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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 januari 2020
Aanvullende agenda

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 vrijdag 24 januari 2020 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 1 Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: Zwarte kerst voor de  
huurders van de sociale  huisvesting

Zoals u weet zijn vanaf januari 2020 de nieuwe “objectieve sociale huurprijzen” van kracht. 
Intussen kennen ook de huurders van de SNMH hun nieuwe huurprijs voor januari. De effecten 
van deze hervorming worden dan ook stilaan duidelijk, en die zijn niet eenduidig positief. 
Integendeel, er bereikten ons de voorbije dagen alarmerende signalen van huurders die enkele 
honderden EUR extra per maand zullen moeten ophoesten in de toekomst.
We betreuren bovendien dat deze mensen deze vaak onaangename en moeilijk leesbare 
verrassing onder de kerstboom per brief hebben moeten vernemen. Dit terwijl de kantoren (tot 
6 januari) gesloten waren en vele huurders met vragen en zorgen de eindejaarsperiode hebben 
moeten doorbrengen. Dit had met een passende communicatie vermeden kunnen worden.
Om sociale drama's te vermijden verwachten we toch dat de maatschappij en het stadsbestuur 
het nodige doen om deze huurders op de best mogelijke manier te informeren en te begeleiden, 
zeker daar waar er eigenaardigheden opduiken en waar huurachterstand en betalingsproblemen 
dreigen. 
Onze fractie betreurt deze gang van zaken en verwacht structureel overleg en afspraken op dit 
vlak. We dringen vanuit onze fractie aan dat passende maatregelen worden genomen en wel op 
zeer korte termijn, ook al om te voorkomen dat te grote huurprijsstijgingen nieuwe sociale 
problemen creëren voor mensen met lage inkomens. Hier hadden de schepen van wonen en de 
schepen van welzijn de handen in elkaar moeten slaan en zo hadden ze het verschil kunen 
maken voor heel wat van deze mensen. Niet dus. Wat een gemiste kans.

IR 2 Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Ilse Bats: Sluiten van het bibpunt in het 
Reynaertpark? Een gemiste kans

Vanaf 1 februari stopt de bibliotheekwerking in het bibpunt in het Reynaertpark. Dat heeft het 
Sint-Niklase college van burgemeester en schepenen beslist. De bib blijft wel zorgen voor een 
tijdschriften- en krantenaanbod en een aanbod van afgevoerde boeken voor de buurtwerking in 
het BuurTThuis.
Het bibpunt in het Reynaertpark werd in 2010 geopend. Voor dat stadsdeel bleek het een goed 
alternatief voor het eerder gesloten bibfiliaal in het vroegere Koopcentrum. Het Bibpunt werd 
ondergebracht in het BuurTThuis in het Reynaertpark en is nog tot eind deze maand geopend 
op woensdag- en vrijdagmiddag. Het BuurTThuis blijft bestaan, maar de bibwerking wordt er 
dus vanaf februari stopgezet.



Gemeenteraad 3/12 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 januari 2020

IR 3 Interpellatie van raadsleden Kristof Van Gansen, Lore Baeten: Smart City en cultuur 

Technologie en cultuur kunnen perfect samen gaan. Dat bewijst ook uw actiepunt, schepen, in 
het meerjarenplan 2020-2025: “ We vernieuwen het systeem voor de automatische 
beiaardbespeling, zodat we mee zijn met de nieuwe technologische mogelijkheden. We 
bekijken hoe de stadsbeiaard op een meer moderne en verfrissende manier kan gebruikt 
worden. “De nieuwe beiaardbespeling zou, zo werd in de commissie toegelicht, op afstand via 
een app gaan die de beiaardspeler bestuurt."
Volgens Kristof en mezelf een ideale opportuniteit om onze inwoners te betrekken en de eerste 
stappen te zetten naar een soort van stadsapp. Zo een app biedt veel mogelijkheden en is een 
toegankelijke manier om inwoners op een speelse manier met cultuur te laten bezig zijn. 
Collega en technologie-fanaat Kristof van Gansen pleit ook al even voor betere service en 
betrokkenheid van burgers door middel van een stadsapp. De “beiaardapp” zou als proefproject 
een eerste stap kunnen zijn om van Sint-Niklaas een heuse “smart city” te maken die 
burgerparticipatie voorop stelt. Zo zou je een soort beiaard “juke box-dag" kunnen organiseren, 
waar inwoners hun favoriete nummers kunnen aanvragen via een stadsapp of misschien kunnen 
trouwers op hun speciale dag wel een nummer kiezen wanneer ze het stadhuis verlaten, een 
idee van partijgenoot Julien Ghesquière. Alleszins mogelijkheden genoeg om de klokken eens 
goed te laten luiden op de Grote Markt.
Beste schepen,
- Wat zijn momenteel de plannen voor die beiaardapp? 
- Is er een mogelijkheid om dit open te stellen voor de burgers? 
- Zijn er al concrete plannen voor een soort van stadsapp? 

IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Kristof Van Gansen: Mandaat vertegenwoordigers 
Sint-Niklaas bij Intergem om kosten voor afkoppeling gas in het kader van 
klimaatingrepen bij woningen weg te werken

Geachte burgemeester en schepenen,
Geachte fractievoorzitters en collega-raadsleden,
Als master in het milieumanagement ligt het klimaat mij nauw aan het hart. Gelet op mijn 
vorige job als klimaatadviseur zal ik mij niet uitspreken over het afgelopen en het lopende 
beleid. Maar mijn expertise kan een steentje bijdragen aan sterker lokaal klimaatbeleid. Dit 
aangezien de klimaatcijfers voor zowel Vlaanderen als Sint-Niklaas niet op schema zijn om de 
Europese doelstellingen te halen. Zo daalde de uitstoot in Vlaanderen tussen 2011 en 2017 van 
78,3 Mton naar 75,5 Mton (bron: www.milieurapport.be ). In dezelfde periode daalde de uitstoot 

in Sint-Niklaas van 350.821 naar 332.120 ton CO2 equivalenten 
(bron:www.burgemeestersconvenant.be). Er kan eindeloos gediscussieerd worden over welke 
parameter het best gebruikt wordt, maar de onderliggende conclusie is dat beide dalingen 
onder de Europese doelstellingen voor 2020 zijn. Ook het halen van de klimaatdoelstellingen 
van 2030 worden een huzarenstuk.

http://www.milieurapport.be/
http://www.burgemeestersconvenant.be/
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We hebben dus meer klimaatactie nodig. En er mag gezegd worden dat het stadsbestuur hierin 
investeert de komende jaren. Zo worden er miljoenen gereserveerd om haar eigen patrimonium 
energiezuinig te maken. Dit is goed, maar de uitstoot van de stadsdiensten, inclusief hun 
mobiliteit, is maar goed voor ongeveer 1,5 % van de uitstoot op het grondgebied van Sint-

Niklaas. 41 % van de CO2-uitstoot is toe te wijzen aan het particulier en commercieel vervoer. 
De uitstoot van huizen is goed voor 27 %. En ook hier gebeuren initiatieven zoals de renovatie 
van de Elisabethwijk, gratis energieadvies aan huis en stedelijke subsidies ... In deze sector is er 

sprake van een CO2-daling de afgelopen jaren, maar dit is niet van die aard dat we op koers zijn 
om de doelstellingen voor 2020 of 2030 te halen. Dit aangezien het kernprobleem bij huizen 
blijft: namelijk het verwarmen op fossiele brandstof zoals gas. De technologie om over te 
schakelen van gas naar een warmtepomp staat reeds op punt, maar vele burgers schrikken van 
het kostenplaatje van deze ingreep.
Om burgers te overtuigen deze omschakeling toch te doen, geeft de overheid subsidies. Voor 
onze regio is dit INTERGEM. Toch is hier sprake van een afremmende situatie: een burger moet 
eerst 466 EUR betalen aan INTERGEM om zijn gas af te sluiten, waarna dezelfde burger later 
een subsidie krijgt van hetzelfde INTERGEM als hij een warmtepomp koopt. Deze rare kronkel 
zorgt voor een onnodige financiële drempel, terwijl verbouwers het zeker in het begin niet 
breed hebben. We lopen als samenleving het risico dat we verbouwers onnodig afschrikken, 
waardoor verbouwers kosten willen vermijden en men blijft opteren voor gas. Met jarenlange 
uitstoot als gevolg.
Aangezien de stad Sint-Niklaas mede-eigenaar is van INTERGEM, kan ze een standpunt innemen 
om deze anomalie recht te zetten. Zo vroeg ik tijdens een tussenkomst op de gemeenteraad van 
25 oktober 2019, dat de vertegenwoordigers van onze stad bij INTERGEM deze situatie konden 
aankaarten bij het punt omtrent de jaarrekening. De vertegenwoordigers konden dit uiteraard 
niet doen, omdat ze geen mandaat van de gemeenteraad of van het collegebestuur hadden. 
Daarom volgend voorstel van besluit:
“In het kader van het klimaatbeleid vraagt de gemeenteraad van Sint-Niklaas aan INTERGEM om de 
kosten voor het afsluiten van gas in het kader van klimaatingrepen bij woningen van burgers op haar 
grondgebied, kosteloos te maken.”
Dit aangezien ...

.... het in lijn ligt met het lokale klimaatbeleid en het Burgemeestersconvenant;

... het geen impact heeft op de begroting van het stadsbestuur;

.... de oproep naar INTERGEM ruim geformuleerd is. Het staat INTERGEM vrij om de kosten voor 
de gasafkoppeling af te trekken van de huidige klimaatpremie voor een warmtepomp of net 
voor een voluntaristisch beleid te kiezen en de andere premies of subsidies niet te verlagen. Er 
is ook geen onmogelijke deadline bij;
... de timing van eind januari zorgt ervoor dat ook de andere aangesloten gemeenten bij 
INTERGEM, de tijd hebben om dit dossier te bekijken en om zich hieraan aan te sluiten;
... klimaat een complex probleem is dat enkel opgelost kan worden door in alle domeinen met 
alle actoren samen te werken. Deze vraag is dus een uitgestoken hand naar de meerderheid In 
het belang van de volgende generaties. 
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IR 5 Interpellatie van raadslid Filip Herman: Lokfietsen voor de strijd tegen fietsdiefstallen

Een lokfiets is een fiets die uitgerust wordt met een gps-zender, zodat hij kan gevolgd worden 
via een computerscherm. Het principe gaat als volgt: de politie stalt enkele lokfietsen op 
plaatsen waar veel fietsen gestolen worden. Zodra zo’n fiets verplaatst wordt, krijgt de politie 
hiervan een seintje en kan aan de hand van de gps-zender de weg gevolgd worden, die wordt 
afgelegd door de fiets. Hierdoor wordt het mogelijk om de fietsendief sneller en efficiënter op 
te sporen. Gezien het aantal fietsdiefstallen in onze stad en de doelstellingen van het zonaal 
veiligheidsplan, zouden zulke lokfietsen ontmoedigend kunnen werken in de strijd tegen 
fietsdiefstallen.
In meerdere gemeenten werden al projecten met lokfietsen uitgewerkt: de politiezone Minos 
(Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel, Boechout) spreekt van een succes. Ook de steden 
Gent, Mechelen en Hasselt hebben gewerkt of werken met lokfietsen. Enkele fietsendieven die 
op die manier tegen de lamp liepen, werden ook reeds veroordeeld. In Nederland konden door 
het inzetten van lokfietsen al bijna 1000 fietsen teruggevonden worden. De recente 
ontwikkelingen in technologie van deelfietsen zou hiervoor een doorslaggevende factor kunnen 
zijn.

IR 6 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Masterplan Brownfield Heistraat

Eerder bij toeval stuitte ik bij het doornemen van de agendapunten van het vast bureau op het 
masterplan dat voor de Heistraat-site is opgemaakt en dat op 21 oktober 2019 op het vast 
bureau ter kennisneming is voorgesteld en besproken (2019_VB_00291). Dit masterplan blijkt 
het eindresultaat van verschillende workshops binnen een stuurgroep die beslissingen neemt 
over het uit te voeren programma.
Met betrekking tot een strategisch project dat dit stadsbestuur tot één van de vijf belangrijkste 
werven bombardeert, mag de gemeenteraad verwachten dat hij spontaan, tijdig en transparant 
in kennis wordt gesteld van de resultaten en conclusies van het opgeleverde masterplan. Net zo 
goed als dat de gemeenteraad mag verwachten spontaan ingelicht te worden over de stand van 
zaken en de verder te nemen stappen in de sanering van deze sterk vervuilde site via de 
beoogde Brownfieldontwikkeling. Uit het zwembaddossier zijn duidelijk geen lessen getrokken.
Laten we inderdaad niet vergeten dat de in 2018 door het OCMW aangekochte site zeer sterk 
vervuild is. Aan de vroegere fabrieksterreinen van Nobels-Peelman hangt al decennia een zware 
erfenis van historische verontreiniging met enerzijds zware metalen in het vaste deel van de 
bodem en met anderzijds VOCl’s (vluchtige Chloorkool-waterstoffen) in het grondwater. Deze 
verontreinigingen maken een dure sanering van de site noodzakelijk. 
De dure sanering is immers de echte en ware reden waarom dit masterplan is opgemaakt door 
de afdeling 'plannen en ontwikkelen' van de stad. Onze ambtenaren zijn daarin ondersteund 
door een extern studiebureau dat andermaal door het vast bureau op 4 februari 2019 op kosten 
van het OCMW is aangesteld. Op deze manier kan dit Brownfield-dossier uit de schijnwerpers 
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van de gemeenteraad blijven. 
Dit masterplan is nodig om via een Brownfieldconvenant, van de Vlaamse overheid steun te 
krijgen bij de sanering en ontwikkeling van de site. Daarbij kan worden afgeweken van de 
bestemming industriegebied en kan de stad Vlaamse subsidies krijgen voor de heraanleg van 
bedrijventerreinen en stadsvernieuwingsprojecten, subsidies voor afbraak van leegstaande 
bedrijfsgebouwen, en zoveel meer.
Zo’n masterplan in het kader van Brownfieldontwikkeling overstijgt ver in zijn ambitie van 
stadsvernieuwing, innovatief ondernemen en de creatie van groene ruimten en trage 
verbindingen, de doelstelling van sociale economie die de aanvankelijke drijfveer was bij de 
aankoop van de gronden door het OCMW in 2018.
Vragen met betrekking tot regierol en financiering
Binnen het OCMW-budget is voor de realisatie van het masterplan een bedrag van 3,2 miljoen 
EUR voorzien. Zo blijkt uit de meerjarenbegroting.
Het masterplan voorziet echter in een ruimtelijk en kwalitatief beeld voor de site dat de 
opdracht van het OCMW en Den Azalee inzake sociale economie en tewerkstelling ver 
overstijgt.
- Wie neemt de regierol in de uitvoering van het masterplan, de stad of het OCMW? 
- Is de rol van respectievelijk de stad, het OCMW en Den Azalee (nog altijd aparte 
rechtspersonen) binnen het masterplan duidelijk afgebakend en welke is deze dan?
- Waarom wordt deze Brownfieldontwikkeling volledig opgenomen op het OCMW-budget en 
hoe past dit stadsvernieuwingsproject in de opdracht van het OCMW, respectievelijk Den 
Azalee? Blijven deze kosten definitief ten laste van het OCMW/Den Azalee?
- Welke garanties zijn er dat Vlaamse middelen voor sociale economie die aan het OCMW zijn 
toegekend, niet afgewend worden voor een stedelijke Brownfieldontwikkeling waarvoor deze 
middelen niet zijn bedoeld?
Verduidelijking over een aantal opmerkelijke zaken in het masterplan
- Met betrekking tot het opheffen van zogenaamde “blokkades” in de ontwikkeling is er sprake 
van het opkopen van het terrein van een carrosserie met het oog op woonontwikkeling langs de 
Heistraat. Wie gaat dat perceel opkopen, de stad of het OCMW?
- De gronden aan de Heistraat dienen maximaal gevaloriseerd te worden voor het wonen. Ook 
de bouwgrond bij de inrit van het kinderdagverblijf is volgens het masterplan hiervoor geschikt. 
Wie doet die ontwikkeling, de stad of het OCMW? Is de woonfunctie verenigbaar met de 
historische bodemverontreiniging van deze gronden?
- Voor de valorisatie van de betonnen hal heeft ‘de stad’ reeds gesprekken gevoerd met een 
derde partij die mogelijks een goede partner zou zijn om ruimte te bieden voor start-ups in de 
circulaire en sociale economie. Wie is die partner en hoe ver staan de gesprekken?
- Er wordt een parkeergebouw van 2 tot 3 lagen voorzien naast de moskee en in samenspraak 
met de moskee. Dit parkeergebouw voorziet in de parkeernood van de moskee en is zowel 
bestemd voor Den Azalee, het OOC en de nieuwe appartementen. Op welke termijn wordt dit 
gebouw voorzien, wie zal dit financieren en wie beheert dit parkeergebouw?
Met betrekking tot de sanering
- Zijn er nog recente bodemonderzoeken uitgevoerd op de site? Wat was daarvan desgevallend 
het resultaat? 
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- Hoeveel bedraagt de meest actuele raming voor de saneringskosten? Hoe groot is daarin de 
tussenkomst van Vlaanderen en wat is het aandeel hierin van de stad of het OCMW?
- Wat is de timing voor het indienen van het aanvraagdossier voor het Brownfieldconvenant?
- Plant de stad/OCMW in de nabije toekomst informatie- en inspraakvergaderingen met de 
inwoners en bedrijven in de verontreinigde wijk?

IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Aanpassing regeling ophaling restafval 
Fabiolapark

De stad heeft plannen om de wijze waarop het restafval in het Fabiolapark wordt opgehaald, te 
wijzigen.
Dit roept heel wat vragen op, niet in het minst over het feit dat de bewoners op extra kosten 
worden gejaagd. Bewoners nota bene, die op de meest ecologische en duurzame manier wonen: 
met 190 gezinnen onder één dak. Co-housing avant la lettre. 
We willen in onze tussenkomst ingaan op de vragen die leven bij de bewoners en willen ook 
aan de stad een overzicht vragen van de bestaande regelingen in alle appartementsgebouwen 
in Sint-Niklaas en/of deze voorgestelde wijziging nu bijdraagt aan het diftar-principe. 

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot afschaffen van de belasting 
op een kindergraf

Op dit ogenblik betalen ouders die een kind verliezen en een concessie (bijvoorbeeld 20 
jaar) willen voor een kindergraf, 40 EUR. Bij een vernieuwing van zo'n concessie betalen de 
ouders voor een kind 60 euro. 
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/concessietarieven_begraafplaatsen_sint-
niklaas_0.pdf
Als PVDA-fractie zouden wij willen voorstellen om deze belasting op een kindergraf af te 
schaffen. De dood van een kind zorgt op zich al voor een enorm zware emotionele impact voor 
de ouders. Een kind verliezen is één van de ergste zaken die een ouder kan overkomen. Ouders 
die een kind hebben verloren gaan vaak ook regelmatig en gedurende vele jaren dat graf 
bezoeken. Daarom willen wij voorstellen om niet langer een concessiebelasting te vragen voor 
kindergraven. De impact op de begroting voor de stad is minimaal. Het afschaffen van deze 
belasting is voor een groot deel symbolisch, maar het signaal dat het stadsbestuur hiermee 
geeft aan de getroffen ouders is er een van medeleven en grootmenselijkheid. 

IR 9 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Motie omtrent de verhoging van de 
huurprijzen van de sociale woningen

https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/concessietarieven_begraafplaatsen_sint-niklaas_0.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/concessietarieven_begraafplaatsen_sint-niklaas_0.pdf
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Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe berekening van de sociale huurprijzen in voege getreden. Dit 
is een beslissing van de vorige minister van wonen, mevrouw Homans. Deze beslissing heeft 
een belangrijke impact op de bewoners van sociale woningen in Sint-Niklaas. Van in totaal 
1.729 huurders zijn er in 1.011 huurders die hun huurprijs zien stijgen. Dat is bijna 60 % van de 
huurders. Gemiddeld gaat dit over een verhoging van om en bij de 50 EUR. Voor wie 
maandelijks moet rondkomen met een leefbudget van 300 EUR is 50 EUR extra huur veel geld. 
Maar er zijn ook 160 gezinnen bij voor wie de verhoging 100 EUR of meer bedraagt. Ik hoor zo 
een geval van een gepensioneerd koppel dat nu 750 EUR moet betalen voor hun appartement. 
Dat kan je bezwaarlijk nog een sociale huurprijs noemen.
Er zijn vooral drie elementen in de nieuwe berekeningswijze die de wenkbrauwen doen fronsen. 
Zo wordt nu ook de vergoeding die ouders krijgen voor een gehandicapt kind, meegeteld bij het 
inkomen. Door het toevoegen van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan het 
bepalen van de huurprijs, stijgt die huurprijs voor mensen met een handicap erg sterk. Een 
stijging van verschillende honderden euro’s per maand is geen zeldzaamheid. Mensen met een 
handicap hebben vandaag een dubbel zo groot armoederisico tegenover de rest van de 
bevolking. Voor een alleenstaande ligt het IVT-bedrag 20 % onder de armoedegrens en bijna 60 
% onder het gewaarborgd minimuminkomen. Uit recent studiewerk van Koen Hermans (KU 
Leuven) blijkt hoe ontoereikend de inkomensvervangende tegemoetkoming op zich is. Bij wie 
een handicap heeft, wegen de kosten voor het leefonderhoud zwaarder door op het totale 
maandbudget[1]. Voor deze bijzonder kwetsbare groep dreigt de stijging van de huurprijs dan 
ook een drama te worden.
Ook het mee in rekening brengen van mogelijkse inkomens van inwonende kinderen tussen 18 
en 25 jaar zorgt voor heel wat problemen in gezinnen. Dat dit discussies loswerkt tussen ouders 
en kinderen is niet direct een verrassing.
Wat ook voor heel veel verhoging zorgt is het feit dat men nu ook 50 EUR extra moet betalen 
per kamer van een kind dat het huis heeft verlaten. Ik wil hier toch even verwijzen naar 
Turnhout. Daar bouwt de maatschappij geen éénkamerwoningen meer omdat dit “niet meer van 
deze tijd is.” Daar werd duidelijk naar verwezen op het laatste congres van VIVAS, het Vlaams 
netwerk van sociale huurders. Mensen hebben ook als alleenstaande of koppel nood aan een 
bijkomende kamer voor de opvang kleinkinderen, voor inslapende hulp bij ziekte ... Waarom 
moet dat extra belast worden?
Met deze herberekening wil men de sociale huurprijzen laten aansluiten aan die van op de 
private huurmarkt. Dit uitgangspunt vinden wij onbegrijpelijk. Is het niet net de opdracht en de 
rol van sociale huisvesting om betaalbare en goedkope woningen ter beschikking te stellen van  
mensen met een bescheiden inkomen. En dat niet alleen voor de armen maar voor iedereen met 
een bescheiden inkomen. Volgens recente cijfers gaat dit over ruim 25 % van de bevolking. 
Sociale huisvesting is dus, net als de sociale zekerheid, belastingen en andere openbare 
diensten een instrument van herverdeling. Een neveneffect van die opdracht is dat de prijzen op 
de privémarkt  worden gedrukt.
In HLN kondigt schepen Henne, tevens voorzitter van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij 
aan [2] “dat sociale huurders ondersteund zullen worden". “We hebben al de huurders 
uitgenodigd voor wie deze nieuwe berekening de grootste impact heeft. We zullen hun situatie 
bekijken en de nieuwe regelgeving duidelijk uitleggen.”

file:///C:/Users/jmaes/Downloads/Gemeenteraad/GR%2024012020/Verhoging%20sociale%20huurprijzen%20verkort.docx#_ftn1
file:///C:/Users/jmaes/Downloads/Gemeenteraad/GR%2024012020/Verhoging%20sociale%20huurprijzen%20verkort.docx#_ftn2
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Dat u de mensen informeert en uitnodigt voor een gesprek vinden wij best ok. Maar is dat wel 
voldoende? De nieuwe regelgeving duidelijk uitleggen verandert uiteindelijk niks aan de 
factuur. Je mag nog uren aan mensen uitleggen hoe de nieuwe huurprijs wordt berekend, op het 
eind van de maand valt nog altijd dezelfde rekening in de bus.
Wij vragen ons af hoe de SNHM de sociale huurder zal ondersteunen zoals beloofd in de pers. 
Wil dat zeggen dat men de mensen met een verhoging van de huur financieel gaat 
compenseren? Wat betekent dat “sociale huurders ondersteunen”?
Wij denken dat deze regeling moet bevroren worden. En we zijn niet de enigen die dit vragen. 
Bijvoorbeeld in Schelle heeft de gemeenteraad quasi unaniem een motie aangenomen waarbij 
de gemeenteraad vraagt aan de minister om de herziening te bevriezen en een huurregeling uit 
te werken met respect voor de draagkracht van de sociale huurders. Alle partijen in Schelle 
hebben de motie ondersteund, enkel N-VA heeft zich daarbij onthouden. [3]
Minister Diependaele heeft aangekondigd dat hij op het eind van de maand januari de nieuwe 
berekening wil evalueren. Wij denken dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om de 
minister aan te geven welke gevolgen deze herziening heeft op het terrein. Ik denk ook niet dat 
we kunnen zeggen dat dit geen gemeentelijke materie is. Deze maatregel heeft een duidelijk 
effect op meer dan 1.000 gezinnen van onze stad en ik denk dat wij als gemeenteraad onze 
bekommernis hierover kunnen en moeten naar voor brengen. Daarom stellen wij voor om 
dezelfde motie als die in Schelle als gemeenteraad te stemmen.
Voorstel motie:
“De gemeenteraad van Sint-Niklaas pleit ervoor om de maatregel ter herziening van de 
berekening van de sociale huurprijzen onverwijld in te trekken. Wij roepen huidig minister van 
Wonen Matthias Diependaele op om een huurregeling uit te werken met respect voor de 
draagkracht van de sociale huurders.”

[1] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/07/sociale-huisvesting-wordt-onbetaalbaar-voor-
personen-met-een-han/
[2] https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/-sommige-sociale-huurders-moeten-plots-
honderden-euro-s-meer-betalen-nieuwe-huurprijsberekening-voor-sociale-huurwoningen-
vanaf-deze-maand~a476ee86/
[3] https://www.hln.be/in-de-buurt/schelle/gemeenteraad-stemt-motie-tegen-nieuwe-
huurwetgeving-sociale-huurder-verdient-meer-respect~a89a322b/

IR 10 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Wanneer winteropvang voor daklozen in Sint-
Niklaas?

Begin januari 2020 werden we weer met de neus op de feiten gedrukt: een dakloze veroorzaakt 
een brand in een leegstaand pand in Nieuwkerken. Hij had zijn toevlucht gezocht in een zwaar 
vervallen woning en had er wat rommel in brand gestoken om zich op te warmen[1]. Het is niet 
het enige probleem met daklozen dat we in onze stad kennen. In november, een vergelijkbaar 
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verhaal in Sinaai. In een leegstaand magazijn in de Hulstbaan lag een man in erbarmelijke 
omstandigheden in het zwaar vervallen en vuile magazijn te slapen. Hij had een klein vuurtje 
gemaakt om zich wat te kunnen verwarmen.[2].
Het probleem van de opvang van daklozen in de winter blijft een groot probleem in Sint-
Niklaas. In 2018 hebben we al aangedrongen om voor een winteropvang te zorgen. Toen zei u 
dat onze stad eerder een probleem van thuislozen dan van daklozen heeft. Maar zijn al de 
voorbeelden die wij nu en in het verleden al hebben aangehaald dan niet voldoende om aan te 
tonen dat we in Sint-Niklaas wel met een daklozenprobleem kampen?
In de provincie zijn er nu twee centrumsteden die winteropvang voor daklozen organiseren: 
Gent en Aalst. Van onze collega’s van de PVDA in de gemeenteraad in Gent horen we dat het 
probleem van de nachtopvang is besproken op de commissie welzijn deze maand op vraag van 
onze fractie. Daar stelde schepen Coddens dat meer dan 50 % van de mensen die in Gent om 
opvang vragen, geen link hebben met Gent. Hij hoopt dat er een globale aanpak komt.[3] En wij 
hebben begrip voor zijn standpunt. In Gent zijn er altijd 65 bedden ter beschikking van dak- en 
thuislozen. In de winterperiode komen daar nog eens 40 bedden bij. De opmerking van de 
schepen is een duidelijke vingerwijzing naar Sint-Niklaas. Ik heb contact opgenomen met de 
mensen van het CAW Gent die de nachtopvang in Gent organiseren en zij bevestigen de 
vaststelling van de schepen. Zij vertellen mij dat de toestroom van daklozen van buiten Gent 
vooral vanuit het Waasland komt, zeg maar Sint-Niklaas. Daarnaast komen er ook mensen uit de 
omgeving van Eeklo, het Meetjesland, maar dat is een kleiner aantal. Wij vinden het belangrijk 
dat onze stad als derde grootste centrumstad van Oost-Vlaanderen, na Gent en Aalst, zijn 
verantwoordelijkheid opneemt. Een dak boven uw hoofd hebben, is een mensenrecht.
Wij vinden het ook belangrijk om in de eerste plaats thuisloosheid te voorkomen. SAM, het 
Steunpunt Mens en Samenleving heeft daarover deze week nog een interessant rapport 
gepubliceerd [4] met als titel “Thuisloosheid beëindigen is niet eens zo moeilijk”. Een paar 
puntjes uit het rapport:

-          “De grootste risicofactoren op thuisloosheid in Vlaanderen zijn kinderarmoede, 
verslaving en uithuiszetting.” 1 kind op 4 in onze stad groeit op in kansarmoede. Over 
uithuiszettingen hebben we in deze raad ook al aan de alarmbel getrokken, zonder echt gehoor 
te krijgen.

-          “Maak van preventie van thuisloosheid het beginpunt van het beleid. Opvang moet het 
sluitstuk vormen.” Ons voorstel tot het invoeren van een armoedetoets werd hier ook van de 
tafel geveegd.

-          “Thuisloosheid beëindigen moet gesteund worden door een breder armoede- en sociaal 
woonbeleid, want anders lukt het nooit.” Onze vraag om snel voor meer sociale woningen te 
zorgen valt hier ook steeds op een koude steen. In 2018 zei u dat u wil inzetten op extra 
noodwoningen. Wat is daar ondertussen van gerealiseerd? We lezen wel in de 
meerjarenbegroting dat u het aantal noodwoningen wil optrekken (van 13) naar 25. Maar 
wanneer wordt dat gerealiseerd? De nood is dringend en hoog. 
“Opvang moet het sluitstuk vormen van een beleid,”  staat ook in dat rapport. Maar ook dat 
sluitstuk ontbreekt hier in Sint-Niklaas. Zo lang er daklozen zijn is dat ook heel belangrijk en 
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dat is vandaag jammer genoeg de realiteit in onze stad. De PVDA vraagt dan ook aan het 
stadsbestuur om dringend werk te maken van een nacht- en winteropvang voor daklozen. Het 

kan niet dat in de 21steeeuw daklozen zich moeten opwarmen aan wat rommel in een vervallen 
woning of een leegstaand magazijn. Sint-Niklaas kan niet langer zijn kop in het zand steken en 
de verantwoordelijkheid doorschuiven naar Gent. 

[1] https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/dakloze-sticht-brand-in-leegstaande-woning-
om-zich-op-te-warmen~a015a34c/
[2] https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/brandweer-moet-uitrukken-voor-vuurtje-van-
dakloze-man~a4c86f4c/
[3] https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/winteropvang-voor-daklozen-in-gent-wij-hopen-op-
steun-van-hogere-overheden~a0c07e05/
[4] https://www.samvzw.be/nieuws/thuisloosheid-beeindigen-niet-eens-zo-moeilijk

IR 11 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Prijsstijging luierzakken

Sinds januari 2020 is de prijs van een rol luierzakken met meer dan de helft gestegen. Een rol 
kost nu 17,5 EUR  in plaats van 11 EUR. Er zijn veel jonge gezinnen en andere personen die 
beroep doen op deze zakken, heel misnoegd over deze asociale maatregel. Ze voelen nogmaals 
dat ze weer extra belast worden en zijn hier niet over te spreken.
1. Waarom moest deze prijs zo fel stijgen?
2. Hangt aan deze prijsverhoging dan ook een vorm van service naar de mensen toe of moet 
men nog steeds met zakken sleuren voor een veel hogere prijs?
3. Wat gaat men er aan doen om te zorgen dat de mensen ze toch blijven gebruiken, want ik 
heb een sterk vermoeden dat ze nu veel minder gebruikt gaan worden als men de sociale media 
wat volgt.
4. Hoe komt het dat dit zo goed als niet is gecommuniceerd naar de inwoners toe? De meeste 
zijn dit pas te weten gekomen als ze een rol wilden gaan halen.

IR 12 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Muizenplaag op de site Filteint

Er is mij door een bezorgde bewoner van de site Filteint gemeld dat ze last hebben van een 
muizenplaag. Er wordt in hun achtertuin, die aansluit aan de parking van de Lidl, aan sluikstort 
gedaan. Vermoedelijk is dit ook de oorzaak van de plaag. Dit gaat over een blok van sociale 
appartementen. De bewoner die dit heeft gemeld, is eens rondgegaan bij de buren en het gaat 
hier over een veertiental bewoners die overlast ervaren van de muizen.
Zij hebben al twee jaar last hiervan en gedurende heel deze periode al veel stappen zelf 
ondernomen, maar dit kan zo niet verder.
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1. Is de stad op de hoogte van het probleem met sluikstort daar?
2. Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van dit sluikstort?
3. Waar kunnen de bewoners terecht met zo een grootschalig probleem? Ze hebben zelf al 
verschillende instanties aangesproken, maar er gebeurt niets.
4. Hoe zit het hier net met het eigenaarschap? Dit zijn sociale appartementen die onder het 
sociaal verhuurkantoor vallen. Wie is er dan verantwoordelijk voor de opruiming, want deze is 
uitgebreid naar verscheidene woningen?
5. Wat kan de stad hier aan doen? Dit is een groot gevaar voor de volksgezondheid, aangezien 
deze dieren tot binnen zitten bij de inwoners.
6. Zijn er in de stad nog zo plaatsen gekend waar we zulke problemen kennen en wat is daar in 
het verleden dan aan gedaan?

IR 13 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Aanwezigheid in DC SOVEKA

Op de laatste drie vergaderingen van het directiecomité van SOVEKA heeft de 
vertegenwoordiger van het stadbestuur zich telkens verontschuldigd. Voor een organisatie met 
een dergelijk maatschappelijk belang als het sociaal verhuurkantoor, is dit ongepast. Graag 
wilde ik de burgemeester hierover interprelleren.  


