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GEMEENTERAAD
Zitting van 19 december 2019
Aanvullende agenda openbare zitting

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 donderdag 19 december 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 2 Amendement van raadslid Jef Maes: Korting van 40 EUR per jaar per kind tot 2 jaar 
voor restafval

Nu het stadsbestuur dit punt op de agenda zet, zouden wij willen terugkomen op het voorstel 
dat wij al tot twee keer toe hebben naar voren gebracht, namelijk dat ook de ouders met 
kinderen jonger dan twee jaar zouden kunnen genieten van een korting op deze tarieven 
omwille van het feit dat pampers veel zwaarder doorwegen wanneer getaxeerd wordt op 
gewicht en niet op volume. Wij willen nogmaals aandringen op het feit dat we in Sint-Niklaas 
het voorstel van N-VA Sint-Gillis zouden overnemen, namelijk een korting van 40 EUR per jaar 
per kind tot 2 jaar. Een kind heeft ongeveer 8 luiers per volledige dag nodig heeft en deze 
wegen gemiddeld 175 gram.  Eén kind levert per dag ongeveer 1,4 kg vuile luiers op.  Op 
jaarbasis is dat 511 kg vuile luiers. In het diftar-principe kost dit aan het gezin 120,75 EUR (100 
kg aan 0,18 EUR/kg en 411 kg aan 0,25 EUR/kg) puur aan gewicht. Vandaag kan men 511 kg in 
35 grijze huisvuilzakken stoppen wat 61,25 EUR kost, de helft. Men kan de luiers in aparte witte 
zakken ook naar het containerpark brengen, maar geef toe welke ouder, onthaalouder of 
kinderopvangverantwoordelijke wil zijn eigen auto laden met 'gevulde' luiers nadat ze 
meerdere weken werden opgespaard. “Vandaar dat we voorstellen om ouders én onthaalouders 
en kinderopvangdiensten een tegemoetkoming te geven van 40 EUR per jaar per kind tot 2 
jaar”.  Dat zou de stad ongeveer 50.000 EUR kosten, wat in kader van sociaal beleid zeker te 
verantwoorden is. We vinden ook dat de gemeente zich niet achter MIWA of andere gemeenten 
moet verschuilen en dit zelf kan beslissen. "Met extra goed te sorteren kan je als jonge ouder 
niet compenseren wat de meerkost is van het gewicht van de luiers" dixit Koen Daniëls. 
(zie https://sint-gillis-waas.n-va.be/nieuws/aandacht-voor-gezinnen-met-kinderen-
kinderopvang-en-verenigingen-bij-diftar) 
Als amendement stellen wij voor bij artikel 6 §2:
C. Gezinnen, hetzij gehuwd, hetzij officieel samenwonend, krijgen een korting van 40 EUR per 
kind jonger dan twee jaar omwille van de extra kost omwille van het gebruik van luiers. Deze 
korting geldt in het aanslagjaar waarin het kind is geboren, tot het kind de leeftijd van drie jaar 
nog niet heeft bereikt.

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Ilse Bats: Cultuurbesparingen zullen een effect 
hebben op het brede culturele leven in Sint-Niklaas.

In de commissie cultuur en de gemeenteraad van november vroeg sp.a om als stad een 
boodschap over te maken aan de Vlaamse Regering die hen wees op de gevolgen die de grote 
besparingsronde in de cultuursector zou teweeg brengen in Sint-Niklaas. Daar werd niet op 
ingegaan, vooral omdat er nog verdere gesprekken op Vlaams niveau moesten plaatsvinden.
Tijdens de Vlaamse commissie cultuur van donderdag 28 november 2019 werd duidelijk dat de 
Vlaamse Regering eventuele aanpassingen niet overweegt, en dat dus de schreeuw naar gezond 
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verstand en behoud van middelen niet wordt gehoord. Minister-President Jambon benadrukte 
dat de geplande algemene besparing op cultuur niet teruggedraaid wordt.
Enkele vertegenwoordigers van de cultuursector hadden op donderdag 5 december een overleg 
met de Vlaamse Regering. De cultuursector moest daar vooral vaststellen “dat er vandaag nog 
geen plan op lange termijn bestaat, laat staan ambitie" en dat er opnieuw geen sprake is van 
een nieuw voorstel of een oplossing. Integendeel, het verdeel-en-heersprincipe wordt verder 
gepromoot.
Dat is zuur voor een sector die zo’n troef is en Vlaanderen uitdraagt in de hele wereld, maar 
waarvoor amper 1 procent van de gehele begroting wordt voorzien.
Concreet zal dit alles bij het volgend cultuurseizoen in Sint-Niklaas zeer duidelijk worden.
1. De semi-professionele partners moeten het met 6 procent minder doen, nieuwe projecten 
zullen nog nauwelijks een kans krijgen ... maar dat is niet het enige probleem ...
2. De programmatie van de stadsschouwburg zal er heel wat minder gevarieerd uitzien. Grote 
gezelschappen zullen we nog kunnen strikken. Wellicht met minder imposante stukken en 
minder acteurs, maar hopelijk uiteraard even professioneel. De eigenzinnige projecten van 
beginnende gezelschapjes die vooral jongeren naar het theater lokken, staan op de helling. Het 
aanbod zal dus met de tijd minder gevarieerd en gedurfd zijn ...
3. Maar de belangrijkste slachtoffers van deze besparing zijn de jongeren in onze academies en 
kunsthumaniora's. Veel jongeren bergen hun droom om naar het conservatorium, het RITCS of 
een academie te gaan definitief op, nu ze horen dat er in deze sector nog nauwelijks een plaats 
voor hen zal zijn ... De ongerustheid bij deze jongeren en hun ouders is zeer groot ...
Graag pleit ik om namens de gemeenteraad van Sint-Niklaas een voorstelling van beslissing 
formuleren:
"De gemeenteraad van Sint-Niklaas stuurt een boodschap naar de Vlaamse Regering waarin ze 
haar bezorgdheden uit over de aangekondigde besparingen in de cultuursector en het effect 
daarvan op het brede culturele leven in de stad."

IR 3 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Evaluatie van het project Inanna

Eind vorige legislatuur werd het Inanna voel-je-goed programma in het college van 
burgemeester en schepenen goedgekeurd. Dit project kaderde in het actiepunt: een 
gezondheidsbeleid voor bijzondere doelgroepen en werd aangestuurd door de dienst diversiteit. 
Er werden vragen gesteld bij deze segregerende aanpak. Er werd dan ook gesteld dat men dit 
geregeld zou evalueren. Graag hadden wij een toelichting van deze evaluatie. 


