kregen in de pers over het 
blijkbaar reeds geplande nieuwe zwembad.
Over de betrokkenheid van de gemeenteraad in deze heb ik het in een andere interpellatie maar 
blijven toch de expliciete vragen rond dit dossier:
- wanneer beslist?
- op welke gronden deze beslissing?
- andere alternatieven onderzocht en welke?
- buurt geïnformeerd?
- kostprijs?
- evt. partners?
- toekomst Sinbad?
- adviezen mobiliteit en andere?
- timing?
- ...

IR 11 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Masterplan Driegaaienhoek-Smisstraat, 
juridische problemen?

Alhoewel een 'Masterplan' op zich geen juridische basis heeft, is er wel een 
gemeenteraadsbeslissing waar men rekening mee moet houden.
Echter stellen we vast dat vooraleer dit masterplan is gestemd door de gemeenteraad, en 
beslissingen zijn genomen die mijns inziens niet hadden mogen/kunnen genomen worden en 
die mogelijk voor een juridisch staartje zouden kunnen zorgen. Daarom volgende vragen:
- Is het college van burgemeester en schepenen zich daarvan bewust?
- Is het college bereid om inzake het voorliggende dossier, tabula rasa te houden, beseffende én 
het niet afdwingbaar juridisch karakter van een masterplan én gezien de eventuele juridische 
problemen, voortvloeiende uit de chronologie van het dossier?

IR 12 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Toegankelijkheid van het stadhuis voor 
rolstoelgebruikers

We ontvingen enkele opmerkingen/klachten over de niet bereikbaarheid van de verdiepingen, 
bijvoorbeeld voor het bijwonen van een raadszitting van het stadhuis, voor gebruikers van een 
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rolstoel.
Kan hieraan verholpen worden en werd hier aan gedacht ook in de nieuwe vleugel die gebouwd 
wordt?

IR 13 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Nieuw zwembad

Via de media konden we deze week vernemen dat het college van burgemeester en schepenen 
een principebeslissing heeft genomen over het nieuw te bouwen zwembad. Op de 
commissievergadering van dinsdag 22 oktober verwachten we hierover een uitgebreide 
toelichting te krijgen van de bevoegde schepen. Los daarvan roepen zowel de keuze voor een 
private partner, de inplantingsplaats, de financiering en de toekomst van het Sinbad de nodige 
politieke vragen op waarmee we het college aanstaande vrijdag willen confronteren. 

IR 14 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Extra financiering van de steden en 
gemeenten door de Vlaamse Regering 

Verleden week geraakten de bedragen bekend die de nieuwe Vlaamse Regering veil heeft voor 
de extra-financiering van de Vlaamse steden en gemeenten. Voor de dertien centrumsteden 
gaat het om een bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage die stadsbesturen, OCMW's, 
politiezones en gemeentelijke bedrijven moeten betalen voor de pensioenlast van de statutaire 
ambtenaren.
In vergelijking met de andere steden, is de bijdrage voor Sint-Niklaas veruit de laagste van de 
dertien. Stad en OCMW zijn hier de dupe van een voorzichtig beleid waarbij het statutair 
personeelsbestand werd aangepast aan de oplopende pensioenlast en waarbij stad en OCMW 
hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de betaalbaarheid van de pensioenen van het 
personeel. Tegelijk is het hanteren van de respo-bijdrage als enige criterium voor de extra-
financiering een miskenning van de ernst en de complexiteit van de financiële toestand 
waarvoor de centrumsteden, Sint-Niklaas incluis, zich vandaag geplaatst zien.
Dit vraagt om een dringende, zwaarwichtige en zo breed mogelijk gedragen reactie vanuit de 
stad!


