GEMEENTERAAD

Zitting van 25 september 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 19 van het decreet lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van
de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 25 september 2020 om 19 uur in het
auditorium van Odisee voor de afhandeling van de onderstaande agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING
1

2020_GR_00282

Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 28 augustus
2020: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de
gemeenteraadszitting van 28 augustus 2020 goed te keuren.

POLITIE
Politie
2

2020_GR_00296

Politieaangelegenheden: convenant tussen provincie OostVlaanderen en politiezone Sint-Niklaas inzake opleidingen
PAULO voor 2020: goedkeuring

Sinds 2018 sluit de de lokale politie Sint-Niklaas jaarlijks een convenant af met PAULOPolitieopleiding inzake de betaling van opleidingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en
de lokale politie Sint-Niklaas te vernieuwen voor 2020.
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)
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Politieaangelegenheden: administratief en logistiek kader:
personeelsformatie: blokkeren van twee betrekkingen niveau
C: goedkeuring

Op 20 december 2019 en 26 juni 2020 verklaarde de gemeenteraad twee functies van
onthaalmedewerker niveau D vacant voor een contractuele werving omwille van dringende
nood. Op het moment van de contractuele aanstelling van de twee geslaagde kandidaten op 16
juni en 7 juli 2020 beschikte de zone echter niet meer over statutaire betrekkingen van het
niveau D op de personeelsformatie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beslissen dat deze personeelsleden van het niveau D
twee betrekkingen van het niveau C blokkeren op de personeelsformatie.
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

ONDERSTEUNING FINANCIËN
Belastingen
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Gemeenteraad
25 september 2020

Retributies: wijziging van het reglement op de retributie op
het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel,
aangeboden door de gemeentelijke instellingen: goedkeuring
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In 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 gebleken dat een aantal wijzigingen
van het reglement noodzakelijk zijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van het retributiereglement goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Filip Baeyens)
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Retributies: wijziging van het reglement op de retributie op
het parkeren: goedkeuring

In zitting van 23 juni 2017 heeft de gemeenteraad het reglement op de retributie op het
parkeren opnieuw vastgesteld. Ondertussen heeft de gemeenteraad dit reglement aangevuld en
gewijzigd in zittingen van 19 december 2017 en 22 juni 2018.
In zitting van heden wordt aan de gemeenteraad gevraagd het aanvullend reglement op het
verkeer goed te keuren, waardoor het ook noodzakelijk wordt om het retributiereglement te
wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde retributiereglement goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)

ONDERSTEUNING
Beleidsondersteuning
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Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering:
kennisneming

De nieuwe BBC-wetgeving bepaalt dat er vanaf 2020 jaarlijks, vóór eind september, een
opvolgingsrapportering wordt voorgelegd aan de raad. Deze rapportering bevat een stand van
zaken over de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste zes maanden van dat jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering.
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

Publieke veiligheid en noodplanning
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- Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde
van Vlaanderen 2020: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tijdelijke politieverordening goed te keuren naar
aanleiding van de Ronde van Vlaanderen, een doortocht van de wielerwedstrijd 'Ronde van
Vlaanderen voor Elite', die plaatsvindt op 18 oktober 2020.
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

DIENSTVERLENING
Bestuursadministratie
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw: wijziging
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks bestuur:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in de voordracht van
leden voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van Activiteiten Cultuurcentrum SintNiklaas vzw (ACCSI vzw).
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Filip Baeyens)
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Stedelijke musea: museumcommissie: wijziging
samenstelling: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in de samenstelling
van de museumcommissie.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Filip Baeyens)

TECHNIEK
Overheidsopdrachten en administratie
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Leveringen: politiezone: dienstvoertuigen: wijze van gunning,
raming en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de
aankoop van dienstvoertuigen voor de politiezone goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)
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Werken: stadswinkel en stadsarchief: inrichting dienst
toerisme: wijze van gunning, raming en voorwaarden:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunning, raming en voorwaarden voor
de opdracht 'stadswinkel en stadsarchief: inrichting dienst toerisme' goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Ine Somers)

OMGEVING
Plannen en ontwikkelen
12
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en
Bedrijvenparken Sint-Niklaas vzw: goedkeuring

Met voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de
bedrijventerreinvereniging Bedrijvenparken Sint-Niklaas vzw (Bepasin) wordt, in uitvoering van
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de ruimtelijk economische studie, de jaarwerking van Bepasin ondersteund.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Ine Somers)
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Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: gemeenteen gewestwegen: parkeerregimes: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het nieuw aanvullend reglement op het verkeer goed
te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)
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Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer:
gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: goedkeuring

Wijkcirculatie vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan. Na een breed
participatief traject (de wijkrondes) keurde het college van burgemeester en schepenen in
zitting van 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. De finaliteit van dit plan is de
verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de stadskern verhogen. Binnen het mobiliteitsplan
werden de basisprincipes van de wijkcirculatie vastgelegd. De rondweg fungeert als verdeelweg
voor de wijken die via één duidelijke invals- en uitvalsweg bereikbaar zijn. Een interferentie
tussen de lussen is niet mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Zachte weggebruikers en het
openbaar vervoer hebben daarentegen een maximale doorwaadbaarheid in de stad.
De essentie van het wijkcirculatieplan is dat oneigenlijk verkeer geweerd wordt uit de stad.
Doordat het oneigenlijk verkeer de straten niet belast, wordt er meer ruimte gemaakt voor het
bestemmend verkeer, alsook voor de zachte weggebruiker. Soms zijn de straten te smal om
dubbelrichtingsverkeer te verwerken, bijvoorbeeld op het Brugsken. Teneinde onder andere
ruimte te winnen, wordt voorgesteld dat deze straat enkele rijrichting wordt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement terzake goed te
keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)
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Industriepark Noord 5a: overname opstalrecht: goedkeuring

De stad Sint-Niklaas wenst de vroegere site Libridis, gelegen Industriepark-Noord +4 en 5a,
9100 Sint-Niklaas openbaar te verkopen. Een deel van de site (Industriepark-Noord 5a) werd
opgericht op basis van een opstalrecht. Voor een vlottere verkoop van de site is het aangewezen
dat de stad eigenaar is van de gehele site en dat het opstalrecht door de stad overgenomen
wordt. Met de opstalhouder werd een akkoord bereikt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de overname van het lopende
opstalrecht.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)
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Verkoop gebouwen site Industriepark-Noord +4 en 5a:
voorwaarden bestek: goedkeuring
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De stad Sint-Niklaas wenst de site gelegen te Industriepark-Noord +4 en 5a, 9100 Sint-Niklaas,
openbaar te verkopen. In de gemeenteraadszitting van heden wordt ook het dossier voorgelegd
betreffende de overname van het nog lopende opstalrecht voor het gebouw IndustrieparkNoord 5a. Na deze overname is de stad eigenaar van de gehele site. Hierdoor kan een vlottere
verkoop gerealiseerd worden. De procedure tot openbare verkoop zal opgestart worden na de
definitieve overname van het opstalrecht en het bijhorende gebouw gelegen IndustrieparkNoord 5a.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het bestek tot verkoop goed te
keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)

CULTUUR EN VRIJE TIJD
Ondersteuning cultuur en vrije tijd
17
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Verenigingen, Vennootschappen en
samenwerkingsverbanden: intergemeentelijke
samenwerkingsverband Erfpunt: verlenging erkenning,
beleidsplan 2021-2026, toetreding Zwijndrecht, uitbreiding
werkingsgebied Lokeren en Zwijndrecht: goedkeuring

Met aangetekende brief van 3 september 2020 vraagt projectvereniging Erfpunt verlenging van
het intergemeentelijk samenwerkingsverband, de goedkeuring van het beleidsplan 2021-2026,
de toetreding van de gemeente Zwijndrecht en de uitbreiding van het werkingsgebied met de
stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht.
In februari 2020 keurde de raad van bestuur van Erfpunt de toetreding van Lokeren tot Erfpunt
voorwaardelijk goed. De hierop volgende maanden stemden ook alle leden in met de
uitbreiding van hun werkingsgebied. Voor Sint-Niklaas gebeurde deze goedkeuring door de
gemeenteraad in zitting van 27 maart 2020.
De oprichtingsakte dateert van 9 december 2002 en wordt telkens verlengd voor een termijn
van zes jaar. Deze termijn zal verstrijken op 9 december 2020.
Om erkend te blijven als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst moet Erfpunt, via
vereenvoudigde procedure, een aanpassing van zijn erkenning bij het Agentschap Onroerend
Erfgoed indienen. Om aan deze formaliteit te voldoen, moet elke participerende gemeente via
gemeenteraadsbeslissing akkoord gaan met bovenvermelde aanpassing en tevens het
beleidsplan 2021-2026 goedkeuren en bekrachtigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van de erkenning van
Erfpunt als intergemeentelijk samenwerkingsverband en onroerenderfgoeddienst, met het
beleidsplan 2021-2026, de toetreding van de gemeente Zwijndrecht en de uitbreiding van het
werkingsgebied met de stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Filip Baeyens)

WELZIJN
Diversiteit, samenleving en preventie

Gemeenteraad
25 september 2020

6/8

Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

18

2020_GR_00294

Overeenkomst tot oprichting van het samenwerkingsverband
interlokale preventiewerking regio Eerstelijnszone Waasland
Zuid-West: goedkeuring

In april 2019 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waardoor lokale besturen gebruik
kunnen maken van een structurele subsidie om hun werking rond preventieve gezondheid
verder uit te bouwen en te versterken. Deze subsidie vervangt de voormalige financiering van
de lokale drugpunten. Vanaf 1 juli 2020 heeft het drugpunt Waas opgehouden te bestaan.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten minstens twee aanpalende gemeenten
binnen één eerstelijnszone samen een preventiewerking opstarten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst voor de oprichting van het
samenwerkingsverband voor een interlokale preventiewerking regio Eerstelijnszone Waasland
Zuid-West goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)

Welzijn staf
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Samenwerkingsovereenkomst met Inter: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Inter goed te
keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)
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Samenwerkingsovereenkomst met Jeugddienst Appelsien vzw:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Jeugddienst
Appelsien vzw goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)
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Samenwerkingsovereenkomst met Leerpunt Waas en Dender:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een samenwerkingsovereenkomst met Leerpunt Waas en
Dender goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)
PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering: op maandag 14
september 2020 om 19 uur.
De commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: op maandag 14
Gemeenteraad
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september 2020 om 20 uur.
Tijdens deze commissie zal een toelichting gegeven worden rond de stand van zaken van het
parkeerbeleid.
De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 15 september 2020 om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven rond de stand van zaken met
betrekking tot participatie.
De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur gaat niet door wegens geen
punten.
De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 16 september 2020 om 19
uur.
Tijdens deze commissiezitting zal het ontwerp van het diversiteitsplan besproken worden.
De commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 17 september
om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven door Erfpunt naar aanleiding van
de verlenging van de vereniging.
De commissie voor wonen, kinderopvang en onderwijs: op donderdag 17 september 2020 om
20 uur.
De algemene commissie: op maandag 21 september 2020 om 19 uur.
Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven bij doelstellingenrealisatie en
opvolging van strategische projecten.
De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 22 september 2020 om 19 uur.
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