
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
19 februari 2018 
 
Aanwezig: 

de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, 
schepen; de heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw 
Annemie Charlier, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke 
Henne, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de 
heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris 
 
 
De voorzitter opent de besloten zitting om 16 uur 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(reclamevoertuigen en -objecten), aanslagjaar 2018, 37 artikelen voor een bedrag van 
5.734,26 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(uitstallen van koopwaren), aanslagjaar 2018, 7 artikelen voor een bedrag van 
2.328,48 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 3 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(flyeren), aanslagjaar 2018, 3 artikelen voor een bedrag van 400 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 4 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(mobiele verkoopsruimten), aanslagjaar 2018, 12 artikelen voor een bedrag van 
929,70 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 5 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(tijdelijke opstellingen), aanslagjaar 2018, 2 artikelen voor een bedrag van 36 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Danny Bogaert 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Danny Bogaert om met twee camionnettes een standplaats in te 
nemen op 26 februari en 19 maart 2018 in de Watermolenstraat, parking Puyenbeke, voor 
de verkoop van aardappelen, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd 
en de belasting ten bedrage van 14,40 EUR per dag wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Dy Lucan bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Dy Lucan bvba, Galgstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, om op vrijdag 
2 maart 2018 een reclamevoertuig op te stellen voor de zaak 'Levels', Houtbriel 22, 9100 
Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op 
de tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor een bedrag van 27 EUR wordt 
betaald. 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde 
rechten: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde 
rechten: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig 
college. 
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Het betreft: 
-  definitieve vastleggingen: van 2194 tot en met 2213 van het dienstjaar 2017 en van 89 tot 

en met 114 van het dienstjaar 2018; 
-  facturen: van 2655 tot en met 2684 van het dienstjaar 2017 en van 52 tot en met 72 van 

het dienstjaar 2018; 
-  vastgestelde rechten: van 1025 tot en met 1165 van het dienstjaar 2017 en van 1 tot en 

met 30 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 12 februari 
2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen 
van 12 februari 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: proces-verbaal verkiezing Centraal Kerk-
bestuur en oplijsting verkozen leden van de kerkraden 27 januari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen het resultaat van de verkiezingen 
van het Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas van 27 januari 2018 en de oplijsting van de 
verkozen leden van de kerkraden, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: uitbreiding toegangscontrole stadhuis: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitbreiden van het toegangscontrolesysteem van het stadhuis te gunnen aan de firma 
Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D 2440 Geel, BE 0664.474.051 voor een bedrag 
van 12.411,14 EUR + 2.606,34 EUR (21 % btw) = 15.017,48 EUR. 
Het onderhoudscontract dat aangeboden werd zal niet afgenomen worden, aangezien de 
dienst beheer gebouwen zelf de installatie en het beheer zal verzorgen. 
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Diensten: opmaak beheersplan voor de Sint-Catharinakerk: aanstellen ontwerper: 
gunstig advies, akkoord met gunning en vaststelling stadsaandeel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 

Artikel 1 
het investeringsdossier van de kerkfabriek voor de opmaak van een beheersplan voor de 
Sint-Catharinakerk gunstig te adviseren. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om deze opdracht te gunnen aan architectenbureau Van Severen bvba uit 
Dendermonde, voor een totaalbedrag van 15.125 EUR, btw inbegrepen, zonder de opties. 
 
Artikel 3 
het stadsaandeel vast te stellen op 3.025 EUR, btw inbegrepen (zonder opties). De nood-
zaak van de opties kan later worden bekeken. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor boomverzorging, bomenonderzoek, snoeiwerken 
en vellingen: perceel 5 - deelopdracht 2 en perceel 4 - deelopdracht 1: vastlegging 
kredieten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kredieten vast te leggen voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor boomverzorging, 
bomenonderzoek, snoeiwerken en vellingen: perceel 5 - deelopdracht 2 en perceel 4 - 
deelopdracht 1' voor een bedrag van 4.086 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Diensten: aanstellen veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele werkplaatsen: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de open aanbesteding in 2015 en de in het bestek voorziene mogelijkheid om 
in de 2 volgende jaren te gunnen via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, 
het aanstellen van een veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele werkplaatsen voor de in 
2018 uit te voeren of toe te wijzen werken als volgt te gunnen: 
- perceel 1: Arch & Teco Engineering - Advipex bvba, Coupure 55 te 9000 Gent; 
- perceel 2: Arch & Teco Engineering - Advipex bvba, Coupure 55 te 9000 Gent. 
 
Artikel 2 
de uitgaven te verrekenen op het respectieve actienummer en ramingnummer van het 
betreffende werk. 
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Werken: wegvergunningen en -concessies: Telenet: geen toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de geplande werken op het openbaar domein door Telenet bvba, 
Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, zoals opgenomen in de lijst als bijlage, en geen 
toelating te verlenen tot het uitvoeren van deze werken gelet op het ongunstig advies van de 
dienst projecten openbaar domein. 
 
 
 
Werken: pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Parketidee, Nieuwkerkenstraat 129 te 
9100 Nieuwkerken, voor de opdracht 'pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer' voor een 
bedrag van 9.263,04 EUR, excl. btw (1.945,24 EUR, btw verlegd). 
 
 
 
Werken: pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer: goedkeuring proces-verbaal van 
ingebruikname 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het proces-verbaal van ingebruikname van de opdracht 'pastorij 
Sinaai: schuren en vernissen vloer'. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring vorde-
ringsstaat 7 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 7 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor 
een bedrag van 53.872,88 EUR, excl. btw (11.313,30 EUR, btw verlegd), waardoor de 
werken een bedrag bereiken van 215.118,25 EUR, excl. btw. 
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Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring verrekening 
13 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 13: plaatsen extra volkern wandbekleding van de 
opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in meer 
van 1.476,97 EUR, excl. btw (310,16 EUR, btw verlegd). 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 kalenderdag goed te keuren. 
 
Artikel 3 
dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode 22200007/CVO/0740/03 (actie/raming 2017142402/2017142803). 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Eandis, Proximus en Telenet: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Eandis, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Proximus, Lange 
Nieuwstraat 106 te 2000 Antwerpen, en Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 
Drongen, en Telenet bvba, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, tot het uitvoeren van 
werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en omgeving: goed-
keuring vorderingsstaat 27 (groenonderhoud) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 27 (groenonderhoud) van Aclagro nv, 
Industrieweg 74 te 9032 Wondelgem, voor de opdracht 'Uitbreiding Clementwijk fase 1: 
aanleg wegen, riolering en omgeving' voor een bedrag van 7.044,90 EUR, btw verlegd, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.776.215,29 EUR, btw verlegd. 
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Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: meerwerken: verplaatsen omheining buurthuis: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verplaatsen van de omheining van het buurthuis in de 
Vleeshouwersstraat, in het kader van het rioproject Sinaaidorp (fase 2), voor een 
totaalbedrag van 4.236 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door de firma 
Van den Berghe Gebr. nv, Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Patrimonium: Stationsstraat en Richard Van Britsomstraat: Sint-Jozef-Klein-
Seminarie: ophangen spandoeken: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Collegestraat 31 te 9100 Sint-
Niklaas, tot het ophangen van twee spandoeken aan Stationsstraat 50 te 9100 Sint-Niklaas 
en 1 spandoek aan Richard Van Britsomstraat te 9100 Sint-Niklaas (tussen het Sint-Jozef-
Klein-Seminarie en de stedelijke academie voor schone kunsten) n.a.v. de opendeurdag op 
zaterdag 5 mei 2018. 
 
Artikel 2 
de vergunning te verlenen onder volgende voorwaarden: 
-  de spandoeken mogen opgehangen worden vanaf vrijdag 27 april 2018; 
-  de spandoeken moeten verwijderd worden op maandag 7 mei 2018; 
-  de spandoeken moeten opgehangen worden op minstens 5 meter boven de rijweg; 
-  er mogen enkel zeilen gebruikt worden met een maximaal winddoorlatend weefsel; 
-  er mogen geen gesloten doekstructuren opgehangen worden; 
-  het ophangen van de spandoeken gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager die 

alle ankerpunten op stevigheid laat controleren door een bevoegd controleorganisme en 
ervoor zorgt dat eventuele schade gedekt wordt door een verzekeringspolis burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

 
 
 
Ontwerp rup Auto Electro Andries: sluiting openbaar onderzoek 
 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat er geen bezwaarschriften werden ingediend naar aanleiding van 
het openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Auto Electro Andries en 
het openbaar onderzoek te sluiten. 
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Geboortebos, plantdag zondag 18 maart 2018: animatie en plantgoed: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de tiende plantdag van het geboortebos op zondag 18 maart 2018 volgende gunningen 
te doen (alle bedragen zijn inclusief btw): 
-  animatieperceel: Puytvoet vzw, Puitvoetstraat 91A, 9100 Sint-Niklaas: een kost van 

350 EUR voor de huur van het Tarsiciuslokaal en het verbruik van water en elektriciteit; 
-  animatie: 

 grimeurs en ballonartiesten: Fantasy-Worldwide, Mercatorstraat 118, 9100 Sint-
Niklaas: 992 EUR + 208,32 EUR (21 % btw) = 1.200,32 EUR; 
 doorlopende muzikale omlijsting door de wandelende fanfare 'Karvelly Band', Grote 
Heimelinkstraat 150, 9100 Sint-Niklaas: 450 EUR; 
 springkastelen: Springding, Hof Ter Elstlaan 12, 9140 Elversele: 148,76 EUR + 
31,24 EUR (21 % btw) = 180 EUR. Deze gunning valt onder het raamcontract huren 
springkasteel (CBS 20-02-2017); 
 fotograaf: Tom Abeloos, Vooruitgangsstraat 2, 2830 Willebroek: 310 EUR + 65,10 EUR 
(21 % btw) = 375,10 EUR; 
 foodtruck - wafels op een stokje: Ons Lucy, Ten Colcke 3, 2960 Brecht: forfaitaire 
vergoeding 125 EUR + kilometervergoeding 49,50 EUR + wafels 50 medewerkers 
200 EUR + 44,94 EUR (12 % btw) = 419,44 EUR; 

- plantperceel: 
 plantgoed: Natuurpunt vzw Zuid-Waasland, Molenwijk 12, 9111 Belsele: 4.820,25 EUR 
+ 289,21 EUR (6 % btw) = 5.109,46 EUR; 
 namenbord: Schrijnwerker DATHO bvba, Polderstraat 60, 9170 Meerdonk, zal het 
kader voor het namenbord maken, afwerken en plaatsen: 1.169,12 EUR + 245,52 EUR 
(21 % btw) = 1.414,64 EUR; 

-  verwarming: vier katalysatieverwarmingen met gas: toestellen 46 EUR + gasvulling 
60 EUR = 106 EUR (btw incl.). 

 
 
 
Doven monumentverlichting tijdens Earth Hour: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het doven van de monumentverlichting van het stadhuis, de cipierage 
en de Witte Molen tijdens het weekend van Earth Hour, namelijk van vrijdagavond 23 maart 
tot en met maandagochtend 26 maart 2018. 
 
 
 
Paterssite: cohousing: informatiemoment 25 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het informatiemoment cohousing Paterssite op 25 februari 2018 om 
10.30 uur in het infopunt Elisabethwijk op de site. 
 
 
 
Vraag tot ondertekening 'Charter Samenhuizen' 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van Samenhuizen vzw om het 'Charter Samenhuizen' te 
ondertekenen. 
 
Artikel 2 
het 'Charter Samenhuizen' tussen de stad en Samenhuizen vzw te ondertekenen. Met dit 
charter wil de stad gemeenschappelijk wonen actief promoten. 
 
 
 
VTS-site wordt woonproject 'De Vakschool': lancering verkoop appartementen op 
10 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de lancering van de verkoop van de appartementen van Mevaco en 
Interwaas in de parkeergarage op de VTS-site op 10 maart 2018 tussen 11 uur en 16 uur. 
 
 
 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale verhuur-
subsidie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de 
stedelijke sociale verhuursubsidie van 6.705 EUR voor het vierde kwartaal van 2017 
betaalbaar te stellen op rekening BE86 0910 1250 5450 van het Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - SERPO nv: verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de aanvraag van SERPO nv, Industriepark-Noord 26, 9100 Sint-Niklaas, tot het verder 
exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een kunststoffenverwerkend 
bedrijf, gelegen aan Industriepark-Noord 26, 9100 Sint-Niklaas, vergunning te verlenen voor 
onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de opgelegde algemene, sectorale en bijzondere 
voorwaarden. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 

Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Waasse 
Landmaatschappij, Onze-Lieve-Vrouwplein 28 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van 
19 woningen, carports en tuinbergingen, Christine D'Haenstraat te Belsele, sectie B 
nr. 1022 b, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Beschermkomitee Don Bosco-
Scoutsgroep, Tulpenstraat 16 b te 9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van een scoutslokaal, 
voornoemd adres, sectie D nrs. 1424 x4, 1537 h² op basis van het verslag van de gemeen-
telijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Melding klasse 3-inrichting: akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 
Ardeat Vitea bvba, Gentse Baan 96, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitbreiden van een dans-
café, gelegen aan Gentse Baan 96, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 

11 airco's met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25,3 kW (rubriek 16.3.1.1.). 
 
 
 
JC ’t Verschil: KLUB 2770 Vol. II: 06-04-2018: goedkeuring 
 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van ‘KLUB 2770 Vol. II’ door JC ’t Verschil, p/a Zeveneekhoekstraat 14, 
9100 Nieuwkerken, op vrijdag 6 april 2018 in JC ’t Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 
Nieuwkerken, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, tot 3 uur 
i.p.v. tot 6 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd; 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Jin Sint-Niklaas: districtfeest: 24-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het districtfeest door Jin Sint-Niklaas, p/a Driekoningenstraat 22/1, 
9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 24 maart 2018 in Gouwhuis Karree, Apostelstraat 5-7, 9100 
Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, tot 3 uur 
i.p.v. tot 5 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Bazucca bvba: Bonsoir-afterwork op Grote Markt: 15-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Bonsoir’, een afterwork openluchtaperitief georgani-
seerd door Bazucca bvba, Ringlaan 109/1, 2240 Zandhoven, op vrijdag 15 juni 2018 van 17 
tot 24 uur op de Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
- het gebruik van openbaar domein: Grote Markt; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat wordt voldaan aan alle adviezen. 
 
 
 
Speelpleinwerking Spenoazi: beachparty JOC Troelant: 17-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de beachparty door Speelpleinwerking Spenoazi, p/a Koutermolen-
straat 48, 9111 Belsele, op zaterdag 17 maart 2018 in JOC Troelant, Vleeshouwersstraat 
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4C, 9112 Sinaai, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met 
sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies 
van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: geboortebos: 18-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het ‘Geboortebos’ op zondag 18 maart 2018 in Stadsbos Puitvoet, 
het zandplein en het lokaal van Scouts Sint Tarsicius, Puitvoetstraat 91C, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken 
en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Internationale samenwerking: ontvankelijkheid projectaanvragen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het subsidiereglement voor internationale samenwerking, volgende projecten voor 
internationale samenwerking in 2018 ontvankelijk te verklaren: 

KSH De Toekomst Concertreis naar Purkersdorf 
Odisee Hogeschool Enhanced Studies 
HBO5 Verpleegkunde Sint-
Carolus 

Buitenlandse stage: Marokko 

Berkenboom Humaniora smArt 
Sint-Camillus Lagere School Jobshadowing! Al-Hoceima 

 
 
 
Tijdelijke huisvesting naar aanleiding van bouw stadswinkel: vraag voor gebruik 
lokalen pand Parkstraat 12-14 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de kosteloze terbeschikkingstelling van het pand Parkstraat 12-14 aan 
de Sint-Niklase vereniging Fotovisie in de periode 22 mei 2018 tot 8 juni 2018 voor een 
fototentoonstelling met werk van de leden. 
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Toelichting stadsmonitor 2017: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 

Artikel 1 
akkoord te gaan om de toelichting over de stadsmonitor 2017 op maat van onze stad te laten 
doorgaan en hiervoor alle raadsleden uit te nodigen en open te stellen voor de medewerkers 
van stad en OCMW. De toelichting kan plaatsvinden op donderdag 26 april 2018 om 19 uur. 
 
Artikel 2 
voor deze toelichting van de stadsmonitor 2017 ook de stedelijke adviesraden en dorpsraden 
uit te nodigen. 
 
 
 
Voorstelling memoranda adviesraden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de praktische ondersteuning vanuit het stadsbestuur bij een voorstel-
lingsmoment van de memoranda van de stedelijke adviesraden. 
 
Artikel 2 
het voorstellingsmoment te laten plaatsvinden op 26 juni 2018 om 19.30 uur. 
 
 
 
Aanpassing terminologie decretale graden 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
dat vanaf 25 februari 2018 (de tiende dag na de publicatie op 15 februari 2018 van het 
decreet lokaal bestuur in het Belgisch Staatsblad) elke verwijzing naar de adjunct-
gemeentesecretaris (of adjunct-stadssecretaris of adjunct-secretaris) gelezen moet worden 
als 'adjunct-algemeen directeur', en dit in alle bestaande gemeentelijke reglementen, 
beslissingen, afsprakennota's, richtlijnen en procedures. Aan de diensten bestuurs-
administratie en ICT wordt gevraagd om tegen dan de nodige aanpassingen door te voeren 
in de bestaande softwaresystemen voor briefwisseling en besluitvorming. 
 
Artikel 2 
dat vanaf het beëindigen van de procedures tot aanstelling van een algemeen directeur en 
een financieel directeur (in principe 1 augustus 2018) elke verwijzing naar: 

 de gemeentesecretaris (of stadssecretaris of secretaris) of de OCMW-secretaris gelezen 
moet worden als 'algemeen directeur' 
 de financieel beheerder van stad of OCMW gelezen moet worden als 'financieel directeur' 
en dit in alle bestaande gemeentelijke reglementen, beslissingen, afsprakennota's, 
richtlijnen en procedures. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: recreatiedomein 
De Ster: overlegplatform: kennisneming verslag overleg 15 november 2017 en 
vaststelling agendapunten stadsbestuur overleg 2 maart 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van 15 november 2017 van het 
overlegplatform recreatiedomein De Ster, gehecht als bijlage aan de notulen van deze 
zitting. 
 
Artikel 2 
volgende agendapunten te agenderen voor de vergadering van 2 maart 2018 van het 
overlegplatform recreatiedomein De Ster: 
-  wanneer en hoeveel security is er aanwezig op bepaalde dagen? Misschien kan de inzet 

van politie verminderd worden? 
-  personeelsbezetting. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): Regionaal Adviescomité: 
aanduiding vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-Niklaas, aan 
te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het Regionaal Adviescomité 
Domeindiensten van TMVW ov. 
 
Artikel 2 
deze beslissing aan TMVW ov mee te delen. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: wijziging taakverdeling, lidmaatschap 
werkgroep voorbespreking fiscale bezwaren en afvaardiging op hoorzitting fiscale 
bezwaren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bevoegdheden financiën, budget en meerjarenplan, thesaurie, belastingen en retributies, 
logistiek en verzekeringen toe te voegen aan het takenpakket van schepen Geerts en haar 
aan te duiden als lid van de interne werkgroep die de bezwaren tegen belastingaanslagen 
vooraf bespreekt evenals als vertegenwoordiger van het college bij hoorzittingen in het kader 
van de bezwarenprocedure. 
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Burgemeester: machtiging tot medeondertekening: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de machtiging tot medeondertekening, in toepassing van artikel 183 
van het gemeentedecreet, door de burgemeester verleend aan schepen Christel Geerts. 
 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 19 december 2017 en 26 januari 2018: opvolging 
mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opvolging door de stadsdiensten van de mondelinge vragen gesteld 
in de gemeenteraadszittingen van 19 december 2017 en 26 januari 2018. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 23 februari 2018: aanvullende agenda: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadsleden Frans Wymeersch, 
Femke Pieters, Piet De Cock, Roland Pannecoucke, Lieve Van Daele en Ronny Suy voor de 
gemeenteraadszitting van vrijdag 23 februari 2018, van de leden van het college die deze 
punten zullen behandelen en van de diensten die een antwoordnota zullen opstellen, zoals 
vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
Artikel 2 
voor te stellen aan de gemeenteraad in zitting van vrijdag 23 februari 2018 om met 
betrekking tot de motie statiegeldalliantie, ingediend door raadslid Lieve Van Daele namens 
de CD&V-fractie, zich betrokken en niet bevoegd te verklaren. 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
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Werken: heraanleg Weimanstraat: herstellen bermen: kennisname besluit van de 
burgemeester en gunning bijkomend werk 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het besluit van de burgemeester d.d. 16 februari 2018 waarbij het 
college wordt bevolen om redenen van openbare veiligheid de bermen van de Weimanstraat 
te verstevigen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om in de Weimanstraat over heel de lengte 2 stroken verharding, met een 
breedte van 50 cm, aan te leggen bedekt met 5 cm teelaarde voor een bedrag van 
50.723,85 EUR, btw verlegd, en deze bijkomende opdracht te gunnen aan Besix Infra nv, 
Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle. 
 
Artikel 3 
opdracht te geven aan de diensten om de omgevingsvergunningsaanvraag zo spoedig 
mogelijk in te dienen. 
 
 
 
Leveringen: plannen en ontwikkelen: aankopen hardware oplossingen voor verza-
melen energieverbruiksgegevens in 500 particuliere woningen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offertes, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de 
beoordeling van de offertes, het aankopen van hardware oplossingen voor het verzamelen 
van energieverbruiksgegevens in 500 particuliere woningen in Sint-Niklaas te gunnen aan de 
firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde de firma Smart Utility nv - June, 
Lamorinièrestraat 16A - D303 te 2018 Antwerpen, als volgt: 

 een basistoestel (voor het monitoren van één soort meter) tegen een bedrag van 70 EUR 
+ 14,70 EUR (21 % btw) = 84,70 EUR per stuk; 
 meerprijs voor het monitoren van een tweede soort meter tegen een bedrag van 50 EUR 
+ 10,50 EUR (21 % btw) = 60,50 EUR per stuk; 
 meerprijs voor het monitoren van een derde soort meter tegen een bedrag van 50 EUR + 
10,50 EUR (21 % btw) = 60,50 EUR per stuk. 

 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat er 500 basistoestellen worden afgenomen en dat de 
meerprijs voor het monitoren van een tweede of derde soort meter 250 keer zal afgenomen 
worden, wat resulteert in een totaalbedrag van 47.500 EUR + 9.975 EUR (21 % btw) = 
57.475 EUR. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat volgende subsidies voorzien werden voor deze opdracht: 

60 % door de Europese Unie (project Interreg 2 Zeeën); 
20 % door de provincie Oost-Vlaanderen. 
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Leveringen: logistiek: levering van vrachtwagens met kraan en kipbak: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Levering van vrachtwagens met kraan en kipbak' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteits-
verhouding), zijnde Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1, Bus 28 te 1120 Neder-Over-
Heembeek, tegen het bedrag van 176.590 EUR + 37.083,90 EUR (btw 21 %) = 
213.673,90 EUR per vrachtwagen. 
De overnameprijs voor voertuig 122 bedraagt 10.000 EUR en voor voertuig 133 20.000 EUR. 
 
Artikel 2 
op korte termijn reeds één vrachtwagen aan te kopen ter vervanging van het voertuig 133. 
 
Artikel 3 
na de budgetwijziging in juni 2018 een tweede vrachtwagen aan te kopen ter vervanging van 
het voertuig 122. 
 
 
 
Optimalisering kruispunt Vijfstraten/Begijnenstraat: kennisneming resultaten bewo-
nersvergadering en goedkeuring verdere actie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de resultaten van de participatiemoment rond het kruispunt 
Vijfstraten/Begijnenstraat. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven een aangepast voorstel op basis van de suggesties uit te werken. 
 
 
 
Wijkcirculatie: petitie Broedersstraat en Pastoor De Meerleerstraat: kennisneming en 
ontwerpantwoord 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de petitie van de bewoners van de Broedersstraat en Pastoor De 
Meerleerstraat in het kader van het wijkcirculatieplan. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de uitwerking van enkele voorstellen om de problematiek aan te pakken 
en nadien deze terug te koppelen naar de buurt. 
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Stedelijke verordening mobiliteit: traject met Garage Swap 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een traject op te zetten met Garage Swap ter voorbereiding van de opmaak van de stedelijke 
verordening mobiliteit. Garage Swap maakt op basis van beleidsdocumenten en het 
bewonersprofiel suggesties op voor onder meer een basisparkeernorm en een 
gedifferentieerde parkeernorm per zone. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: supermarkt Hendrik Heymanplein: einde opstal en 
bezetting ter bede: principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag van BIMC bvba om de clausule over de herstellingen in de 
ontwerpakte betreffende de bezetting ter bede voor het uitbaten van een supermarkt op het 
Hendrik Heymanplein te wijzigen. De voorgestelde huurvergoeding die lager is dan de 
marktconforme huurwaarde voor een supermarkt impliceert dat de bezetter ook de 
eigenaarskosten op zich neemt. 
 
Artikel 2 
ermee akkoord te gaan dat de verschuldigde vergoeding betaalbaar is per kwartaal in plaats 
van op jaarbasis. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten en stedelijke academie voor muziek, woord 
en dans: voorzien van wifi: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de installatie van volledig dekkende wifi op de academiesite 
(inclusief de afdeling van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de VTS 
site). 
 
 
 

Stedelijk basisonderwijs: aanvraag tot aansluiting bij het ondersteuningsnetwerk van 
het GO! voor schooljaar 2018-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te geven om de vraag tot opname van de stedelijke basisscholen in het onder-
steuningsnetwerk Plus2 van het GO! te laten stellen op hun stuurgroep van 20 februari 2018. 
 
 
 

De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


