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Sint-Niklaas

GEMEENTERAAD
' Zitting vari 26 juni 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artiket 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit.tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 26 iuni 2020, aansluitend op de
zitting van de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn, in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor
de afhandel.ing van de agenda zoals vermeld.in de bijl.age.

Hoogachtend

n Verhulst Mia Mortier
raadslid-voorzitteralgemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

1, 2020_GR_00183 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 25 mei
2020: foedkeuring

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

gemeenteraadszitting van 25 mei 2020 goed te keuren.

2 2020_GR_00216 Maatregelen naar aanleiding van het corona-virus
betreffende de raden en commissies: politieverordening
burgemeester: bekrachtiging

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 8 juni

2020 houdende de maatregelen voor de organisatie van de commissies en raden in juni ter
voorkoming van de verspreiding van het corona-virus, te bekrachtigen.

(Dit punt zaI worden behapdeLd in de algemene commissie)

POLITIE

Pol,itie
. 

i-,. 
;

5 .2020_G.R-00184 Politieaangelegenheden : personee[: operationeel kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(afdeting niet-dringende politiehul,p: milieu- en dierenpotitie):
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale
politie Sint-Nikl.aas vastgesteld. ln de nieuwe personeetsformatie is een extra functie voorzien

voor een inspecteur van politie voor de milieu- en dierenpolitie. Deze dienst behoort tot de

afdeting niet-dringende pol.itiehuLp.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van inspecteur van pol,itie open te stetlen
voor de mitieu- en dierenpotitie.

(Dit punt zal worden behandeLd in de algemene commissie)

4 2020 GR 00185 Politieaangelegenheden : personee[: operationeel kader:
vacant verklaren van vier functies van inspecteur van pol,itie

(afdel,ing dringende potitiehutp): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 20 december 201,9 werd de personeetsformatie van de loka[e
poLitie Sint-NikLaas vastgeste[d. Een inspecteur van pol.itie vertiet de LokaLe pol.itie Sint-Nikl.aas

om de opleiding tot hoofdinspecteur aan te vatten en vervolgens in een andere zone te gaan

werken. Een inspecteurvan interventie is intern veranderd van functie en is nu wijkinspecteur.
Een inspecteur werd medisch op pensioen gestetd. Als gevotg hiervan zijn drie functies in de

afdel.ing dringende poLitiehul.p vacant. Een vierde vacante functie is een nieuwe functie
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voorzien in de personeelsformatie.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vier functies van inspecteur van pol.itie open te stetten
voor de dringende pol.itiehutp.

(Dit punt zal worden behandetd in de algemene commissie)

5 2020 GR 00186 Politieaangelegenheden : personeel: administratief en

Logistiek kader: vacant verklaren van één functie van assistent
niveau C (dringende politiehutp - onthaal): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokate
poLitie Sint-NikLaas vastgesteld. ln de nieuwe personeetsformatie zijn plaatsen voorzien voor
assistenten niveau C in het onthaal van de dringende pol.itiehuLp.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van assistent tetefonie en onthaal open te
stetlen voor de afdel.ing dringende pol.itiehuLp.

(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

6 2020_GR_00207 Politieaangelegenheden : personeel: administratief en

togistiek kader: aanwerving van een contractueel
personeelslid niveau D omwi[[e van dringende nood
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring

De gemeenteraad verktaarde in zitting van 20 december 2019 omwitle van een dringende nood

een functie van onthaalmedewerker-tetefonist vacant via een contractuele aanwerving en

besliste om een wervingsreserve vast te ste[[en. De setectiecommissie kwam samen op 7 en 12

mei 2020. Eén persoon werd geselecteerd, een andere persoon werd op de wervingsreserve
geplaatst, de overige kandidaten zijn ongeschikt.
Ondertussen is gebteken dat er een tweede functie van onthaalmedewerker-teLefonist vacant
zal worden: een medewerkster gaat op 1 september 2020 met pensioen. Om de operationaliteit
van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogeLijk in te
vulten. Om beroep te kunnen doen op de vastgestetde wervingsreserve is het noodzakel.ijk om
de functie in het niveau D vacant te verkl'aren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwitle van dringende nood in te vullen via
een contractuele aanwerving en om voor deze invutting een beroep te doen op de vastgestetde
wervingsreserve.

(Dit punt zal worden behandetd in de algemene commissie)

7 2020 GR 00208 - Politieaangelegenheden: personee[: operationeeI kader:
samenstelling selectiecommissie voor commissaris van poLitie:
goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale
pol.itie Sint-Nikl.aas vastgesteld. Reeds in zitting van 21juni 2019 verktaarde de raad drie
functies van commissaris van pol.itie vacant. De functies werden gepubticeerd in de tweede
mobititeitscyclus van de geïntegreerde politie van 2020. Drie personen stelden zich kandidaat.
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De samensteLting van de selectiecommissie moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenstelling goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de algemene commissie)

8 2020_GR_00213 Politieaangelegenheden : potitiezone: begrotings- en
jaarrekening 20L9 : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2019 van de politiezone
Sint-Nikl"aas goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

BESTUURSADMINISTRATIE

9 2020 GR 00195 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Logo-Waasland vzw: voordracht lid raad van bestuur:
goedkeuring

ln de gemeenteraadszitting van 22 februari 2019 werd een vertegenwoordiger voor de

algemene vergadering van Logo-Waasland vzw aangeduid, en werd een vertegenwoordiger voor
de raad van bestuur voorgedragen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een andere vertegenwoordiger voor te dragen voor de

raad van bestuur.

(Dit punt zal worden behandeld in de al.gemene commissie)

10 2020 GR 00200 Gemeenteraad : huishoudelijk reglement: wiizigingen :

goedkeuring

De gemeenteraad heeft bij aanvang van de bestuursperiode een huishoudeLijk regtement
goedgekeurd. Het is aangewezen enkele artikelen van dit huishoudelijk reglement aan te
passen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan het huishoudel.ijk reglement goed te
keuren.

(Dit punt zaI worden behandetd in de algemene commissie)

ONDERSTEUN I NG FI NANCIËN

Boekhouding

L1, 2020_GR_00190 Beteids- en beheerscyctus: jaarrekening 20t9: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 goed te keuren

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

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)
(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)
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(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Fitip Baeyens)
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Maxime CatLaert)
(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen CarL Hanssens)
(Dit punt zaI worden behandeLd in de algemene comrhissie)
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

L2 2020-GR-001e1 
H:'.,';:::::Jri:Í:;":25: 

aanpassins nr' 1: lijst nominatieve

De tijst 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 Lijst met aanpassingen aan de nominatieve subsidies
goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen lne Somers)
(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)
(Dit punt za[ worden behande.l.d in de commissie schepen Wout De Meester)
(Dit punt zaI worden behanOdld in de commissie schepen Sofie Heyrman)
(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen FiLip Baeyens)
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Maxime Cail.aert)
(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Car[ Hanssens)
(Dit punt zal worden behandeld in de atgemene commissie)
(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

t3 2020 GR OOL94 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aanpassing nr
1: aandeel OCMW: goedkeuring

De aanpassing van het meerjarenpl.an 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen,
actieptannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invul.l.ing wenst te geven aan het
bel.eidsprogrogramma 'Samen maken we de stad van morgen'. HoeweI het meerjarenplan
gei'ntegreerd is voor stad en OCMW, moet elk bestuur eerst zijn aandeel apart goedkeuren
vooraleer de integrale versie van het meerjarenplan door de gemeenteraad kan worden
goedgekeurd. Aangezien het stadsbestuur de financiël.e gevolgen moet dragen van de keuzes
die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt, moet de gemeenteraad de beslissing van de
raad voor maatschappeLijk wel.zijn voor het aandeel van het OCMW eerst goedkeuren, vooraLeer
de integra[e aanpassing van de meerjarenptanning kan worden goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zal worden behandeld
(Dit punt zal worden behandeld
(Dit punt zal worden behandetd
(Dit punt zaI worden behandeld
(Dit punt zaI worden behandel.d
(Dit punt zaI worden behandeld
(Dit punt zal worden behandeld
(Dit punt zal worden behandeld
(Dit punt zal worden behandeLd

in de commissie schepen lne Somers)
in de commissie schepen Bart De Bruyne)
in de commissie schepen Wout De Meester)
in de commissie schepen Sofie Heyrman)
in de commissie schepen Fil.ip Baeyens)
in de commissie schepen Maxime Cal.l.aert)

in de commissie schepen Car[ Hanssens)
in dè algemene commissie)

in de commissie schepen Peter Buysrogge)
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1,4 2020 GR 00193 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aanpassing nr.

1: aandeel stad: goedkeuring

De aanpassing van het meeriarenpl.an 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen,
actieplannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invulling wenst te geven aan het
beleidsprogrogramma 'Samen maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenplan
gei'ntegreerd is voor stad en OCMW, moet elk bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen
voorateer de integrate versie door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aandeel van het stadsbestuur in de aanpassing nr. 1

van 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 zaI worden behandel.d in de commissie schepen Wout De Meester)

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

(Dit punt zaL worden behandel.d in de commissie schepen FiLip Baeyens)

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie schepen Maxime Cal.laert)

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

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

15 2020 GR 00192 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aanpassing nr.

1: goedkeuring

De aanpassing nr. l van het meerjarenptan2020-2025 voor stad en OCMW bevat de

doel.steil.ingen, actieplannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invulting wenst te geven

aan het beteidsprogrogramma 'Samen maken we de stad van morgen'.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing nr. 1 van het meerjarenpl.an 2020-2025
goed te keuren.

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

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie schepen Bart De Bruyne)

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

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

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

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Maxime CaLLaert)

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Carl Hanssens)

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

L6 2020 GR 00215 Organisatiebeheersi ng : rapport organisatiebeheersing 2019
en planning 2020-202L2 kennisneming

ln zitting van 27 juni 2019 werden de niethodologie en de aanpak voor organisatiebeheersing,
gemeenschappel.ijk voor stad en OCMW, goedgekeurd. Over de uitgevoerde en gep[ande

activiteiten in het kader van organisatiebeheersing wordt door de atgemeen directeur jaarl.ijks

voor 30 juni gerapporteerd aan het uitvoerend orgaan en aan de raad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing
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voor 2019 en de planning voor 2020-2027, die beiden op 10 juni 2020 door het auditcomité
werden goedgekeurd.

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

Sportcentrum De Witte Molen: omgevingswerken: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden van de

opdracht 'Sportcentrum De Witte Molen: omgevingswerken' goed te. keuren.

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

Belastingen

18 2020_GR_00211 Financiën: compensaties ten gevolge van de coronacrisis:
afwijking van bestaande belasting- en retributiereglementen:
goedkeuring

De coronacrisis heeft financië[e gevolgen voor ondernemers, verenigingen, organisaties en

bel.astingpl.ichtigen. Het is bil.l.ijk om vanuit de stad vrijsteLting van betastingen en retributies,
compensaties en tussenkomsten te verlenen waar mogelijk/nodig.
De gemeenteraad in zitting van24 april2020 keurde een hete reeks maatregeten goed. Op

heden worden nog twee extra maatregelen voorgesteld:
- de vol.Ledige vrijstel.l.ing van de terrasbe[asting (bel.asting op de tijdel.ijke privatisering van het
openbaar domein - afdeLing terrassen) voor het aansLagjaar 2020;
- het tarief voor de geleide bezoeken (toeristische gidsbeurten) aan te passen,zolang de
beperking qua groepsgrootte geldt door de coronamaatregelen. Zo Leidt de beperking niet tot
een prijsverhoging per deelnemer en worden de gidsbeurten en zo hettoerisme ondersteund.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

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

L9 2020 GR 00210 Retributies: retributie op het gebruik van diensten,.
infrastructuur en materieel, aangeboden door de
gemeentetijke insteiti ngen : goedkeuring

ln zitting van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de hernieuwing van het reglement op
de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de
gemeenteLijke instellingen, goedgekeurd.
Uit de praktijk is gebteken dat diversè aanpassingen van het regtement aangewezen zijn.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het hernieuwde retributiereglement goed te
keuren.

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

Sport

L7
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TECHNIEK

20 2020_GR_00222 Diensten : EPC-project inclusief onderhoud : gunni ngsleidraad:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gunningsleidraad voor de opdracht 'EPC-project

inclusief onderhoud Sint-Niktaas' goed te keuren.

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

Overheidsopdrachten en administratie

2! 2020_GR_00218 Diensten: aanstetlen ontwerper voor heraanleg Ten Bos: wijze
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van de

opdracht 'Aanstellen ontwerper voor heraanleg Ten Bos' goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandetd in de commissie schepen CarL Hanssens)

22 2020_GR_00187 Werken: rioproject afkoppeting Tereken: bijkomende opdracht
ontwerper: addendum aan de samenwerkingsovereenkomst:
goedkeuring

ln zitting van 19 december 2014 ging de gemeenteraad akkoord om in het kadervan het
rioproject 'afkoppel.ing Tereken'voor de studieopdracht een overeenkomst af te sluiten tussen

enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper studiegroep lrtas bv.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren en dit voor de uitbreiding van de studieopdracht van de ontwerper met de

afkoppeLingen op privedomein.

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

23 2020_GR_00220 Werken: raamovereenkomst voor het uitvoeren van

riootherstetlingen: wijze van gunning, raming en

voorwaarden : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van de

opdracht'raamovereenkomst voor het uitvoeren van,rioolherstetlingen' goed te keuren.

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

24 2020 GR OO221, Concessie: exptoitatie straat- en pteinparkeren (inclusief
plaatsing en beheer van een parkeergeteidingssysteem) en

DBFMO van twee parkeergebouwen: selectieteidraad:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de setectieleidraad met betrekking tot het DBFMO-

project: 'Ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren (DBFMO) van twee
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parkeergebouwen en 'on-street' parkeerexploitatie (incLusief pl.aatsing en beheer van een
pà rkeergeteid i ngssysteem) in Si nt-N i klaas' goed te keuren.

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

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

25 2020_GR_00188 Mobiliteit: snelheidsregimes op grondgebied Sint-Nikl,aas:
uitbreiding zone 30: goedkeuring

Het verhogen van de verkeersvei[igheid is één van de bel.angrijkste krachtlijnen van het
mobiLiteitsplan. Het streven naar verhoogde veiLigheid wordt onder andere bereikt door het
invoeren van een consequent sneLheidsbel.eid. Conform de voorstetlen in het mobiLiteitspLan

worden een aantal zone 30 gebieden verder uitgebreid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van de zone 30 goed te keuren.

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

26 2020 GR 00224 Mobiliteit: aanvu[[end regtement op het verkeer:
gemeentewegen :.fi etsstraten : goedkeuring

Om de doetste[[ingen van het mobititeitsplan (verkeersveitige, bereikbare, toegankel.ijke,
leefbare en gezonde stad) te behalen, werd het inzetten op een sterk fietsbeteid als bouwsteen
gedefinieerd. Een integraat fietsbeLeid is de strategie om deze doeLsteLl.ing te bereiken. Dit door
het netwerk te versterken, in te zetten op communicatie en fietsinfrastructuur aan te leggen.
Niet overaI is fietsinfrastructuur aanleggen nodig en/of mogel.ijk. Het aanleggen van
fietsinfrastructuur benadrukt immers het verkeerskarakter van de straat. Soms is het ook
ruimtel.ijk gezien niet mogeLijk om een fietspad aan te Leggen, wegens een te smal gabariet van
de wqg. Wanneer er op een bepaaLd tr4ject veeI fietsers rijden door de positie van de straat op
het functionete netwerk of wanneer dit op een schootroute [igt, is een fietsstraat een oplossing.
Het geeft aan dat op die ptaats de auto ondergeschikt is, want de fietser mag de votLedige
rijbaan in de rijrichting benutten zonder ingehaald te worden door auto's.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen en aanvullingen in het aanvullend
regtement op het verkeer goed te keuren.

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

27 2020_GR_00230 I ndividuele behandeli n gsi nsta llaties van afvalwater (l BA's) i n

het individueel te optimaliseren buitengebied: collectieve
plaatsing en onderhoud via RioPAct: reglement: aanpassing

Votgens het zoneringsplan wordt het afvalwater van woningen in het individueel te
optimatiseren buitengebied gesaneerd door een individuete behandeLingsinstatlatie voor
afvalwater (lBA). ln deze zone wordt geen riolering voorzien.
ln zitting van23 augustus 2019 keurde de gemeenteraad de coltectieve ptaatsing en het
reglement voor de pl.aatsing en het onderhoud van IBA's goed.
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Het stadsbestuur bestiste dus om de IBA's cotlectief te instalteren, te monitoren en te

onderhouden via RioPAct.

De afkoppelingsdeskundige van Aquafin nv stelt twee aanpassingen van het reglement voor, te
weten inzake het eigendomsrecht van de IBA en de definiëring van lBA.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van het reglement
voor de pl.aatsing en onderhoud van individuele behandeLingsinstallaties van huishoudel.ijk

afvalwater.

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

28 2020 GR 00223 Zaketijke rechten: fietsbrug Vijfstraten-Nieuwe Molenstraat:
aankoop en herverkoop woning Nieuwe Molenstraat 21:
goedkeuring aankoop en verkoopsvoorwaarden

Voor de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van Vijfstraten tot aan de Nieuwe Molenstraat te

Sint-Nikl.aas zijn er een aantal innemingen nodig.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van aanneming 8 en

met de voorwaarden bctrcffcndc dc vcrl<oop van hct rcstcrcndc dcet, na afspLitsing van de

benodigde inneming.

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

29 2020 GR OO23L Zakel,ijke rechten: Anthonis De Jonghestraat: kosteloze
grondafstand: voorwaarden akte : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd ter inl.ijving in het openbaar domein akkoord te gaan met
de kosteloze overdracht aan de stad Sint-Niklaas van fase 1 en 2 (wegenis en groenzone) en

fase 1B (wegenis) van Anthonis De Jonghestraat, 9100 Nieuwkerken, en de overeenkomstige

ontwerpakte goed te keuren.

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

30 2020-GR-OO2O4 Z"f,lfif" rechten: Hoge Bokstraat: aankoop perceel glBtgg4N
en voorwaarden aktej goedkeuring

De eigenaars van een perceel gelegen aan de Hoge Bokstraat, 9100 Sint-Niktaas en kadastraal

bekend 9de afdeLing, sectie B, nummer 994N zijn bereid dit perceel te verkopen aan de stad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van dit perceel en de

voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

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

3t 2020_GR_00201 Ruimtetiik Economische Studie Sint-Niktaas: goedkeuring

De Ruimtelijk Economische Studie heeft tot doel om, naast de andere beteidsplannen, een

strategische ruimtel.ijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen voor de lokaLe

economie. Naast óaak(industrie), Logistiek en kantoren komen ook nieuwe tendensen
(bijvoorbeel.d circu[aire economie, nieuwe êconomie (new & next economy), verwevenheid
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(ruimtel.ijk en functioneel.)...) aan bod in deze studie. Het is be[angrijk stiLte staan bij het
(gewenste) profiel en de mogetijke ontwikkel.ingssporen voor de toekomst om de stad beter te
kunnen positioneren naar investeerders, ondernemers en werkgevers, ten einde meer
werkgelegenheid te kunnen creëren in onze stad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Ruimtel.ijk Economische Studie goed te keuren.

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

32 2020_GR_00203 Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en
VOK.A - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland vzw:
'Samen de stad van morgen bedrijfsvriendetijk maken':
goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en VOKA - Kamer van KoophandeI
Antwerpen- Waastand vzw beoogt een partnerschap op te zetten met als doel van Sint-Niktaas
een bedrijfsvriendeLijke, dynamische en aantrekkelijke economische groeipooI in het WaasLand

te maken. Als kader wordt de Ruimtel.ijk Economische studie genomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

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

33 2020 GR 00202 Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaaI bestuur van
Sint-Niktaas en VDAB: 'Samen sterk voor Lokaal, werk':
goedkeuring

Voortiggende samenwerkingsovereenkomst beoogt de samenwerking tussen het lokaal.
bestuur en VDAB in functie van een opleidings-, arbeidsmarkt- en werkgel.egenheidsbeteid dat
tegemoet komt aan de stedeLijke problemen en opportuniteiten.
Om de drempets tot 'werk'aan te pakken vergen de stedeLijke context en de maatschappeLijke
tendensen een gezamenLijke en geïntegreerde aanpak . Net zoats in de vorige bestuursperiode
wil. VDAB een overeenkomst afsluiten met alLe centrumsteden in Vlaanderen. De Vlaamse
overheid kent immers een grote rol toe aan het lokaal bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

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

34 2020 GR 00212 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis: jaarrekening 2019:
goedkeuring

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis heeft op 20 mei 2020 haar
jaarrekening 2019 vastgestetd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze jaarrekening goed te keuren.

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

55 2O2O_GR_00196 Diensten: ICT: ontwikkeling en implementatie nieuwe
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websites: uitbreiding webplatform 2O2O-2O25: wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunning, de indicatieve raming en de

voorwaarden voor de uitbreiding van het webplatform goed te keuren, betreffende voLgende vijf
websites:
- De Droomba[l'on;
- Gavertje Vier;
- Stadsarchief;
- lnkanteLing van UiT in Sint-Nikl.aas in Ontdek Sint-Niktaas;
- Vredefeesten.

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

36 2020 GR 00219 Diensten : ICT: EFRO-dossier ondernemersloket: occasioneeI
gezamenlijke opdracht: wijze van gunning, raming en

voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van het

EFRO (Europees Fonds voor Regionate Ontwikkel.ing) dossier'ondernemersloket' goed te
keuren.

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

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

37 2020 GR 00L97 Verlenging van de convenant met Vriie Radio Betsele vzw
voor de activiteiten tijdens de zomerkermis van Belsele:
goedkeuring

Op basis van de jarenlange samenwerking met Vrije Radio Belsete vzw werd in
gemeenteraadszitting van 28 januari 2018 een convenant met Vrije Radio Bel.sete vzw
goedgekeurd voor een Looptijd van drie jaar. Omwil.l.e van de succesvotle samenwerking en op

vraag van Vrije Radio Belsele vzw wordt nu de verlenging van deze convenant voor drie jaar

voorgetegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging goed te keuren.

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

38 2020_GR_00226 Subsidiereglement evenementen : wijzigingen : goedkeuring

Ats stimutans voor private organisatoren om evenementen te organiseren in Sint-Nikl.aas

werd op 24 maart 2017 het subsidieregtement evenementen ingevoerd. Dit regl.ement werd
positief geëvalueerd maar voorgestetd wordt het bij te sturen, dit met het oog op

vereenvoudiging en verhoging van de ktantvriendel.ijkheid.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan dit reglement goed te keuren,
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(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

WELZIJN

Diversiteit, samenteving en preventie

39 2020-GR-00189 Samenwerkingsovereenkomst met Sportpret voor een
. kinderwerking in het Reynaertpark: goedkeuring

Voor de kinderwerking'in het Reynaertpark werkt de stad samen met Sportpret vzw. De
samenwerking startte vorig jaar al.s proefproject en er wordt nu voorgeste[d deze samenwerking
te verleng.en. Hiervoor moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgestoten worden. Zoa[s
in de samenwerkingsovereenkomst van 2019 vermetd, zaI deze nieuwe overeenkomst gelden
voor een periode van drie jaar.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van het proefproject
m iddeLs goed keuri ng va n de sa menwerki ngsovereen komst.

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

Welzijn staf

40 2020_GR_00227 Samenwerkingsovereenkomst met Scholengemeenschap Wijs!
over de organisatie van zomerktassen Nederlands voor
anderstalige jongeren : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met
Schotengemeenschap Wijs! goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyr.man)

4L 2020 GR 00228 Samenwerkingsovereenkomst met VCLB Waas- en
Schetdeland en Go! CLB Prisma voor de aanpak van
psychosocia[e noden bij anderstalige nieuwkomers in het
onderwijs: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met VCLB Waas- en
Scheldetand en GO! CLB Prisma goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie schepen Sofie Heyrman)

42 2020 GR OOZ29 Samenwerkingsovereenkomst met vzw TEJO voor het
aanbieden van laagdrempelige psychische hulp aan jongeren:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een samenwerkingsovereenkomst met vzw TEJO goed te
keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)
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PLANNING COMMISSIES

Planning commissiezittingen:

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering: op maandag 15

juni 2020 om 19 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 16 juni 2020 om 19 uur.

De commissie voor ruimtel.ijke ordening, duurzaamheid en natuur:op dinsdag 16 juni om 20

uur.

De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzàken: op woensdag t7 juni 2020 om 19 uur

Tijdens deze commissiezitting wordt het jaarversl.ag wetzijn besproken.

De commissie voor cuttuur, deel.tijds kunstonderwijs en [andbouw:op donderdag 18 juni 2020

om 19 uur.

De commissie voor wonen, kinderopvang en onderwijs: op donderdag 18 juni 2020 om 20 uur

De commissie voor mobiLiteit, openbaar domein en stadsontwikkeling:op vrijdag 19 juni 2020

om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt het standpunt van het cottege van burgemeester en

schepenen aangaande het nieuwe vervoerptan regio Waasland besproken.

Algemene commissie op maandag 22 juni 2020 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting worden de reguliere punten rond de bevoegdheden van de

burgemeester behandeLd, het jaarversLag 2019 en het medewerkerstevredenheidsonderzoek

2020 van pol.itie toegel.icht en geeft de V[aamse bouwmeester toeLichting bij de keuze van een

ontwerper voor de herinrichting van de Grote Markt.

De commissie voor financiën, personeet en sport:op dinsdag 23 juni 2020 om 19 uur.

Tijdens deze commissiezitting wordt een presentatie gegeven bij het verstag

organisatiebeheersing 2019.

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk weLzijn van vrijdag 26 juni 2020

worden besproken in de commissie voor weLzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag 17

juni 2020:
- Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaaL bestuur en VDAB: samen sterk voor Lokaal

werk!

VoLgende agendapunten voor de raad voor maatschappeLijk welzijn van vrijdag 26 juni worden

besproken in de commissie voorwonen, kinderopvang en onderwijs, op donderdag 1B juni

2020:
- Wetzijnsvereniging SociaaI Verhuurkantoor Waasland:jaarrekening 2019:advies
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- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:A[gemeen Ziekenhuis
Waastand:statutenwijziging en wijziging aanduiding leden algemene vergadering en raad van
bestuur: goedkeuring

Vol.gend ageridapunt voor de raad voor maatschappeLijk wel.zijn van vrijdag 26 juni 2020 wordt
besproken in de algemene commissie, op maandag 22 juni 2020:
- Raad voor maatschappetijk we[zijn: huishoudel.ijk reglement:wijzigingen: goedkeuring
- Welzijnsverenig ing Dienst Schuld bem iddeLi ng Waasland : jaarreken ing 2019: advies

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk welzijn van vrijdag 26 juni 2020
worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 23 juni 2020
- Meerjarenptan 2020-2025 voor stad en OCMW:aandéel OCMW:goedkeuring
- BeLeids- en beheerscyclus: jaa rreken i ng 2019: goedkeuri ng
- Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 2019 en pl.anning 2020-2021:
kennisneming
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