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Zitting van 19 december 20t9
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 19 december 2Ot9 om 19:00
uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhande|'ing van de agendapunten zoa[s
vermeld in de bijl.age.

Hoogachtend

Johan Verhulst
a[gemeen directeur

Gemeenteraad

19 december 2019

Mia Mortier
raadsIid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

t 2019-GR-OO41o Gemeentebetastingen : gemeentebelasting ter bestriiding van

Leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en

woningen: goedkeuring

Het reglement op de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten,
gebouwen en woningen verva[t per 31" december 2019.

ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het

bel.eidsprogramma 2}tg-2014. ln toepassing.van actieptan 44 (beLastingen en premies

doorl.ichten en hervormen) worden voor deze bel.asting een aantaI gerichte aanpassingen

voorgesteld, met ingang van L januari 2020.

Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieirwe reglement van deze beLasting goed

te keuren.

(Dit punt zal worden be handeld in de commissie schepen lne Somers)

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

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

2 2019 GR O04L2 Gemeentebelastingen : gemeentebelasting op de verspreiding
van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee
gelijkgestelde producten : goedkeuring

Hei Íegien'ient op de beiasting op de vei'spi'eiding van niet-geacii'esseei'cj i'eclamecji'ukwei-k en

daarmee gel.ijkgesteLde producten verva[t per 31 december 2019.

ln zitting van22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het

bel.eidsprogramma 2019-2024. ln toepassing van actieplan 44 (betastingen en premies

doorlichten en hervormen) worden voor deze beLasting een aantaI gerichte aanpassingen

voorgeste[d
Dit regtement met aanpassingen zal met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing

worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe regtement van deze bel,asting goed

te keuren.

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

3 2019 GR OO4t3 Gemeentebelastingen : gemeentebelasti ng op de tijdel'iike
privatisering van het openbaar domein: goedkeuring

Het reglement op de belasting op de tijdeLijke privatisering van het openbaar domein vervatt
per 31 december 2019.

ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het

beLeidsprogramma 20t9-2024. ln toepassing van actieplan 44 (betastingen en premies
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doorlichten en hervormen) worden voor deze belasting een aantaI gerichte aanpassingen
voorgeste[d
Dit regl.ement met aanpassingen zaI met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing
worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe reglement van deze bel.asting goed
te keuren.

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

4 2019 GR 0041.4 Gemeentebelastingen : gemeentebelasting betreffende de
lozing en de afkoppeling van hemel. en afiyalwater:
goedkeuring

ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
beleidsprogramma 2079-2024. ln toepassing van actiepLan 44 (bel.astingen en premies
doorlichten en hervormen) is het noodzakeLijk geb[eken om een betastingreglement in te
voeren dat het uitvoeren door de burger van diverse maatregelen inzake hemel- en afvatwater
afdwingbaar kan maken

Dit regLement zal met ingang van L januari 2020 van toepassing worden.
Aan de gemeenteraad wotdt daarom gevraagd het nieuwe regtement van deze bel.asting goed
te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Car[ Hanssens)
(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissíe schepen Peter Buysrogge)

5 2019_GR_00415 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op tweede
verblijven en weekendverblijven: goedkeuring

Het reglement op de belasting op tweede verblijven vervatt op 3t december 2,019.
In zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
beLeidsprogramma 2Ot9-2024. ln toepassing van actiepLan 44 (belástingen en premies
doorLichten en heivormen) worden voor deze bel"asting een aantaI gerichte aanpassingen
voorgeste[d
Dit regLement met aanpassingen zaI met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing
worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe regtement van deze betasting goed
te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Marijke Henne)
(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie schepen Peter Buysrogge)

6 2019_GR_00416 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op vaste en
mobiele reclame: goedkeurin g

Het reglement op de belasting op reclameconstructies en uithangborden vervatt op 31
december 2019.
ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
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beteidsprogramma 2019-2024. ln toepassing van actieplan 44 (beLastingen en premies

doortichten en hervormen) worden voor deze belasting een aantal gerichte aanpassingen

voorgeste[d
Dit reglement met aanpassingen zal met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing

worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe reglement van deze bel,asting goed

te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

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

7 2019 GR OO4L7 Gemeentebelastingen: gemeeniebelasting op nachtwinkets,
private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en

massagesalons : goedkeuring l

Het reglement op de betasting op nachtwinkets, private bureaus voor telecommunicatie,
shishabars en massagesalons vervatt op 31 december 2019.

ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
'bel.eidsprogramma 2Ot9-2024. ln toepassing van actiepl.an 44 (bel.astingen en premies

voorgesteId
Dit regLement met aanpassingen zaI met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing

worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe reglement van deze bel.asting goed

te keuren.

(Dit punt zaIworden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

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

I 2019 GR 00418 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op masten en
pylonen: goedkeuring

ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
beteidsprogramma 2A19-2024. ln toepassing van actiep[an 44 (beLastingen en premies

doorl.ichten en hervormen) is het noodzakel.ijk gebl.eken om een beLastingreglement in te
voeren op masten en pylonen

Dit reglement zal met ingang van 1 januari 2020 van toepassing worden
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe reglement van deze belasting goed

te keuren.

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

9 2019 GR 00419 Gemeentebelastingen : algemene gemeentelijke

bedrijfsbelasting : goedkeuring

Het reglement op de algemene gemeentetijke bedrijfsbeLasting vervalt op 3L december 2019:

ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het

bel.eidsprogramma 2Ot9-2024. ln toepassing van aqtiepLan 44 (bel.astingen en premies
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doortichten en hervormen)worden voor deze belasting een aantaI gerichte aanpassingen
voorgeste[d
Dit regtement met aanpassingen zaI met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing
worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het nieuwe regtement van deze bel.asting goed
te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)
(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

10 2019 GR 00420 Gemeentebetastingen: aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting : goedkeuring

De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 20L8, houdende goedkeuring van de
aanvu[[ende gemeentebetasting op de personenbelasting verva[t per 3I december 2019.
Deze belasting zaL met ingang van 1 januari 2O2O opnieuw van toepassing worden.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd deze belasting goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

11. 2019 GR OO42t Gemeentebelastingen: opcentiemen op de onroerende
voorheffing : goedkeuring

De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018, houdende goedkeuring van de

opcentiemen op de onroerende voorheffing vervalt per 31 december 20t9.
Deze belasting zaI ongewijzigd met ingang van 1 januari 2020 opnieuw van toepassing worden
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd deze belasting goed te keuren.

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

t2 2019-GR_00411 Gemeentebetastingen: wijziging van het reglement op de
ggmeentebelasting op de ophal,ing en veruerking van
restafoal (huisvuil) : goedkeuring

ln zitting van 25 januari 2019 heeft de gemeenteraad de belasting op de ophaling en

verwerking van restafval. (huisvuiL) ingevoerd met ingang van L juLi 2OIg.
ln zitting van 22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
beleidsprogramma 2OIg-2024. ln toepassing van actieplan 44 (beLastingen en premies

doorlichten en hervormen) en uit vaststellingen die uit de praktijk zijn gebLeken, worden voor
deze belasting een aantaI gerichte aanpassingen voorgesteLd.

Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd de wijziging van het reglement van deze

betasting.goed te keuren.

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie schepen Carl' Hanssens)
(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

t3 2019 GR 00422 Retributies: hernieuwing van het reglement op de retributie
op het uiWoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het
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openbaar domein: goedkeuring

Het reglement op de retributie op het uitvoeren van werken aan nutsvoórzieningen op het
openbaar domein verva[t op 31 december 2019. Het is derhatve noodzakel.ijk om dit reglement
te hernieuwen.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd de hernieuwing van het reglement van deze

retributie goed te keuren.

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

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

t4 2019_GR-00423 Retributies: hernieuwing van het reglement op de retributie
op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel,
aàn geboden door de gemeentetij ke i nstel,l.in gen : goed keuri ng

ln zitting van 19 december 2013 heeft de gemeenteraad de invoering van het reglement op de

retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de

gemeentelijke instetl,ingen, goedgekeurd. ln diverse zittingen werd dit regtement later
aangevuld en gewijzigd.

beleidsprogramma 2019-2024. actieplan 44 (bel,astingen en premies doorlichten en hervormen)
stel.t dat er in de voorbije bestuursperiode een [ineaire indexering van retributies en betastingen
van L8 Towas.Voor de komende beleidsperiode zal het stadsbestuur geen gel,ijkaardige

indexering toepassen, maar werken met gerichte aanpassingen, waarbij de vete verenigingen in

de stad worden ontzien.
Er zijn diverse dergetÍjke aanpassingen noodzakelijk, waardoor het aangewezen is het
retributiereg[ement te hernieuwen.
Aan de qemeenteraad wordt daarom gevraaqd de hernièuwing van het reglement van deze

retributie goed te keuren.

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

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

15 2019 GR OO424 Retributies: wijziging van het reglement op de retributie op de
invordering van fiscale en niet fiscale onWangsten:
goedkeurin g

ln zitting van22 maart 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het
beleidsprogramma 2019-2024. ln toepassing van actieplan 44 (betastingen en premies

doorlichten en hervormen) zaI gewerkt worden met gerichte aanpassingen.
De voorgestel,de wijziging is een dergel.ijke aanpassing
Aan de gemeente.raad wordt daarom gevraagd de wijziging van het regtement van deze

retributie goed te keuren.

(Dit punt zaL worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

Boekhouding

Gemeenteraad
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1,6 2019_GR_00425 Erediensten: kerkfabrieken: budgetwijzigingen: kennisneming

De budgetwijziging voor Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos heeft tot doel de investering te voorzien
voor de vervanging van de verwarming en de binnendeur door middel van een

De budgetwijziging van.Sint-NikLaas heeft tot doel. het wegwerken van de zogenaamdeZ-
waarde. De wijziging van de investeringstoelage is enkel. een doorschuif van 2018 en een
herschikking van de middel.en van 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te.nemen van de wijziging nummer l van het
budget 2019 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos en Sint-Nikl.aas.

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

L7 2OL9-GR-00427 Erediensten:kerkfabrieken: meerjarenplan 2O2O-2025:
goedkeuring

De etf kerkfabrieken hebben hun meerjarenplan 2020-2025 opgesteld. Het jaarl.ijks in te dienen
budget van de kerkfabrieken is een afgeleide van een door hen opgemaakt meerjarenplan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenptan 2020-2025 goed te keuren.

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

18 2019_GR_00426 Erediensten: kerkfabrieken: budget 2020: kennisneming

Het jaarl.ijks in te dienen budget van de kerkfabrieken is een afgeleide van een door hen

opgemaakt meerjarenplan. Wanneer dit budget binnen de grenzen van het goedgekeurd

meerjarenpLan bl.ijft, moet de gemeênteraad enket kennísnemen van dit budget.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2020.

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

t9 2019 GR 00428 Brandweer: H u lpverlen i n gszone Waasla nd : gemeentetijke
dotatie 2O2O: goedkeurin g

De hulpverleningszones traden in werking op 1 januari 2015. De Hulpverteningszone Waastand

verenigt de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint-GiLl.is-Waas, Sint-Nikl.aas, Stekene, Temse en

Waasmunster.
De gemeenteraad van Sint-Niklaas besliste in zitting van24 oktober 2014akkoord te gaan met
de afspraken in verband met de criteria op grond waarvan de verdeelsleutel tussen de
gemeenten voor de HuLpverLeningszone Waasland werd bepaal,d en in te stemmen met de

verdeelsteutel voor de stad Sint-Nikl.aas ten belope van 34,5 % dieín acht zou worden genomen

bij het berekenen van de gemeentelijke dotatie. De dotatie voor 2020 van de stad Sint-Niktaas
bedraagt 5.806.7 97,01 EU R.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gemeentel,ijke dotatie 2020 aan de

HuLpverl.eningszone Waas[and goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
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20 2019 GR 00429 Politieaangelegenheden: potitiezone: begroting en dotatie
2O2O: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politiebegroting 2020 en de daarin voorziene
dotatie aan de lokate politiezone goed te keuren.

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

2t 2019 GR 00430 - Cultuurcentrum: ACCS|vzw: budgetwijziging 2019 en

budget 2O2O: kennisneming en goedkeuring dotatie -

Artikel. t2 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Sint-Niklaas en ACCSI

vzw bepaatt dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2019 en het
budget 2020 van ACCSI vzw en de daarin voorziene dotatÍe goed te keuren.

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

22 2019-GR-00431 - Verenigingen, vennootschappen en

ww: budget 2020: kennisneming en goedkeuring dotatie -

Artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en

Centrummanagement Sint-NikLaas vzw bepaatt dat het budget van de vereniging aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2020 van

Centrummanagement Sint-Niktaas vzw en de daarin voorziene dotatie goed te keuren.

(utL PuÍtL zdt wotueÍt uendÍruetu rÍr ue LUrÍrÍilt55rc 5LÍrePeÍr tÍrg )oÍÍtgr5,l

23 2019 GR OO432 - Verenigingen, vennootschappen en

samenwerkingsverbanden: Jos ww: budget 2020:
kennisneming en goedkeuring dotatie -

Artiket L1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-NikLaas en Jeugdwerk
Ondersteunen vzw (JOS vzw) bepaaLt dat het budget van de verenigióg aan de gemeenteraad

wordt voorgeLegd

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2020 van Jeugdwerk
Ondersteunen vzw en de daarin voorziene dotatie goed te keuren.

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

24 2019 GR 00433 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis: meerjarenptan 2020-
2025: goedkeuring

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis heeft op 21 november 2019
het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. Conform artikel 242van het decreet lokaal bestuur
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wordt dit meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom
gemeentebedrijf 't Bau-huis goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

25 2019_GR-00434 - Verenigingen, vennootschappen en

samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't Bau-

huis: prijssubsidieregtement 2020: goedkeuring -

Om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis van
de stad Sint-Niktaas prijssubsidies ontvangt als compensatie voor de Lage gebruikerstarieven
van 't Bau-huis.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het prijssubsidiereglement 2020 goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in dè commissie schepen lne Somers)

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

26 2019_GR_00435 Meerjarenpl.an 2020-2025: tijst nominatieve subsidies:
goedkeuring

De Lijst met nominatieve subsidies was tot 2019 een onderdeel van het budget. Omdat het
budget vanaf 2020 verdwijnt, moet er een aparte beslissing over deze lijst worden genomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de LÍjst met nominatieve subsidies goed te keuren.

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

27 , zOLg-GR 00458 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel
OCMW: goedkeuring

Het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelsteltingen, actieplannen, acties
en kredieten waarmee het bestuur invutling wenst te geven aan het beleidsprogrogramma
'Samen maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenptan geïntegreerd is voor stad en

OCMW, moet elk bestur-ir eerst zijn aandeel apart vaststeLl.en vooraleer de integral.e versie door
de gemeenteraad kan worden goedgekeurd. Aangezien het stadsbestuur de financiële gevolgen
moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk weLzijn maakt, moet de
gemeenteraad de beslissing van de raad voor maatschappel,ijk wetzijn voor het aandeeL van het

' OCMW ook nog goedkeuren, vooraleer de integra[e meerjarenplanning kan worden

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)
(Dit punt zal worden behandel.il in de commissie schepen Bart De Bruyne)
(Dit punt zaL wbrden behandel.d in de commissie schepen Sofie Heyrman)
(Dit punt zal worden behandel"d in de commissie schepen Fitip Baeyens)
(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

Gemeenteraad
19 december 2019

9/t4 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Nikl.aas



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

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie schepen Marijke Henne)

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

28 201.9 GR 00437 Meerjarenptan 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel stad:
goedkeuring

Het meerjarenptan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen, actieplannen, acties
en kredieten waarmee het bestuur invulting wenst te geven aan het beteidsprogrogramma
'Samen maken we.de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenptan geïntegreerd is voor stad en

OCMW, moet etk bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen vooraleer de integrate versie door
de gemeenteraad kan worden goed,gekeurd.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het het aandeel van het stadsbestuur in het
meerjarenpLan 2020-2025 goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

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

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

(Dit punt zaL worden behandetd in de commissie schepen Cart Hanssens)

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

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie schepen Marijke Henne)

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

29 2019_GR_00436 Meerjarenptan 2020-2025 voor stad en OCMW: goedkeuring

Het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen, actieplannen, acties

en kredieten waarmee het bestuur invulting wenst te geven aan het beleidsprogrogramma
'Samen maken we de stad van morgen'.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenptan 2020-2025 goed te keuren.

(Dit punt zal worden
(Dit punt zal worden
(Dit punt zat worden
(Dit punt zaI worden
(Dit punt zal worden
(Dit punt zal worden
(Dit punt zal. wordelr
(Dit punt zal worden
(Dit punt zaL worden

behandeld in
behandeld in
behandetd in
behandeld in
behandel.d in
behandeld in
behandeld in
behandeld in
behandeld in

de commissie schepen lne Somers)

de commissie schqpen Bart De Bruyne)

de commissie schepen Sofie Heyrman)
de commissie schepen Fil.ip Baeyens)

de commissie schepen CarL Hanssens)

de commissie schepen Wout De Meester)

de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

de commissie schepen Marijke Henne)

de commissie schepen Peter Buysrogge)

30 201.9 GR 00439 Verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van
dagelijks bestuur: boekjaar 2020: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Lijst met acties uit het boekjaar 2020 goed te keuren

waarvan de verrichtingen die op het krediet ervan worden gevoerd, aan de raad worden
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voorgelegd ongeacht het bedrag, tenzij met inachtneming van de a[gemene rekeningnummers
opgenomen in de definitie 'dageLijks bestuur' en van de machtigingsgrens van 10.000 EUR,

exc[usief btw.

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

OMGEVING

Plannen en óntwíkkelen

31. 2019 GR 00456 Regtement inzake inventarisatie van leegstand en verkrotting:
goedkeuring

De gemeenteraad stetde in zitting van24 maart 2017 het reglement inzake inventarisatie van
Leegstand en verkrotting vast.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement inzake inventarisatie van leegstand en

verkrotting opnieuw vast te stelten met ingang van L januari 2020.

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

32 2019 GR 00450 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Centrummanagement Sint-Nikl,aas vzw: verlenging en
aanpassing samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Bij ministerieel besluit van 1 apri[ 20].4 werd de oprichting van Centrummanagement vzw
goedgekeurd.

ArtikeL 24T van het decreet lokaal bestuur voorziet dat tussen de gemeente en de EVA-vzw een
samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten betieffende de uitvoering van de toevertrouwde
taken van gemeentelijk bel.ang.

ln zitting van23 mei 2014 stetde de gemeenteraad de voorwaarden vast van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Centrummanagement vzw. Deze
samenwerkingsovereenkomst verstrijkt uiterl.ijk twaal,f maanden na de voltedige vernieuwing
van de gemeenteraad. De overeenkomst werd aangepast en conform het decreet LokaaL bestuur
opgemaakt
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met
Centrummanagement vzw goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

33 2019 GR OO449 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Centrummanagement Sint-N iktaas vzw: algemene
vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat
vertegenwoordigers

De stad Sint-Niktaas vormt in de algemene verQadering van Centrummanagement Sint-Niklaas
vzw slechts eén Lid (categorie A). lngevol.ge artikel 246I2 van het decreet tokaal bestuur
moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handeten overeenkomstig de instructies van
de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de atgemene
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vergadering, kennis moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het
stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordigers van de stad moet worden
ingenomen op de aLgemene vergadering, De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in
de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor
economie, mevrouw lne Somers, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene

vergadering die doorgaat op 9 januari 2020 en het mandaat van de vertegenwoordiger te
bepa[en.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

CULTUUR EN VRIJE TUD

Jeugd

34 2019-GR_00457 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden

JOS vzw: verlenging en aanpassing
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Het stadsbestuur richtte in 20L4JOS vzw (Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-NikLaas) op.

Aftiket -vzw een

samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde 
i

taken van gemeentelijk bel.ang.

ln zitting van 18 december 2014 steLde de gemeenteraad de voorwaarden vast van de

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en JOS vzw. Deze samenwerkingsovereenkomst

verstrijkt uiterl.ijk twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst metJOS vzw goed te
keuren. I

(Dit punt zaf worden behandetd in de commissie schepen Bart De Bruyne)

55 2019_GR-00458 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

JOS vzvV: algemene vergadering: kennisneming agenda en

bepaling mandaat vertegenwoordigers

De stad Sint-Nikl.aas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Onderstei.rnen vzw in
Sint-Nikl.aas (JOS vzw) slechts eén Lid (categorie A). lngevol.ge artikel 246 E 2 van het decreet
tokaaI bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de

instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de

algemene vér:gadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt
van het stadsbestuur moet bepaten dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden
ingenomen op de álgemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in
de algemene vergadeiirlg en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd Bart De

Bruyne, tevens voorzitter. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda

van de algemene vergadering op 8 januari 2O2O van JOS vzw en het mandaat van de

vertegenwoordiger te bepa[en.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie.schepen Bart De Bruyne)
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Ondersteuning cultuur en vrije tijd

36 2019-GR-004ó0 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
ACCSI rrzw: verlenging en aanpassing
samenwerkingsovereenkomst: goedkeurin g

Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2013 werd de oprichting van Activiteiteh Cultuurcentrum
Sint-NikLaas (ACCSl vzw) goedgekeurd.
Artikel 247 van het decreet lokaaL bestuur voorziet dat tussen de gemeente en de EVA-vzw een
samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde
taken van gemeentetijk beLang.

ln zitting van 28 maart 2014 stetde de gemeenteraad de voorwaarden vast van de

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en ACCSI vzw. De overeenkomst werd op 1- aprit
2074 door beide partijen ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst verstrijkt uiterl.ijk
twaa[f maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. De overeenkomst werd
aangepast en conform het decreet lokaa[ bestuur opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met ACCSI vzw goed.te
keuren.

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

37 2019 GR 00459 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

ACCSlww: algemene vergadering: kennisneming agenda en
bepaling mandaat vertegenwoordiger

De stad Sint-NikLaas vormt in de algemene vergadering van ACCSI vzw slechts 1 tid (categorie
A). lngevol.ge artikel 247 van het decreet Lokaat bestuur moeten de vertegenwoordígers van de
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de
gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van
deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen. Dit standpunt moet
door de vertegenwoordiger(s) van de stad worden ingenomen op de algemene vergadering. De
stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wórdt
vertegenwoordigd door de schepen voor cultuur, toerisme en landbouw de heer Fil.ip Baeyens,
tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de atgemene
vergadering op 23 december,2019 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepa[en.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie schepen Fil.ip Baeyens)

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitaLisering: op maandag,2
december 2019 om 19 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 3 december 201-9 om 19 uur
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De commissie voor welzijn, diversite.it en burgerzaken: op woensdag 4 december 2Ot9 om 19

uur

De commissie voor cuLtuur, deettijds kunstonderwijs en [andbouw: op donderdag 5 december

2019 om 19 uur.

De commissie Voor mobiLiteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: op maandag 9 december

2019 om 19 uur.

De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 10 december

2019 om 19 uur.

De commissie voor atgemeen beteid, vei[igheid, internationa[e samenwerking en erediensten

op woensdag 11 december 2OI9 om 19 uur.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 12 december

2019 om 19 uur.

De commissie voor financiën, personeel en sport: op vrijdag L3 december 2Ot9 om 19 uur

Votgen agen puht voor ra

2019 wordt besproken in de commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 4

december 2019:
- MeerjarenpLan Zorg punt Waasl.and 2020-2025 : goedkeuri n g

Votgende agendapunten voor de raad voor maatschappeLijk welzijn van donderdag 19 december

2019 worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op vrijdag 13

december 2Ot9:
-^-^ a^-F 

^-l 
,tl, I I 

^-ÀrrÀ, 
-r.-..-ll:- -

r-re!rJqr

- MeerjarenpLan 2020-2025 : Lijst nominatieve subsidies: goedkeuring
- Verrichtingen die niet worden beschouwd ats zijnde van dagetijks bestuur: boekjaar 2020:
goedkeuring
- Budgetwijziging 2019 nummer 1:goedkeuring
- Personee[: overdracht OCMW-personeeI naar het stadsbestuur: goedkeuring
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