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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 januari 2022
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 21 januari 2022 om 19:00 uur in 
de gemeenteraadzaal (hybride zitting)  voor de afhandeling van de agenda zoals vermeld in de 
bijlage.

Hoogachtend

Tarik Van Ballaer
adjunct-algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING
1 2022_GR_00001 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszittingen 21 en 23 

december 2021: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszittingen van 21 en 23 december 2021 goed te keuren.

POLITIE

Politie

2 2022_GR_00010 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een consulent HR omwille 
van dringende nood (korpsondersteuning - dienst HR): 
goedkeuring

In gemeenteraadzitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Eén consulent (personeelslid logistiek en administratief kader 
van het niveau B) verliet op 1 oktober 2019 de lokale politie Sint-Niklaas voor een 
loopbaanonderbreking, waarna de gemeenteraad besliste om de vrijgekomen functie 
contractueel in te vullen. Ondertussen liep de loopbaanonderbreking af en besliste de titularis 
om vrijwillig ontslag in te dienen. Als gevolg hiervan werd met een burgemeesterbesluit het 
contract van het huidige diensthoofd van de dienst HR verlengd voor onbepaalde duur. Echter 
laat de gouverneur in uitoefening van haar bevoegdheid als administratief toezicht op de 
politiezones weten dat, als gevolg van het vrijwillig ontslag, de gemeenteraad opnieuw de 
functie vacant moet verklaren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van consulent HR binnen het administratief 
en logistiek kader in te vullen via een externe aanwerving omwille van een dringende nood.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

ONDERSTEUNING

HR

3 2022_GR_00004  Personeel: wijziging van de formatie: goedkeuring 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd enkele wijzigingen in de personeelsformatie goed te 
keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

Noodplanning

4 2022_GR_00011  Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde 
van Vlaanderen 2022: goedkeuring
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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 3 april 2022.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

5 2022_GR_00013 Diensten: logistiek: aankoop voorraadbeheerpakket: 
gunningsleidraad en indicatieve raming: goedkeuring

Tijdens het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2021 werd de selectie 
van de firma's die een aanvraag tot deelneming hebben ingediend, goedgekeurd. Bijgevolg 
wordt aan de gemeenteraad de gunningsleidraad voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gunningsleidraad goed te keuren. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Ine Somers)

6 2022_GR_00014  Diensten: afdeling plannen en ontwikkelen: aanstellen 
studiebureau voor masterplan Cultuursite: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

In het meerjarenplan van de stad Sint-Niklaas is opgenomen dat er een masterplan zal 
opgemaakt worden voor een open cultuursite rond de stadsschouwburg en de academies. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de wijze van gunning, de raming en de 
voorwaarden goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Filip Baeyens)

7 2022_GR_00017 Zakelijke rechten: rioproject Keizerstraat: overeenkomsten 
innemingen 3, 4, 5, 6 en 7: goedkeuring

Voor de heraanleg van de Keizerstraat, in combinatie met de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel, zijn een aantal innemingen noodzakelijk. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de twee overeenkomsten die 
werden afgesloten met de eigenaars van inneming 4 en innemingen 3, 5, 6 en 7.
(Dit punt zal worden behandeld in de gezamenlijke commissie)

8 2022_GR_00012 Werken: rioproject aansluiting Zwaanaarde: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren voor het 'rioproject aansluiting Zwaanaarde'.
(Dit punt zal worden behandeld in de gezamenlijke commissie)

9 2022_GR_00015 Diensten: afdeling plannen en ontwikkelen: aanstellen 
studiebureau voor opmaak masterplan/rup Moerland (inclusief 
participatietraject): wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring
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Naar aanleiding van de verhuis van het AZ Nikolaas tegen eind 2027 zal een planologische visie 
worden opgemaakt voor de herbestemming van de huidige ziekenhuiscampus gelegen tussen 
de Moerlandstraat en de Lodewijk De Meesterstraat. Om deze reden dient er een studiebureau 
aangesteld te worden voor de opmaak van een masterplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(inclusief participatietraject).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de wijze van gunning, de raming en de 
voorwaarden goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de gezamenlijke commissie)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

10 2022_GR_00005 Persoonlijke rechten: huur grond voor parking stadsbos 
Puitvoet: voorwaarden overeenkomst: goedkeuring

Een deel van de Georges Bruyninckxwegel in stadsbos Puitvoet wordt momenteel gebruikt als 
parkeerplaats voor bezoekers van tennisclub 'Koninklijke Tennisclub Wase', 
ouders/medewerkers van jeugdverenigingen en overige bezoekers aan het stadsbos. De wegel 
heeft sterk te lijden onder het autoverkeer. De stad heeft de mogelijkheid om een braakliggend 
stuk grond te huren ter hoogte van Industriepark-West 65 voor het inrichten van een parking 
voor het stadsbos. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van de 
huurovereenkomst goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

11 2022_GR_00008 Regionaal Klimaatadaptatieplan Waasland in het kader van 
het Burgemeestersconvenant en Waasland Klimaatland: 
goedkeuring

De elf betrokken gemeenten (Sint-Niklaas, Beveren, Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-
Waas, Lokeren, Kruibeke, Moerbeke, Hamme en Zwijndrecht) beslisten in het voorjaar van 2020 
om samen als groep de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 te onderschrijven. 
Concreet betekent dit dat de projectpartners zich engageerden tot het opmaken van één 
regionaal actieplan (= joint SECAP). Zo engageerden alle elf gemeenten zich om de CO2 
reductiedoelstelling van 40 % tegen 2030 te behalen, alsook om maatregelen te treffen om de 
effecten van de klimaatverandering te verzachten (adaptatie). 
In hun rol van territoriale coördinatoren engageerden de provincie en Interwaas zich om de 
gemeenten te ondersteunen bij de opmaak en de uitvoering van het actieplan voor duurzame 
energie en klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) en bij het uitwerken 
van een regionale strategie en gezamenlijke klimaatacties voor de Wase regio. De Provincie 
Oost-Vlaanderen begeleidt de opmaak van het regionaal adaptatieplan. Interwaas staat in voor 
de opmaak van het mitigatieplan. Streefdoel is om in juni 2022 het klimaatplan voor de regio in 
te dienen bij Europa.
In juni 2020 schreef de provincie een studieopdracht uit voor de opmaak van het regionaal 
adaptatieplan voor de Wase regio. Op basis van een synthesebrochure (deel 1), werd het 
regionaal adaptatieplan uitgewerkt (deel 2). In de opdracht was ook de opmaak van een 
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manifest voorzien. Dit is een tekst waarin de strategische doelstellingen kernachtig samengevat 
worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorliggende Regionaal Adaptatieplan Waasland 
2030, en de daarbij horende maatregelen- en actietabel, en het manifest met de zes 
strategische doelstellingen goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

12 2022_GR_00016 Zakelijke rechten: verkoop gebouwen Industriepark-Noord +4 
en 5a: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verkoop van de gebouwen 
Industriepark-Noord +4 en 5a, 9100 Sint-Niklaas.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

13 2022_GR_00009  Samenwerkingsovereenkomst MSOC Gent: goedkeuring

Sinds 1999 wordt een subsidieaanvraag ingediend voor het MSOC-project bij de provincie Oost-
Vlaanderen. Het MSOC is een medisch sociaal contactpunt voor chronische druggebruikers. 
Vanuit de Vlaamse overheid (voorheen vanuit de provincie) werd er jaarlijks een 
subsidieaanvraag ingediend. De huidige subsidie loopt tot eind 2021. Het is nog niet zeker of er 
nog een aanvraag kan ingediend worden. Ter compensatie van het beëindigen van deze 
middelen heeft de Vlaamse overheid 1,2 miljoen EUR vrijgemaakt voor de uitbereiding van de 
reeds bestaande MSOC werkingen. MSOC Gent heeft hiervoor een dossier ingediend en dit werd 
gegund. Zij ontvangen hiervoor jaarlijks 171.615 EUR. De regio uitbereiding situeert zich in het 
Waasland. Zij hebben ervoor gekozen om de huidige antennewerkingen in het Waasland verder 
te zetten. Dit betekent concreet dat er voor de regio Waasland, met als antennepunten Sint-
Niklaas en Lokeren, negen artsenuren worden voorzien, alsook een psychosociaal team. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de huidige 
samenwerkingsovereenkomst, zodat de werking kan gecontinueerd en uitgebreid worden met 
zowel een medisch als psychosociaal team. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Sofie Heyrman)

14 2022_GR_00018 Stedelijk reglement mantelzorgpremie: wijzigingen: 
goedkeuring

Het stedelijk reglement mantelzorgpremie is toe aan een actualisering. Er zijn drie belangrijke 
aanpassingen:
- sinds juni 2021 werd het instrument om de zorgbehoefte in te schalen aangepast;
- de inkomensvoorwaarde was afgestemd op een oude provinciale premie, we willen de 
inkomensvoorwaarde nu afstemmen op andere lokale premies en tegemoetkomingen. De 
bovengrens van het inkomen komt overeen met 50 % marge boven de inkomensgrens van het 
recht op verhoogde tegemoetkoming;
- het indienen van de aanvraag kan nu enkel in januari en februari, dat zal in de toekomst 
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gedurende het volledige jaar kunnen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde reglement 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 10 
januari 2022 om 19 uur.
De gezamenlijke commissie van schepenen Wout De Meester en Carl Hanssens: op maandag 10 
januari 2022 om 20 uur.
De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 11 januari 2022 om 19 uur.
De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 11 januari 2022 
om 20 uur.
De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 12 januari 2022 om 19 uur.
De commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 13 januari 
2022 om 19 uur.
Tijdens deze commissie wordt een toelichting bij de conceptschets voor de heraanleg van De 
Kouter in Belsele gegeven.
De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs zal niet doorgaan wegens 
geen agendapunten.
De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: 
op maandag 17 januari 2022 om 19 uur.
De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 18 januari 2022 om 19 uur.


