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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 september 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 23 september 2022 om 19 uur in 
de gemeenteraadzaal voor de afhandeling van de onderstaande agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING
1 2022_GR_00246 Gemeenteraad: kennisneming ontslag van een raadslid en 

aanstelling van een opvolger: goedkeuring

Raadslid Vanessa Blommaert wenst haar mandaat neer te leggen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van raadslid Blommaert 
en over te gaan tot het aanstellen van een opvolger, de heer Marcel Van Looy, door zijn 
geloofsbrieven goed te keuren, kennis te nemen van zijn eedaflegging en de vervolgens de 
nieuwe rangorde vast te stellen. 
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

2 2022_GR_00247 Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: samenstelling: 
wijziging: goedkeuring

Naar aanleiding van het ontslag van een raadslid, vraagt de N-VA-fractie de samenstelling van 
enkele gemeenteraadscommissies te wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

3 2022_GR_00257 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 26 augustus 
2022: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszitting van 26 augustus 2022 goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

4 2022_GR_00243 Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering voor het 
boekjaar 2022: kennisneming

De regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat er jaarlijks, vóór eind 
september, een opvolgingsrapportering wordt voorgelegd aan de raad. Deze rapportering geeft 
een stand van zaken over de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste zes maanden 
van het lopende jaar. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering voor de 
eerste helft van 2021. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

Noodplanning

5 2022_GR_00244 Zwem- en recreatieverbod Aquarena Provinciaal 
Recreatiedomein De Ster: bekrachtiging beslissing 
burgemeester
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van de burgemeester van 31 augustus 2022 
houdende instelling van een zwem- en recreatieverbod op Aquarena van het Provinciaal 
Recreatiedomein De Ster te bekrachtigen.
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

6 2022_GR_00240 Diensten: raamovereenkomst aanstelling 
bodemsaneringsdeskundige voor het opmaken van technische 
verslagen grondverzet en sloopopvolgingsplannen: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden voor 
de opdracht 'raamovereenkomst aanstelling bodemsaneringsdeskundige voor het opmaken van 
technische verslagen grondverzet en sloopopvolgingsplannen' goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)

7 2022_GR_00248 Werken: herinrichting Grote Markt: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden voor de 
opdracht 'Herinrichting Grote Markt' goed te keuren. 
(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

8 2022_GR_00251 Zakelijke rechten: opstalrecht aan Sportoase De Watermolen 
nv voor bouw zwembad op site sport- en recreatiepark 
Puyenbeke:  voorwaarden akte: goedkeuring

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 25 maart 2022 voor de oprichting van 
het zwembad 'De Watermolen' op de site van het sport- en recreatiepark Puyenbeke moet voor 
de start van de bouwwerken een opstalrecht verleend worden aan Sportoase De Watermolen nv.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
opstalakte goed te keuren.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

9 2022_GR_00250 Zakelijke rechten: Atletiekclub Waasland vzw: renteloze 
lening met hypothecair mandaat: voorwaarden akte: 
goedkeuring

Atletiekclub Waasland vzw wenst renovatiewerken uit te voeren aan haar lokaal op de 
atletiekpiste gelegen Lange Rekstraat 40+, 9100 Sint-Niklaas. Om de renovatiewerken te 
kunnen financieren vraagt Atletiekclub Waasland vzw een renteloze lening aan de stad.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte voor het verlenen 
van een renteloze lening, gekoppeld aan een hypothecair mandaat, goed te keuren. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

10 2022_GR_00241 Zakelijke rechten: Reinaert Galerij: aankoop ontbrekende 
panden rechtervleugel en rechtzetting materiële vergissing: 
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van de twee 
ontbrekende panden uit de rechtervleugel van de winkelgalerij 'Reinaert'. Tevens wordt 
gevraagd akkoord te gaan met de materiële rechtzetting van het aankoopbedrag in agendapunt 
18 van de gemeenteraadszitting van 18 februari 2022.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)

11 2022_GR_00245 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: 
vereniging van mede-eigenaars van het gebouw genaamd 
Reinaert: vertegenwoordiging in de organen: goedkeuring

De stad kocht een aantal panden gelegen in de Reinaert Galerij. Door deze aankoop wordt de 
stad lid van de vereniging van mede-eigenaars. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vertegenwoordigers aan te duiden of voor te dragen voor 
de organen van de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw genaamd Reinaert, Grote 
Markt +61, 9100 Sint-Niklaas. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)

12 2022_GR_00249 Regionaal Klimaatmitigatieplan Waasland 2030 in het kader 
van het Burgemeestersconvenant 2030 en Waasland 
Klimaatland: goedkeuring

In het kader van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 in het voorjaar van 
2020, engageerden Sint-Niklaas, Beveren, Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, 
Lokeren, Kruibeke, Moerbeke, Hamme en Zwijndrecht, de provincie Oost-Vlaanderen en de 
Intercommunale Interwaas zich om de bijhorende doelstellingen te behalen en een regionaal 
klimaatmitigatieplan op te stellen en ten uitvoer te brengen. In het regionaal actieplan (Joint 
Sustainable Energy and Climate Action Plan of ‘SECAP’) engageren de elf gemeenten zich om de 
CO₂-reductiedoelstelling van 40 %, in vergelijking met referentiejaar 2011, tegen 2030 te 
behalen. In hun rol van territoriale coördinatoren engageerden Interwaas en de provincie zich 
om de gemeenten te ondersteunen bij de opmaak en de uitvoering van het SECAP en bij het 
uitwerken van een regionale strategie en gezamenlijke klimaatacties voor de Wase regio. De 
Provincie Oost-Vlaanderen begeleidde de opmaak van het reeds goedgekeurde regionaal 
adaptatieplan. Interwaas maakte het klimaatmitigatieplan op. Het streefdoel is om eind 2022 
het klimaatplan voor de regio in te dienen bij Europa.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggende Regionaal Klimaatmitigatieplan 
Waasland 2030, en de daarbij horende maatregelen- en actietabel, goed te keuren. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)

13 2022_GR_00252 Intergemeentelijk project ter ondersteuning van het 
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woonbeleid: aanvraag subsidie aanvullende activiteiten 2023-
2025: goedkeuring

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 september 2019 de toetreding van Sint-Niklaas tot 
het intergemeentelijk samenwerkingsproject Woonwijzer Waasland goed. Het project wordt 
voor de periode 2020-2025 gecoördineerd en opgevolgd door Interwaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel tot indienen van 
aanvullende activiteiten in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsproject 
Woonwijzer Waasland voor de periode 2023-2025 en kennis te nemen van de aansluiting van 
Waasmunster tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwijzer Waasland.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Maxime Callaert)

14 2022_GR_00253 Economie: wijzigingen subsidiereglement kernversterkende 
premies: goedkeuring

Op 23 juni 2017 werd de invoering van het subsidiereglement kernversterkende premies 
goedgekeurd door de gemeenteraad. De afgelopen vijf jaar is het premiestelsel meermaals 
geëvalueerd en zijn enkele minimale wijzigingen aangebracht aan het subsidiereglement. In de 
meerjarenplanning is er budget voorzien om het kernversterkend premiestelsel voor het 
focusgebied verder te zetten tot 2025. Hierbij legt de stad de focus op onze kernstad in Sint-
Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. Als actiepunt uit het 
Kernversterkend Economisch Beleidsplan worden aanpassingen aan het kernversterkend 
subsidiereglement voorgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde subsidiereglement goed te keuren. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Ine Somers)

Vergunnen

15 2022_GR_00254 Urbanisatie: Berkenlaan: uitvoeren van wegeniswerken: 
goedkeuring

Op 7 april 2022 diende stad Sint-Niklaas een aanvraag in tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen van een voetweg en het deels inbuizen van een 
waterloop. De werken hebben betrekking op de Berkenlaan en de Sparrenhofstraat en 
aanpalende wegen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een beslissing te nemen inzake de zaak van de wegen. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Carl Hanssens)

16 2022_GR_00255 Urbanisatie Moerputstraat: uitvoeren van wegen- en 
rioleringswerken: goedkeuring

De aanvraag betreft het verkavelen van een grond in acht loten, met name de tweede fase van 
de bedrijfsontwikkeling aan de Heidebaan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegenis en 
de bufferstroken in de Moerputstraat goed te keuren. 
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Wout De Meester)
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CULTUUR EN VRIJE TIJD

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

17 2022_GR_00256 Uitzonderlijke subsidie aan Belcanto vzw voor herhuisvesting: 
goedkeuring 

Musicalvereniging Belcanto vzw en Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius vzw hebben aan 
het stadsbestuur gevraagd om samen te zoeken naar een nieuwe repetitieruimte. De huidige 
repetitieruimte van Belcanto vzw is in slechte staat en de repetitieruimte van Koninklijke 
Toneelvereniging Sint-Genesius vzw wordt verkocht. Na een intensieve zoektocht, is er een 
ruimte gevonden op de terreinen van SVK, waar beide verenigingen terecht kunnen. Zowel 
Belcanto vzw als Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius vzw willen samen investeren om 
de loods op de terreinen van SVK om te vormen tot een repetitieruimte, die ze vanaf januari 
2023 kunnen huren. Belcanto vzw neemt de grootste oppervlakte in beslag, draagt de grootste 
kosten en gaat het huurcontract aan met SVK. Beide verenigingen maken onderling afspraken 
over de verdeling van het werk en de kosten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan een nominatieve subsidie aan Belcanto 
vzw toe te kennen voor de inrichting van de loods en de verhuisbewegingen.
(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Filip Baeyens)

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering: op maandag 12 
september 2022 om 19 uur.
De commissie voor mobiliteit, publieke ruimte en stadsvernieuwing: op maandag 12 september 
2022 om 20 uur.
De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen gaat niet door aangezien er geen reguliere 
punten op de agenda staan.
De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 13 september 
2022 om 20 uur.
De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 14 september 2022 om 19 
uur.
Tijdens deze commissie wordt een toelichting rond de werking van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst gegeven.
De commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: op donderdag 15 september 
2022 om 19 uur.
De commissie voor wonen, kinderopvang en onderwijs: op donderdag 15 september 2022 om 
20 uur.
De algemene commissie: op maandag 19 september 2022 om 19 uur.
Tijdens deze commissie worden de reguliere punten van de burgemeester besproken, wordt een 
toelichting gegeven bij het aanbestedingsdossier en de verkeersstudie die betrekking hebben 
op de heraanleg van de Grote Markt en wordt een toelichting voorzien over de uitbreiding van 
het cameranetwerk in 2023.
De commissie financiën, personeel en sport: op dinsdag 20 september 2022 om 19 uur.


