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GEMEENTERAAD
Zitting van 20 januari 2023
Aanvullende agenda openbare zitting

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 20 januari 2023 om 19 uur in de 
gemeenteraadzaal werd aangevuld met de agendapunten op verzoek van de raadsleden. 
Onderstaand vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Tarik Van Ballaer
adjunct-algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING
IR 1 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: buitenlandse eigendommen

Over hoeveel ha. grond beschikt het OCMW/stadsbestuur nog in Nederland?
Welke visie/toekomstplannen het schepencollege over/met deze buitenlandse eigendommen?

IR 2 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Verandering van voornaam - 
aanpassing geslachtsregistratie - kostprijs

Sinds 1 augustus 2018 werd de bevoegdheid en de procedure inzake verandering van 
voornamen van het federale niveau overgedragen naar de gemeenten. De procedure is 
sindsdien veel versoepeld en verkort. 
Mensen veranderen voornamelijk van voornaam omdat de roepnaam anders is dan de officiële 
naam of omdat ze gepest worden met hun voornaam. Uiteraard zijn er ook de transgenders die 
van geslacht willen veranderen en daarbij voor een naam kiezen die echt bij hen past.
Voor transgenders volstaat voortaan ook een verklaring op basis waarvan de persoon in kwestie, 
samen met het voorstel tot voornaamswijziging, een aanpassing kan vragen van de registratie 
van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand.
De gemeenten kunnen voor deze wijzigingsprocedures een retributie vragen en zijn daarvoor 
vrij in het vaststellen van de hoogte van het bedrag, met dien verstande dat het bedrag voor  
transgenders niet meer dan 10% mag bedragen van het vastgestelde gewone tarief.
In een vergelijking die ik maakte tussen een aantal gemeenten uit onze regio en andere 
centrumsteden, blijken echter grote verschillen in kostprijs voor een voornaamswijziging:
KOSTPRIJS VERANDERING VOORNAAM 
BUURGEMEENTEN EN CENTRUMSTEDEN

EUR

Aalst 0
Leuven 0
Hasselt 0
Mechelen 0
Gent 0
Roeselare 0
Brugge 0
Sint-Niklaas 50
Antwerpen 50
Dendermonde 50
Zwijndrecht 100
Kruibeke 140
Sint-Gillis-Waas 140
Lokeren 140
Turnhout 150
Genk 150
Zele 150
Beveren 200
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Temse 200
Hamme 250
In de omzendbrief van 11 juli 2018 (B.S. 18 juli 2018) met betrekking tot deze versoepelde 
regeling tot voornaamswijziging, wordt gesteld dat de hoogte van het bedrag een directe 
invloed kan hebben op het aantal ingediende verzoeken en van aard kan zijn een zekere 
lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker te vermijden.
Ik nam de proef op som en vroeg het aantal voornaamswijzigingen op van zowel onze stad (50 
EUR) als van buurgemeente Beveren (200 EUR). Akten van aanpassing geslachtsregistratie zijn 
in beide gemeenten  gratis.
AKTEN VOORNAAMSVERANDERING 2019 2020 2021 2022TOTAAL
Sint-Niklaas +/- 80.000 inw. 43 58 54 63 218
Beveren +/- 50.000 inw. 18 11 17 17 63
Beveren 8/5 28,8 17,6 27,2 27,2 100,8

AKTEN AANPASSING 
GESLACHTSREGISTRATIE

2019 2020 2021 2022TOTAAL

Sint-Niklaas +/- 80.000 inw. 4 5 4 7 20
Beveren +/- 50.000 inw. 1 2 4 3 10
Beveren 8/5 1,6 3,2 6,4 4,8 16
Opvallend is  dat het aantal voornaamswijzigingen over de voorbije vier jaar in Beveren, 
rekening gehouden met een correctie in functie van het lager aantal inwoners, minder dan de 
helft bedraagt van het aantal wijzigingen in Sint-Niklaas. In beide gemeenten werd geen enkele 
aanvraag geweigerd omwille van bv. onontvankelijkheid of flagrant misbruik van de procedure 
(bijvoorbeeld bizarre, belachelijke of hatelijke voornamen ter vervanging). Dat grote verschil 
merken we niet in het aantal aanpassingen van geslachtsregistratie dat in beide gemeenten 
gratis is.
Het door de gemeenten aangerekend tarief creëert dus wel degelijk een drempel voor mensen 
om hun voornaam effectief te laten wijzigen, terwijl ik geen enkele plausibele reden zie voor 
zo'n extra financiële drempel. Mensen betalen sowieso reeds voor de vernieuwing van de 
identiteitskaart en het rijbewijs wat op zich reeds lichtzinnigheid in voornaamswijzigingen 
tegengaat. Je voornaam veranderen doe je trouwens niet lichtzinnig. Voor  deze mensen is dit 
integendeel een weloverwogen keuze die een onderdeel vormt van hun mentaal welbevinden. 
Voor een stad die terecht vol wil inzetten op het mentaal welzijn van haar inwoners, moeten 
akten tot voornaamswijziging, net zoals in de meeste centrumsteden, ook in Sint-Niklaas gratis 
opgemaakt kunnen worden. Ook al wordt in Sint-Niklaas slechts 50 EUR gevraagd, het gratis 
aanbieden van voornaamswijzigingen zou een grote symboolwaarde hebben op het vlak van 
genderbeleid en psychisch welbevinden.
Vragen aan de schepen:
- welke kosten andere dan deze die reeds gepaard gaan met de vernieuwing van de 
identiteitskaart bij voornaamswijziging (in Sint-Niklaas 22 EUR, inclusief gemeentetaks) beoogt 
het wijzigingstarief van 50 EUR te dekken?
- is de schepen bereid zich met onze stad aan te sluiten bij de meeste andere centrumsteden en 
de wijziging van voornaam ook in onze stad gratis te maken?
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IR 3 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Iedereen mee digitaal 

Op de commissie van schepen Heyrman werd een belovend nieuw plan uit de doeken gedaan 
om ervoor te zorgen dat iedereen in onze stad digitaal mee kan.
Digitale ongeletterdheid wegwerken zowel bij ouderen als bij jongeren is uiteraard van groot 
belang en als stad mogen we fier zijn op de bestaande digipunten en de vrijwilligers die dit 
mogelijk maken. 
Eén van de bestaande noden is  vandaag nog steeds materiaal. Niet iedereen heeft altijd  de 
middelen voor een computer of ipad, al kan je vandaag niet zonder. Zowel voor jongeren die er 
vaak afhankelijk van zijn voor hun huiswerk als senioren voor wie het een middel is om sociaal 
verbonden te blijven, maar ook alles qua administratie (bank, belastingen, noem maar op) 
gebeurd vandaag hoofdzakelijk digitaal. 
Het is dus zeer positief dat de stad in de toekomst wil inzetten op het verzamelen van 
elektronisch materiaal om dit te uit te lenen en/of te voorzien aan zij dit het nodig hebben. 
Hiervoor wordt er in de eerste plaats naar de burger gekeken die via den Azalee zijn materiaal 
dan kan inleveren en een nieuw leven geven. Dit zorgt voor een mooi Sint-Niklaas verhaal, maar 
geeft natuurlijk niet altijd garantie op degelijk materiaal.
Daarom doe ik graag een extra voorstel/oproep, namelijk om als stad het goede voorbeeld te 
geven! 
Concreet denk ik aan twee zaken: 
1. Op heel wat werkplaatsen/bedrijven is het gebruikelijk dat nieuwe personeelsleden 
(afhankelijk van hun statuut) een computer krijgen. Die computers worden dan op het einde van 
dienst terug ingeleverd. Die computers zijn meestal al afgeschreven, maar worden niet altijd 
doorgegeven aan nieuwe personeelsleden. Vaak wel even tijdelijk als back-up, maar heel wat 
organisaties geven aan nieuwe medewerkers ook volledig nieuw materiaal. Voor het verhaal van 
iedereen mee digitaal zou het een fantastisch mooi signaal zijn als we zelf ook gebruikte 
computers een nieuw leven kunnen geven en mee te stappen de eigen beleidsplannen. 
2. Ook wij als raadsleden kunnen ons sociaal hart laten zien. Elke legislatuur krijgen de 
raadsleden een nieuwe werk-ipad. Ipad's waar vandaag heel wat vraag naar is, zeker bij 
ouderen. Vandaag mogen we die voor een symbolische prijs overkopen en dus zelf houden. Dat 
is een fijn privilege en extraatje, maar misschien ook wel overbodig zeker als we er onze 
bevolking plezier mee kunnen doen. Daarom mijn oproep om zelf het goede voorbeeld te geven 
en collectief te beslissen om ons steentje bij te dragen aan de digitale geletterdheid en 
toegankelijkheid van onze Sint-Niklase inwoners. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Toekomst De Walvis

Het opmerkelijke pand De Walvis in de Ankerstraat staat te koop. Het pand heeft een grote 
erfgoedwaarde door het quasi intact behouden interieur en als onderdeel van het collectief 
(handels)geheugen van de stad.
Graag vernam ik van de bevoegde schepen welke inspanningen de stad wil leveren om het 
gebouw en/of het interieur te bewaren en een nieuwe invulling te geven.

IR 5 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: vraag vrijstelling van plaatsgeld voor 
de markt en de foor tijdens de werken op de Grote Markt
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De werken starten nu in verschillende fasen op en rond de Grote Markt.
De Mei en de zomerkermis kunnen dit jaar nog doorgaan op hun huidige plaats.
Na deze twee kermissen op de markt moet onze kermis verplaatst worden naar een nog 
onbekende plaats als die nog kunnen doorgaan in het centrum.
Hier voor is nog geen enkel alternatief medegedeeld of bekent.
Dit zal een groot financieel verlies zijn voor onze foorkramers om deze reden:
- vraag ik voor deze verplaatsing van de kermis na de zomerkermis vrijstelling van stand geld 
tot als de werken op de grote markt zijn afgewerkt.
Ik vraag dan ook hiervoor een vrijstelling van stand geld goed te keuren.

IR 6 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: vraag vrijstelling belasting terrassen 
horeca Grote Markt

Tijden de werken die nu van start zijn gegaan op en rond de Grote Markt wat voor onze horeca 
een groot financieel verlies is. Vele horecazaken hebben al gesloten.
Om deze reden vraag ik vrijstelling van de terras belasting voor de horeca op en rond de Grote 
Markt dit zolang de werken duren wat de horeca financiële adem zal geven tijdens de werken.

IR 7 Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen: Toekomt MAP en nadenken over 
gezamenlijke Wase geschiedenis

Naar aanleiding van de nieuwe plannen van het stedelijke museum MAP met een museum voor 
de brei, één rond Mercator, één rond kunsten en één rond een vaste opstelling.
Bij deze kort mijn zelfde oproep als op de commissie cultuur. Gelet op de rol van Sint-Niklaas 
als de hoofdstad van het Waasland, zou het in het kader van een open streekidentiteit zinvol 
zijn om de vaste collectie te profileren als een museum over de geschiedenis van het Waasland. 
Dit kan op twee manieren vormgegeven worden: door de Wase burgers zelf te bevragen wat 
hun essentiële geschiedenis is van onze streek. Dit zou idealiter begeleid worden door neutrale 
experts. Via Erfpunt of de Erfgoedcel kan een open oproep uitgeschreven worden waar 
verenigingen of burgers hun eigen traject en eindproduct kunnen indienen en waaruit de 
politieke van verschillende gemeenten het beste voorstel kunnen ondersteunen.
Daarnaast lijkt het zinvol om maximaal collecties uit te wisselen tussen de verschillende 
gemeentelijke musea in de Wase gemeenten, waar het MAP al dan niet een spilfunctie kan 
opnemen.

IR 8 Interpellatie van raadslid Chris Wauman: Enkele vragen bij de invoering van de 
scanwagen in Sint-Niklaas

Vanaf 1 februari 2023 doet de scanwagen zijn intrede in Sint-Niklaas. De firma OPC gaat dit 
uitvoeren. Eerst en vooral hebben we onze bedenkingen bij de privatisering van het 
parkeerbeleid, zoals we vorig jaar in maart op deze raad al hebben gezegd. Hierbij enkele 
vragen:
1. In diverse steden waar de scanwagen is ingevoerd zijn +/- 10 % van de boetes foutief 
gebleken. Hoe gaat het stadsbestuur dat hier vermijden? Hoe kan een scanwagen het verschil 
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zien tussen iemand die kortstondig zit te wachten in zijn wagen of iemand die geparkeerd 
staat? Hoe kan een scanwagen zien of iemand op weg is naar een betaalterminal en dus nog 
geen ticket heeft? Gaan de betaalautomaten opnieuw standaard betaalbewijzen afprinten zodat 
foutieve boetes weerlegd kunnen worden?
2. Enkele maanden na de opening van de grote, nieuwe (dure) stadswinkel, gaan jullie nu een 
aparte parkeerwinkel openen. Wat is daar de filosofie en de reden achter? Is de stadswinkel 
plots niet meer geschikt voor alle te verwachten activiteiten inzake parkeren? Is het OPC of de 
stad zelf die deze parkeerwinkel gaat exploiteren? Hoeveel kost dit aan de stad (pand + aparte 
exploitatie)?
3. Het gratis parkeren voor personen met een handicap op niet-voorbehouden plaatsen blijft 
van kracht zegt de schepen. 'Maar ze moeten wel hun nummerplaat laten registreren.' Maar wat 
als mensen dat niet hebben gedaan? En wat voor mensen van buiten Sint-Niklaas die dat niet 
weten? En wat als iemand anders je wegbrengt en je gehandicaptenkaart in die wagen legt? 
Welke rompslomp gaan zo'n mensen moeten doorlopen om een boete te ontlopen?
4. Wie gaat de rappels uitsturen voor niet-betaalde retributies? En op welke manier gaat dit 
verlopen? Is het de stad die dit doet of OPC? In andere steden (Genk, Aalst ...) heeft OPC een 
slechte reputatie opgebouwd daarbij en rekenen ze vaak extra kosten die ze wettelijk niet 
mogen vragen.


