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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 22 november 2019 om 19:00 uur
in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandel.ing van de agendapunten zgats
vermetd in de bijtage
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OPENBARE ZITTING

1. 2019_GR_00599 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 25 oktober
2Ot9= goedkeuring

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

gemeenteraadszitting van 25 oktober 2019 goed te keuren.

POLTilE

Politie

2 2019 GR 00384 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:

deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor aspirant-
inspecteurs: goedkeuri ng

Binnen het huidige aanwervingsbeteid van de geïntegreerde pol.itie is het mogel.ijk naast de :

rnobiliteitscycti, die vijfmaal. per jaar plaatsvinden, deet te nemen aart de aspirantenmobil.iteit.

De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopl.eiding tot
inspecteur in een pol.itieschool.. Binnen deze extra mobil.iteit wordt een onderscheid gemaakt

tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opl.eiding.
El.ke potitiezone kan zich na een Vruchtel.oze mobiliteitsronde formeel engageren'.g-ry1.gebruik te '

maken van deze categorie C, om niet-ingevu.tde vacatures in te vu[[en, mits instemminqvan !.e
gemeenteraad.

Het voordeel voor de zone is dat op deze manier al.tijd een aspirant-inspecteur wordt i

toegewezen en dat deze verplicht vijf jaar in de zone moet blijven. Nadeel is dat de zone geen

inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard gestaagd voor

de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke.inspecteur.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze

aspirantenmobititeit voor het invu[[en van één vacante functie.

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

3 2019 GR 00385 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:

vacant verklaren van één functie van inspecteur van politie
(afdeting tweedelijnspolitiehulp, dienst loka]e recherche):
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 25 september 2011werd de personeelsformatie van de lokate
pol.itie Sint-NikLaas vastgesteld. Eén inspecteur van de dienst lokale recherche verlaat op 1 mei

2020 de Loka[e politie van Sint-Niklaas om te gaan werken bij de LokaLe poLitie van Gent. Om

het personeelsbestand te maximaliseren, wenst de korpsLeiding één functie van inspecteur van
politie vacant te verklaren voor de afdeLing tweedel.ijnspol.itiehul.p, dienst lokaLe recherche.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van inspecteur van pol.itie vacant te
verklaren.

Gemeenteraad

22 november 2019

2/8 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Nikl.aas



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

4 2019-GR_00386 Politieaange[-egenheden: personee[: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van
potitie (intern toezicht en klachtenmanagement): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van23 september 2071l/verd de personeelsformatie van de Lokate

poLitie Sint-NikLaas vastgesteld. De korpsl.eiding wenst een nieuwe functie van hoofdinspecteur
intern toezicht en kl.achtenmanagement vacant te verklaren. Deze functie is vo.orzien op het
organogram
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van hoofdinspecteur van poLitie vacant te
verktaren.

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

5 2019-GR-00387 Pol,itieaangel,egenheden: personeel: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van
politie (dringende pol,itiehulp - interventieteams):
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
pol.itie Sint-Niktaas vastgeste[d. Een hoofdinspecteur van de afdeLing dringende potitiehutp
verlaat de loka[e pol.itie van Sint-Niklaas op 1 mei 2020 om te gaan werken bij de Lokal.e pol.itie

van Antwerpen. Hierdoor komt een plaats van hoofdinspecteur vacant bij de dringende
pol.itiehul.p. De korpsteiding wenst deze functie vacant te verklaren voor de interventieteams.
Aan de gemeenteraad wordt gévraagd één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te
verk[aren.

(Dit punt za['worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

6 2019 GR 00379 Verenigingen, venílootschappen en samenwerkingsverbanden:
lntergemeentelijke Samenwerking Westl,ede: algemene
vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat
vertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van de lntergemeentel.ijke Samenwerking Westl.ede op 3 december 2019 en het
mandaatte bepaLen Van de vertègenwoordiger in deze vergadering

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

7 2019 GR 00388 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbahden :

Cipal dv: algemene vergadering: kennisneming agenda en
bepaling mandaat vertegenwoordiger
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van Cipal. dv op 12 december 2019 en het mandaat te bepal.en van de

vertegenwoordiger in deze vergadering.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeèster Lieven Dehandschutter)

8 2019 GR 00389 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

MIWA: buitengewone algemene vergadering: kennisneming
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-

Waasland (MIWA) op 10 december 2019 en het mandaatte bepalen van de vertegenwoordiger
in deze vergadering

(Dit punt zal worden behandetd in de conlmissie schepen Fil.ip Baeyens)

9 2019 GR 00590 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Tussengemeentel,ijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorzienin g (ov) : buiten$ewone algemene vergadering :

kennisneming agenda en bepal,ing mandaat
vertegenwoordigers

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de Tussengemeentel.ijke Maatschappij der Vl.aanderen voor
Watervoorziening (ov) op 19 december 2019 en het mandaat te bepaten van de

vertegenwoordigers in deze vergadering

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

10 2019 GR 0039í. Kerkfabrieken: Sint-Andreas en Ghislenuskerk te Belsele:
restauratiedossier dak (excl,usief toren): gunning en

stadsaandeet: goedkeuring

Door de kerkfabriek Sint-Andreas'en Ghislenuskerk werd de gunningsbeslissing en het
gunningsverstag van de ontw'erpers voor de dakrestauratie (exctusief toren) van de kerk

overgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gunning en het stddsaandeeL goed te keuren.

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

LI 2019 GR 00393 Diensten: tijdelijke aanstelting van een projectl,eider

technieken: wijze van gunning, raming en voorwaarden:
goedkeuring

Gemeenteraad
22 november 2019

4/8 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Nikl.aas



Aan de gemêenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de
tijdel.ijke aanstelling van een projectl.eider technieken goed te keuren.

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

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

t2 2019 GR OO59s Zakel,ijke rechten: rioproject Puidreef - Kouterdreef: inneming
4 Puidreef en vestiging erfdienstbaarheid inneming 2

Kouterdreef: voorwaarden akten: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de aktes betfeffende
de aankoop van inneming 4 in de Puidreef en de vestiging van een erfdienstbaarheid, inneming
2, in de Kouterdreef

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

t3 2019 GR 00596 Urbanisatie: ontwerp rup lokaal bedrijventerrein
Botermelkstraat - Heimolenstrait: goedkeuring

ln uitvoering van het gemeentelijk ruimteLijk structuurplan wordt een rup opgemaakt voor het
lokaaI bedrijventerrein Botermelkstraat - Heimolenstraat. Hiervoor werd opdracht gegeven aan
lnterwaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rup Lokaal. bedrijventerrein Botermelkstraat -
Heimolenstraat definitief vast te ste[[en.

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

t4 2019 GR 00400 Samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den
Azalee vzw: vertenging : goedkeuring

De huidige samenwerkingsovereenkomst met kringl.oopcentrum Den Azalee vzw werd
vastgel.egd doorde gemeenteraad in zitting van 19 december 2OL4entooptaf op Sl december
2079.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed

te keuren.

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

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Jeugd

15 2019 GR 00581 lnfrastructuursubsidie aan Den Apostel \rzw voor
renovatiewerken aan de jeugdinfrastructuur in de
Apostelstraat: goedkeuring
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De gemeenteraad keurde in zitting van27 apriL 2018 de mede-oprichting en statuten van Den

Apostel. vzw goed. De vereniging heeft ter ondersteuning van het jeugdwerk tot doel het
beherenenonderhoudenvandeinfrastructuur,gelegenteApostelstraat5 -7,!3 en15.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een infrastructuursubsidie van 100.000 EUR aan de

vereniging goed te keuren voor een eerste fase van renovatiewerken aan de jeugdinfrastructuur

in de Apostelstraat.

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

Museum

1,6 2019_GR_00397 Stedelijke musea: collectievorming: schenking
museumobjecten : aanvaarding

Recent werden door particu[ieren enkele kunstwerken en objecten aan het stadsbestuur/het
museum geschonken
Het betreft:
- een schitderij met interieur van de feestzaal van het stadhuis, door Lucien Van de VeLde;
. een stilteven, gqschitderd door Jef tsurm;
- objecten uit het voorma[ige textiel.bedrijf Ets. Edmond Meert (wandtapijt, spoel,

ontwerppatronen, boeken met weefstaLen);
- schil.derij 'De barmhartige Samaritaan', uit de klas van academieleraar Georges Fonteyn.

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

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

'l''' tní O GD nnZeZ Àrnnrccina arlzalir{a infarnamaan+aliilza

onroerendárfgoeddienst etfpunt en beteidsptan 2016-2020:
goedkeuring en bekrachtiging

Op 30 januari 2019 keurde de raad van bestuur van Erfpunt de toetreding van Moerbeke tot
Erfpunt voorwaardel.ijk goed. De hierop volgende maanden stemden ook a[[e zeven leden-
gemeenten via de gemeenteraadsbesl.issing in met de uitbreiding van hun werkingsgebied. Voor

Sint-NikLaas gebeurde deze goedkeuring in gemeenteraadszitting van24 maart 2019.

Om erkend te bl.ijven a[s intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst moet Erfpunt, via

vereenvoudigde procedure, een aanpassing van zijn erkenning bij het agentschap indienen vóór
15 januari 2020. Om aan deze formal.iteit te voldoen, moet elke participerende gemeente via
gemeenteraadsbeslissing akkoord gaan met bovenvermelde aanpassing en tevens het

beteidspLan 2076-2020 opnieuw bekrachtigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van de erkenning van

Erfpunt a[s intergerneenteLijke onroerenderfgoeddienst bij het agentschap en de

herbekrachtiging van het bel.eidsplan van 2Ot6-2020.

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

Vorming en educatie
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18 20L9 GR 00582 Stedetijke academie voor muziek, woord en dans:
toetsi n gsinstrument voor alternatieve leercontexten :

aanpassing

De gemeenteraad keurde in zitting van 24 augustus 2018 een toetsingsinstrument voor
alternatieve leercontexten goed ten behoeve van de stedel.ijke academie voor muziek, woord en
dans.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit instrument op een punt aan te passen.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie schepen FiLip Baeyens)

WELZIJN

Welzijn staf

L9 2019 GR 00598 Welzijn: sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met
Hu urdersbond Oost-Vlaa nderen vzw afdeli n g Waasland :

goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst met Huurdersbond Oost-V[aanderen vzw afdel.ing Waas[and
eindigt op 51 december 2019.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten

(Dit punt zaL worden behandel.d in de commissie schepen Sofie Heyrman)

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 12 november 2019 om 19 uur.

De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 12 november 2019
om 20 uur.
Tijdens deze commissiezitting zaleen sïand van zaken van het RUP van het ziekenhuis AZ Nikolaas
gegeven worden.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 13 november 2019 om 19 uur.
ïijdens deze commissiezitting zaI eên toelichting gegeven worden bíj de aanpak van seksueel
misbruik/geweld.

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

november 2019 om 20 uur. (geen punten)
Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven bíj de stand van zaken van de
ruimtetijk-economische studie en het dossíer van de Salons.

De commissie voor cultuur, deettijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 14 november
2019 om 19 uur.
Tíjdens deze commíssiezítting wordt een toetichting gegeven bij het dossier van de Salons.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderw'rjs: op donderdag 14
november 2019 om 20 uur gaat niet door wegens geen punten.
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De commissie voor algemeen beleid, veitigheid, internationale samenwerking en erediensten:.op
maandag 18 november 2019 om 19 uur.

De commissie voor mobí[iteit, openbaar domein ên stadsontwikkeling: op maandag 18 november
2019 om 20 uUr.

Tijdens deze commissiezitting wordt een4oelichting ge-geven bijvervoerregio Waasland.

De commissíe voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 19 november 2019 om 19 uur.

Tijdens deze commíssiezítting wordt een toelichtÍng gègeven bij de stand van zaken van het
dossier'meerzwemwater'. 'l

De algemene commissie ter toelichting van de meerjarenptanning.2020.2025: op maandag 25

november 2019 om 19 uur.

\
l
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