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GEMEENTERAAD
Zitting van 25.oktober 2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw

Mijnheer

Overeenkomstig artikel. 19 van het decreet over'het Lokaat bestuur nódigen wij u uít tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 25 oktober 2Ot9 om 19:00 uur in
de genleerlteraadzaal van het stadhuis voor dq afnahdeting van de agendapunten zoals vermeld
in de bijLage.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur

Gemeenteraad

25 oktobei 2019

Mia Mortier
raadÈl.id-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00549 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszittingen 24 en 27

september 2019 : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverstag van de

gemeenteraadszittingen van 24 en 27 september 2019 goed te keuren.

POLITIE

Pol,itie

2 2019 GR 00353 Politieaangelegenheden : protocol bestuurlijke handhaving
met openbaar ministerie: goedkeuring

Er is steeds meer nood aan overleg tussen de bestuurlijke en gerechtetijke overheden over de
juiste aanpak van criminal.iteit (ondermijnende criminaliteit, il.l.egal.e economie, inbreuken in de

horeta, drugscriminaliteit, nachttawaai, jeuiTdbendes...). De beide overheden hebben via de

bepa[ingen van de gemeentewet, de GAS-wetgeving en vqrschitlende.strafwetten taI van

mogel.ijkheden. Het is strategisch belangrijk goede afspraken te maken, informatie uit te
wisse[en en gezamenLijke actiès te organiseren.

Via omzendbr,ief i[0 Váh12'0.18 besliste het parket van Oost-V[aanderen dgt bestuurlijke ..

handhaving al.s prioriteit of transversaal thema moet opgenomen worden in.alte,O"ost-Vtaamse

Zonale veitigheidsplannen. De verdere uitwerking ervan gebeurt gel.eidel.ijk en aan de hand van

de ondertekening van een protocoLakkoord.

Aan de gemeent;raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een dergeLijk protocolakkoord
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(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

3 2019 GR 00355 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van pol.itie

(afdel,ing dri ngende politiehul,p, i nterventieteams) :

goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
pol.itie Sint-Niktaas vastgestetd. Een:inspecteur van pol.itie verlaat de interventieteams van de

[okale poLitie Sint-Niktaas op 1 november 2019 om te gaan werken al's dispatcher in de eigen
politiezone. Hierdoor wordt een functie van inspecteur interventie vacant.

Aan de gemeenteraad wordi gevraagd een functie van inspecteur van pol.itie vacant te verklaren

voor de interventietea ms.

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

4 20L9_GR_00557 Politieaangelegenheden : personeel: administratief en

logistiek kader: vacant verkhrèn van één functie van
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contractueel consutent: goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 weid de personeelsformatie van de lokaLe
pol.itie Sint-Nikl.aas vastgesteld. Eén consutent (personeetsLid Logistiek en administratief kader
van het niveau B) verLiet op 1 oktober 2079 de Lokal.e pol.itie Sint-Nikl.aas voor twee jaar voor
een loopbaanonderbreking omwitle van persoonl.ijke aangel.egenheden. Al.s gevotg hiervan komt
een functie van consutent tijdeLijk vrij.
Aan de gemeenteraad werd in zitting van23 augustus 2019 gevraagd een functie van
contractueel consulent vacant te verklaren voor de dienst HR. Aan de raad wordt nu gevraagd
akkoord te gaan met de omzetting van deze functie naar een contractueel consulent
communicatie, indien er geen geschikte kandidaten gesetecteerd worden voor contractueel
consulent HR.

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

5 2019_GR_00358 Politieaangelegenheden: personeek bevoegde dienst voor het
erkennen van arbeidsongegllen en beroepsziekten:
goedkeuring

De overheid wijst de dienst aan die bevoegd is voor de behandeling van de aangifte van ieder
ongeval dat al.s arbeidsongeval kan worden beschouw.d of iedere ziekte die als beroepsziekte
kan worden beschouwd. De personeelsleden worden daarvan in kennis gesteld.
De korpschef stelt voor de erkenning van de de arbeidsongevatlen van atte medewerkers van de
lokale pol.itie Sint-Niktaas toe te wijzen aan het stedel.ijke team verzekeringen en de erkenning
van de beroepsziekten aan het kabinet van de korpschef.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

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

6 2019 GR 00354 Politieaangelegenheden : zonaal veiligheidsplan loka[e pol.itie

Sint-Niktaas voor 2020-2025 : kennisgeving

De [okal.e pol.itie Sint-NikLaas hèeft het zonaaI veitigheidspl.an (ZVP) 2020-2025 afgewerkt.
Het pLan is in zitting van 22 juni 2019 goedgekeurd door de zona[e veil.igheidsraad (waarvan de
burgemeester voorzitter is) en moet nu ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministers
van Binnenlandse Zaken en van Justitie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het zonaaI veiLigheidsptan, waarin '

de pl.anning en uitvoering van het politio'nele bel.eid op Lokaat niveau voor de komende vijf jaar
wordt vastgelegd.

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

ONDERSTEUNING

HR

7 2019 GR 00359 Decretale graden: vervangingsregeling voor de algemeen
directeur: goedkeuring
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De algemeen directeur kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, a[ dan niet
voorzien. Het is noodzakel.ijk om de continuiteit van de dienstvertening te garanderen via een

vervangingsrege[ing.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vervangingsregeLing goed te keuren.

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

DIENSTVERLENING

Bestuursad min istrratie

8 2019 GR 00351 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Intergem: buitengewone algemene vergadering:
kennisneming agenda en bepaling mandaat
vertegenwoordigers

De intercommunate vereniging-voor energieteveringen in Midden-Vlaanderen (lntergqm) nodigt
het stadsbestuur Sint-Nikl,aas uit tot de buitengewone algemene vergadering op 16 december
2org.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en

het mandaat te.bepa[en van de vertegenwoordiger in de4e vergadering.

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

g 2019-GR-00352 Werken: initiatief TruStone: aankopen van duurzame
natuursteen: goedkeuring

Begin augustus riep deWSG haarleden op om het'lnitiatief TruStone'te ondertekenen en op

deze manier te verklaren wérk te maken van maatschappeLijk verantwoord aankopen van
natuursteen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om dit initiatief te ondertekenen.

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

10 201e-GR-00360 
iï::ïfft"',ïï:li:int:ïlr"Jff:lïg,rndustriepark'west:

ln zitting van 6 febiua ri 2Ot7 ging het cotl.ege akkoord niet het indienen ïan Oe aangepaste

subsidieaanvraag bij de Vl.aainse Mitieumaatschappij (VMM) voor het rioproject afkoppeting
omgevi ng I ndustriepark-West.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de studieopdracht en met het addendum
aan deze overeenkomst.
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(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

L1, 2019_GR_00361 ' Diensten: dienst beheer openbaar domein: afsluiten
raamcontract borstelen en vegen van verhardingen: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Eind 2019 loopt het huidige contract ten einde. BijgevoLg moet een nieuwe procedure opgestart
worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te
keuren voor de opdracht 'het borstelen en vegen van verhardingen (manueel en machinaal.) in
het kader van preventieve onkruidbestrijding'.

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

t2 2019_GR_00362 Diensten: afdeling plannen en ontwikkelen: aanstellen
ontwerper 'straat van de toekomst' Baenstandwijk: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Voor de 'straat van de toekomst' in de Baensl,andwijk moet een ontwerper worden aangesteld.
De opdracht omvat de integrale uitwerking van de 'straat van de toekomst' in de Baenstandwijk
voor twee aaneensluitende straatsegmenten in de Kardinaal. CardijnLaan:
- KardinaaI Cardijnlaan tussen Abingdonstraat en Pater Segersstraat, zijnde het proefproject
'straat van de toekomst' in het kader van de thematische projectsubsidie 'Groen in de stad';
- KardinaaI Cardijnlaan tussen Pater Segersstraat en Schongaustraat, zijnde het project 'weg

voor water' in het kader van de proeftuinen ontharding binnen het thema 'ruimte voor water'.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voon,^uaarden
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behande[d in de commissie schepen Wout De Meester)

1,3 2019 GR 00365 Werken: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken binnen
de winkelwandellus in de Marktstad: wiize van gunning,
raming en voorwaarden : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren voor de opdracht 'uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken binnen de

winkelwandetlus in de Marktstad'.

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

1,4 2019_GR_00364 Werken: raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers
voor de aanleg, het vernieuwen en het herstelten van trottoirs
en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse

ï"":ffff1ken: 
wilze van gunning, raming en voorwaarden:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren voor het aangaan van een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers
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voor de aanteg, het vernieuwen en het herstelten van trottoirs en fietspadqn en voor het
uitvoeren van d iverse wegenwerken.

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

2019_GR_00565 Werken: vernieuwen duiker op spoorlijn 59 ter hoogte van

Valkstraat . Moortelhoekstraat: samenwerkingsovereenkomst:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van het project 'vernieuwen duiker op

spoorlijn 59 te'r hoogte van Valkstraat - Moortelhoekstraat'akkoord te gaan met'het afsluiten
van een samenwerkingsovereenkomst met lnfrabel nv.

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

OMGEVING

Ptannen en ontwikkelen

t6 2019 GR 00350 Zaketijke rechten : rioproject Puidreef-Kouterdreef: kosteloze

overdracht inneming 2 Puidreef: voorwaarden aKe:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de akte betreffende
de kosteloze overdracht van inneming 2 van het rioproject Puidreef-Kouterdreef. Het betreft de

kosteloze overdracht van de Puidreef zelf aan de stad Sint-NikLaas

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

.t -,
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voorwaarden akte: goedk'eurin g

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van het perceel gelegen

tussen Pijkedreef 107 en 109 (met a[s b'estemming gebied voor gemeênschapsvoorzieningen en

openbaar nut) en de voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

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

18 2019_GR_00568 Urbanisatie: ontwerp rup lokaal bedrijventerrein
Botermelkstraat - Heimotenstraat: goedkeuring

ln uitvoering van het gemeentetijk ruimtel.ijk structuurplan wordt een rup opgemaakt voor het
Lokaal. bedrijventerrein Botermetkstraat - Heimolenstraat. Hiervoor werd opdracht gegeveh aan

lnterwaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rup LokaaL bedrijventerrein Botermelkstraat -
Heimol.enstraat definitief vast te stel.[en.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Wout De Meester)
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Vergunnen en toezicht

L9 2019_GR_00569 Urba nisatie : stadsbestuur: Hondsneststraat : uitvoeren van
verbeteringswerken: zaak van de wegen: goedkeuring

De aanvraag betreft het verbeteren van de bermen door het vernieuwen van de bitumineuze
verharding en het aanleggen van twee betonnen kantstroken van 1 m breed langs beide kanten
van de rijweg. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 16 jul.i 2019 tot 14 augustus 2018,
volgens de regels vermetd in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over
aa nvragen tot stedenbouwkund i ge vergunni nglomgevi ngsverg unn ing en
verkavelingsaanvragen. Er werd één bezwaarschrift ingediend.
Uit de gemeenteraadsbeslissing moet bl.ijken dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van
de ingediende bezwaren. De bezwaren die betrekking hebben op de wegenis, moeten door de
gemeenteraad op een gemotiveerde wijze bij haar beoordel.ing worden betrokken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de zaak van de wegen inzake de verbeteringswerken
in de Hondsneststraat goed te keuren.

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

20 .2019_GR_00370 Urbanisatie: stadsbestuur: Hoogkamerstraat-Houten Schoen
uitvoeren van wegen- en rioleringswerken: zaak van de
wegen: goedkeuring

De aanvraag betreft het heraanleggen van de wegenis en het uitvoeren van rioleringswerken.
Deze werken worden gemeentegrensoverschrijdend gepLand ffemse en Sint-NikLaas). Hierdoor
is de deputatie de vergunningverlenende overheid.
De aanvraag werd openbaargemaakt van 22 augstus 2019 tot en met 20 september 2019. Er

werden geen bezwaarschriften ingediend voor het grondgebied Sint-Nikl.aas. De twee
ingediende bezwaarschriften hebben enkel betrekking op het grondgebied Temse en handelen
hoofdzakel.ijk over de ontsluiting naar de industriezone TTS en de hierbij horende
fietsveiLigheid. Deze bezwaren worden louter informatief al.s bijl,age toegevoegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de zaak van de wegen inzake de wegeniswerken in
de Hoogkamerstraat en Houten Schoen goed te keuren.

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

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

2t 2019-GR_00571 Wetzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met
Centrum Geestel,ijke Gezondheidszorg Waas en Dender in het
kader yan het verhogen van de toegankel,ijkheid van de
geestelijke gezondheidszorg : goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestel.ijke Gezondheidszorg Waas en Dender in
het kader van het verhogen van de toegankel.ijkheid van de geesteLijke
gezondheidszorg, eindigt op 51 december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst met een jaar te vertengen.
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(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Sofie Heyrman)

22 20L9 GR 00372 Welziin: verlengen samenwerkingsovereenkomst met Rode

Kruis Vlaanderen, afdeli ng Si nt- Ni kl,aas betreffende het
groepsvervoer van personen met een beperking: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de overeenkomst met Rode Kruis

V[aanderen, afdel.ing Sint-NikLaas, goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie schepen Sofie Heyrman)

Stedetijk basisonderwijs

23 2019 GR 00377 Samenwerkingsovereenkomst stedelijk basisonderwijs en een

centrum voor leerlingenbegeleiding : procedure: goedkeuring

De huidige samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding loopt sinds 2007 en

Loopt af in 2020.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de procedure voor de totstandkoming van een

samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

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

Welzijn staf

24 2019 GR 00373 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met
Vormi n g pl,us Waas-en -Dender ww betreffende Babbelonië :

goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de overeenkomst metVormin_qplus

Waas-en-Dender vzw houdende de organisatie van Babbel.onië iri Sint-Nikl.aas goed te keuren

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)

2s 2019 GR OO374 Wetziin: verlengen samenwerkingsovereertkomst met
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vtaanderen vzw
betreffende het peterschapsproject tussen vrijwi [[i gers en

vtuchtelingen : joedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor A[gemeen Wetzijnswerk Oost-V[aanderen

vzw, betreffende het peterschapsproject trusseri vrijwitLigers en vluchte[ingen, eindigt op 31

december 2019.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Sofie Heyrman)

26 20L9 GR 00575 Welzi jn : verlengen sa menwerki ngsovereen komst met
Wereldhuis Bonangana rrzw betreffende het organiseren van
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taalondersteuning aan anderstalige inwoners: goedkeuring

De sa menwerki n gsoveree n komst met We re[d h u i s Bonan ga na vzw, betreffende
taatondersteuning aan anderstatige inwoners, eindigt op 31 d.ecember 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel,d in de commissie schepen Sofie Heyrman)

27 2019 GR 00376 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met .

Centrum voor Geestetijke Gezondheidszorg Waas en Dender
vzw betreffende de psychotherapeutische behandeling van
vtuchtelingen : goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Geestel.ijke Gezondheidszorg Waas en
Dender vzw, betreffende de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen, eindigt op 31
december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraàgd de vertenging van deze samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digital.isering: op maandag 14
oktober 2019 om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt de nieuwe marktteider voorgesteLd.

De cominissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikke[ing: op maandag 14 oktober
2019 om 20 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt een toel.ichting gegeven bij de stand van zaken van
gebiedsgericht werken.

De commissie voor ruimteLijke ordening, duurzaamheid en natuur:op dinsdag 15 oktober 2019
om 20 uur.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 16 oktober 2019 om 19

uur

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag t7 oktober
2019 om 20 uur. Deze gaat door in De Droombalton (le verdieping - teraarskamer).

De commissie voor atgemeen beLeid, veitigheid, international.e samenwerking en erediensten:
op maandag 21 oktober 2019 om 19 uur.

De commissie voor financiën, personeel en sport:op dinsdag 22 oktober 2019 om 19 uur. Deze
gaat door in Sinbad.
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De commissies voor jeugd, participatie en gebouwen en voor cultuur, deeltijds kunstondenrijs
en lanitbouw gaan 4!g! door wegens geen pqnten.

Votgènd agendapunt voor de raad voor maatschappel.ijk welzijn van vrijdag 25 oktober 2019

wordt besproken in de commissie voor algemeen beleid, veiLigheid, internationate
samenwerking en erediensten, op maandag 21 oktober 2019:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Sociaal. Verhuurkantoor

Waasland; aanduiding l"iá dagel.ijks bestuur
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