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Sint-Niklaas

GEMEENTERAAD
Zitting van 20 december 2Ot9
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 vrijdag 20 december 2019 om 18:00 uur
in de gemienteraadzaal van het stadhuis voor de afhandel,ing yan de agendapunten zoals
verme[d in de bijl.age.

Hoogachtend

lohan Verhulst
a[gemeen directeur

Gerheenteraad
20 december 2019

Mia Mortier
raadsIid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1. 201.9 GR 00401 Notulen en zitti n gsverslag gemeenteraadszitti-ngen 2 2

november.en 2 december 2019: goedkeuring

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

gemeenteraadszittingenvan22 november en 2 december 2019 goed te kèuren

POLITIE

Potitie

2 2019 GR 00404 Politieaangelegenheden : personee[: operationeeI en

administratief en logistiek kader: aanpassing
personeetsformatie: goedkeuring

ln gemeenteraadszittingvan 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokate

pol,itie Sint.N i kl,aas vastgeste[d.
De korpsLeiding wenst de personeetsformatie aan te passen om tegemoet te komen aan de

huidige noden van het korps, dit zowel. voor het operationeeL kader al.s het administratief en

logistiek kader. 
.

Aan de. s.rnegl*f[it_ Wqrdt gevraagd de nieuwe personeelsformatie goed te keuien.
... i

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

2019 GR 00405 Potitieaangelegenheden: personeel: operationeeI kader: :

intrekking vacature commissaris gespeciaiiseerci ambt: vacant
verklaren van één functie van commissaris van politie
(afdel,ingsmanager tweedeLijnspotitiehuLp)

ln gemeenteraadszittingvan 23 september 20L1 werd de personeetsformatie van de politiezone

Sint-NikLaas vastgestetd. ln zitting van 26 oktober 2018 verkLaarde de raad een functie vacant

voor een commissaris van poLitie, voor een gespeciaLiseerd ambt (dit wil. zeggen: beschikkend

over een recherchebrevet). De korpschef wiL de functie nu opnieuw pubticeren, maar nu zonder

toevoeging van de voorwaarde 'gespeciaLiseerd ambt'. Deze commissaris van poLitie zal.

fungeren aLs afdeLingsmanager voor de dÍenst tweedel.ijnspolitiehutp, waaronder de Loka[e

recherche en de maatschappel,ijke ceI ressorteren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie nogmaa[s vacant te verklaren.

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

4 2019 GR 00406 Politieaangelegenheden : personee[: operationeeI kader:

vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(dienst verkeerspotitie - motard)
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ln gemeenteraadszittingvan23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
politie Sint-NikLaas vastgesteld. Een inspecteur van politie verlaat op 1 november 2019 de
verkeerspotitie omdat hij gaat werken voor de dienst evenementen binnen de directie operaties
Ín de eigen zone. Ats gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van pol.itie/motard
binnen de verkeerspol.itie vacant.'
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren

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

s 2019-GR-00402 Politieaangelegenheden : personeet: operationeeI kader:
vacant verklaren van twee functies van inspecteur van potitie
(afdeLing dringende potitiehuLp, i nterventieteams) :

goedkeuring

ln gemeenteraadszittingvan23 september 2011 werd de personeelsformatie van de loka[e
pol.itie Sint-Niklaas vastgestel.d. Een eerste inspecteur van pol.itie verlaat de interventieteams
van de Lokate poLitie Sint-Nikl.aas op 1 juni 2020 om te gaan werken ats inspecteur bij de Lokal.e

politie Dendermonde. Een tweede inspecteur van poLitie heeft de zone op 1 oktober 2019
verlaten omdat hij de opl.eiding tot hoofdinspecteur heeft aangevat. Hierdoor worden twee
functies van inspecteur interventie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee fUncties van inspecteur van potitie vacant te
verktaren voor de interventieteams.

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

6 2019 GR 00408 Potitieaan gelegenheden : personee[: administratief en

logistiek kader: aanwerving van een contractueel
personeelslid niveau D omwille van dringende nood
(dringende politiehul,p - onthaat): goedkeuring

Binnen de afdeling dringende potitíehulp, dienst onthaaL van de lokale pol.itie Sint-Niklaas
wordt eén functie van onthaalmedewerker-telefonist vacant. Een medewerkster vertaat op 1

januari 2020 via de mobiLiteitsprocedure het korps om te gaan weiken bij de LokaLe potitie
WaasLand-Noord. Om de operational,iteit van de dienst niet ín het gedrang te brengen, is het
beLangrijk de functie zo snel mogel.ijk in te vutlen
Aan de gemeeóteraad wordt gevraagd deze functie omwil.l.e van dringende,nood in te vu[[en via
een contractuete aanwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

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

7 2019-GR_00409 Politieaangelegenheden : personee[: operationeel en
adminstratief en logistiek kader: bijkomende aanwerving
categorie E: goedkeuring

Binnen het huidige aanwervingsbeleid van het basiskader van de geïntegreerde potitie heeft
omzendbrief GPl73 in 2013 vljf categoriën ingevoerd. De loka[e poLitie Sint-NikLaas heeft
sindsdiens reeds verschillende malen gebruik gemaakt van de categorieën A (de gekende
gewone mobiliteitsprocedure die vijfmaal per jaar pLaatsvindt) en categorie C (de aanwijzing
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van een aspirant-inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding, tweemaaL per jaar.) De

laatste jaren is de instroom via deze wegen van de mobiliteit steeds beperkter geworden, zo

werden in de Laatste twee cycli van de aspirantenmobil.iteit respectievel.ijk sl.echts één en vier
aspiranten toegewezen aan de zone in plaats van de gevraagde drie en etf aspiranten. A[s
gevotg hiervan bl.ijft de poLitiezone kampen met een structureeI personeelstekort.

De politiezone Sint-Niklaas kan enkel een rechtstreekse impact hebben op de

instroom van inspecteurs door over te gaan tot een aanwerving volgens categorie E van GPI 73:

de bijkomende aanwerving. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bijkomende werving,
categorie E, van vijf inspecteurs bij de dienst dringendê politiehutp van de lokate Potitie Sint-
Niklaas goed te keuren.

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

ONDERSTEUNING

Personeel (staf)

8 2019 GR 00440 Gemeenschappetijk arbeidsreglement voor stad en OCMW:
goedkeuring

ln het kader van de verdere samenwerking en synergie tussen Stad en OCMW, worden de

arbeidsregtementen van beide organisaties op etkaar afgestemd en werd een
gemeenschappel.ijk arbeidsreg [ement opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeenschappeLijk arbeidsregLement voor stad en

OCMW goed te keuren.

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

DiENSÏVERLENiNG

DiensWerlening

9 2019 GR 00443 Overeenkomst met de Kruispuntbank van de Socia[e

Zekerheid in het kader ván het reglement op de beiasting op
de ophating en venrverking van restafoal (huisvuil,):
goedkeuring

De gemeenteraad keurde in zitting van22 december 2Ot6de participatie in het'diftar huis-aan-
huis' project van haar opdrachthoudende vereniging MIWA principieel goed, met ingang van 1

juti 2019. ln zittíng van 25 januari 2019 besliste de gemeenteraad aanvuLlend hierop om met
ingang van 1 juLi 2019 het reglement op de bel.asting op de ophaLing en verwerking van

restatval (huisvuit) in te voeren. Een groot deet van de personen die aan de voorwaarden
voldoen om een vermindering van deze belasting te bekomen, zijn gekend bij de Kruispuntbank
van de SociaLe Zekerheid (KSZ). Om de gegevens van de KSZ te verkrijgen, moet de stad een

overeenkomst met de KSZ afsluiten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren.

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

Gemeenteraad
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TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

10 2019-GR-00444 - Diensten: ICT: aansteltren informatieveitigheidsconsulent
via samenwerkingsovereenkomst eGov: goedkeuring :

ln zitting van 6 jul.i 2015 besListe het coLLege om een samenwerkingsovereenkomst af te s[uiten
met de provincia[e IVA eGOV voor het aanstellen van een informatieveil.igheidsconsulent.
lnterwaas maakte hierbij de verdere afspraken.
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een update nodig en had bovendien a[s uiterste
geLdigheidsdatum 5,1 decembe r 20L9.
De jaarl.ijkse kostprijs bedraagt 16.928,49 EUR, exclusief btw.
Aan de ggmeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

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

L1. 2019 GR 00445 Diensten: pil,ootproject'licht als een dienst' stadhuisvl,eugel
Onze-Lieve-Vrouwstraat: wijze van gunning, raming en
voorwaarden : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunníng, de raming en de voorwaarden van
het pitootproject 'ticht a[s een dienst'voor de stadhuisvLeugeL Onze-Lieve-Vrouwstraat goed te
keuren.

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

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

L2 2019 GR OO447 Paterssite: oproep tot kandidaten voor realisatie woningen
volgens coóperatief model: goedkeuring

ln zitting van 15 oktober 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen principieet
akkoord te gaan met het haalbaarheidsonderzoek om het volledige Noord-Zuid gebouw op de
Paterssite te verkopen en te laten ontwikkelen en beheren door Wooncoop cvba, Pannestraat
3L, 9000 Gent.

ln oktober 2019 ontving stad Sint-Nikl.aas een concreet voorstel van Wooncoop cvba voor de
ontwikkeling van een coóperatieve woonvorm op de Paterssite. Dit voorstel wordt door de stad
waardevol en haalbaar geacht, en past binnen de ambities van het masterptan
ln het kader van de beginselen van eertijke mededinging, non-discriminatie en gel.ijke
behande[ing, evena[s het transparantiebeginset, wordt voorgestetd een oproep te [anceren om
de markt te raadpLegen, zodat el.ke ger'nteresseerde de kans krijgt om zich kenbaar te maken en
ter zake een aanbod (projectvoorstel) te formuleren
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oproep voor kandidaten voor de realisatie van
woningen volgens coóperatief model op de Paterssíte goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen CarL Hanssens)
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L3 2019 GR 00448 Gemeentewegen: Nieuwkerken: vraag tot opheffing gedeette

Donkerwegel (voetweg 3 5) : kennisnem i n g, vaststetlin g

dertigjarig niet-gebruik én opstart procedure tot opheffing

De stad Sint-Nikl.aas heeft een verzoekschrift ontvangen voor het opheffen van een gedeette

van de Donkerwegel (voetweg 33)ter hoogte van de Grote Baan te Nieuwkerken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, in uitvoering van het decreet gemeentewegen, een

standpunt in te nemen en de nodige procedure op te starten.

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

1.4 2019 GR 00451 Zakelijke rechten: herinrichting Pastoor Stepmanlaan +

Pastoor Copstraat: aankoop percelen 248 en 344 en

voorwaarden akte : goedkeuring

Er werd een overeenkomst bereikt met de eigenaars van de innemingen 3 en 4 van het project
'herinrichting Pastoor Stepmanlaan-Pastoor Copstraat' en van het aanpalende bos voor de

aankoop van de percel.en 248 en 34A. Op perceel.24Bis de aanleg van een

bufferbekken voorzien.
Aan de gemeentenaad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de

ontwerpakte vast te ste[[en.

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

15 2019 GR 00452 Gemeentelijk reglement voor machtiging standplaatstaxi's:
goedkeuring

De Vlaamse overheici heeft een nieuwe regelgeving ronci aile vormeR van irrdividueei. trezoidigei

personenvervoer (taxi's en aanverwanten) uitgewerkt. Binnen deze regelgeving moet elke loka[e

overheid bijkomende regels bepal.en voor de machtiging van standplaatstaxi's.
Aan de gemeenteráad wordt gevraagd het gemeenteLijk regl,ement voor machtiging

standptaatstaxi's goed te keuren.

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

1.6 2019_GR_00453 AanpassingparkeertarievenparkingGroteMarK:goedkeuring

De uitbater van de ondergrondse parking (de firma OPC) vraagt met ingang van 1 januari 2020

een aanpassing van de parkeertarieven van circa 7 %toe te passen, wat ongeveer overeenkomt

met de indexevotutie sinds begin apriL 2016.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van de parkeertarieven van de

ondergrondse parking goed te keuren.

(Dit punt zaIworden behandetd in de commissie schepen Cart Hanssens)

L7 2019-GR_00454 Ruimtelijke planning: rooitijnplan Nauwstraat - Gentstraat:
goedkeuring
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Naar aanleiding van de geplande rioteringswerken werd de rooiLijn gewijzigd.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van L6 oktober 2019 tot en met 14 november
20L9, werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooil.ijnpLan definitief goed te keuren.

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

18 2019_cR_00455 Ruimtelijke planning: rooilijnptan Heimolenstraat -

Kiemerstraat - Weverstraat: goedkeuring

Naar aanteiding van de uitgevoerde rioteringswerken werd een rooitijnptan opgemaakt.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van ].6 oktober 2019 tot en met 14 november
2019, werd éen opmerking en een bezwaarschrift ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooil.íjnplan definitief goed te keuren.

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

WELZIJN

Kinderopvang

L9 2019_GR_00461 - Huishoudelijke reglementen en schriftelijke
overeenkomsten groepsopvang: goedkeuring -

ln juni 2019 kende het Agentschap Opgroeien regie (Kind en Gezin) subsidies toe aan de stad
Sint-NikLaas voor dringende opvang (groepsopvang Kameteon, Driekoningen en HermeLijn) en
ruimere opvangmomenten (zaterdagwerking HermeLijn). Omwil,l.e van deze subsidietoekenning,
moet de organisator voldoen aan enkele nieuwe voorwaarden en moeten de huishoudeLijke
regLementen en de schriftetijke overeenkomsten aangepast worden. Daarnaast worden nog
enkete andere wijzigingen voorgesteld
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze nieuwe reglementen en overeenkomsten goed te
keuren.

(Dít punt zaL worden behandeld in de commissie schepen Marijke Henne)

Stedelijk basisonderwijs

20 2019_GR_00462 Samenwerking tussen stedetijk basisonderwijs en centrum
voor [eerlingenbegeleiding: kennisneming juryverslag en
goedkeuring samenwerking

Op 25 oktober keurde de gemeenteraad de procedure tot het totstandkomen van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst tussen stedeLijk basisonderwijs en een centrum voor
[eertingenbege[eiding (CLB) goed.

Ondertussen hebben de CLB's de goedgekeurde setectieprocedure doortopen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het juryversl.ag en een besl.issing te
nemen met betrekking tot de toekomstige samenwerking tussen een CLB en het stedelijk
basisonderwijs.

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

Wetzijn staf

2L 2O19-GR-00463 Eerstelijnszone Zuid-West Waasland vzw: statuten en

beleidsplan : goedkeuring

Een zorgraad is een geforma[iseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkingsgebied (de

eerstetijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstetijnszorg en de ohdersteuning van de

eerstelij nszorgaanbieders.,
Het col.l.ege van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben in zitting van 15 apriI
2019 de afgevaardigden van de voorlopige zorgraden aangeduid voor de cluster weLzijn en voor
de ctuster loka[e besturen. Voor de cluster lokaLe besturen werd de clustermanager we[zijn
Gerry Van de Steene aangestetd en voor de cluster wel.zijn werd het afdelingshoofd mens en

samenteving Zoul.ikha Harrouch aangeduid.
ln functie van de opstart van de definitieve zorgraden, moeten de statuten en het beleidsplan
worden goedgekeurd en moeten de afgevaardigden terug aangesteld worden.
Aan de gemeentefaad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digital,isering:op maandag 2

december 2019 om 19 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 3 december 2019 om 19 uur.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 4 december 2019 om 19

uur.

De commissie Voor cultuur, deel.tíjds kunstonderwijs en [andbouw:op donderdag 5 december

2019 om 19 uur.

De commissie voor mobititeit, 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 aLgemeen bel.eid, veiligheid, internationa[e samenwerking en erediensten

op woensdag'11 december 2019 om 19 uur.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 1-2 december

2019 om 19 uur.

De commissie voor financiên, personeeL en sport: op vrijdag 13 december 201,9 om L9 uur

Gemeenteraad'
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Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk welzijn van vrijdag 20 december
20L9 worden besproken in de commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag
4 december 20t9:
- Samenwerkingsovereenkomst met vzw Den Azalee: goedkeuring
- Eerstetijnszone Zuid-West Waasland vzw: statuten en beleidsp[an: goedkeuring'

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappeLijk welzijn van vrijdag 20 december 2019
wordt besproken in de commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 3 december
2019:
- Verhuur in onroerende staat LDC De WiLg/'t Punt

Volgende agendapuhten voor de raad voor maatschappeLíjk wetzijn van vrijdag 20 december
2019 worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op vrijdag 13
december 2079:
- Aanpassing arbeidsregl.ement: goedkeurin g

- Personee[: aanvaarden overdracht van gemeentepersoneel naar het OCMW: goedkeuring
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