
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
5 maart 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; 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-
algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; de heer Willem De Klerck, schepen 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating 
aan Artsen zonder Grenzen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Artsen zonder Grenzen, Gewijde Boomstraat 46, 1050 Brussel, om in 
2018 op het grondgebied van de stad fondsenwervingen te organiseren op voorwaarde dat: 
-  bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' 

strikt worden toegepast; 
-  er maximaal tweemaal per jaar aan fondsenwerving wordt gedaan; 
-  de organisatie vooraf aan het stadsbestuur meedeelt op welke data en op welke plaatsen dit 

zal gebeuren. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein:toelating aan Centrum voor Basiseducatie vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Centrum voor Basiseducatie vzw - Leerpunt Waas & Dender, 
Mercatorstraat 75, 9100 Sint-Niklaas, om op 29 maart 2018 een standplaats in te nemen op de 
donderdagse markt en gratis soep uit te delen aan de bezoekers. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan microStart Gent 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan microStart Gent, Voormuide 41, 9000 Gent om op 21 maart 
2018 een standplaats in te nemen op de Grote Markt, tussen de luifels van de Collegestraat en 
de Stationsstraat en van daaruit gratis koffie uit te delen en de voorbijgangers te informeren 
over de Week van het Microkrediet. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Forum Da Vinci 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Forum Da Vinci, p/a Ellen Meersman, Parklaan 89, 9100 
Sint-Niklaas, om met de mini-ondernemingen Kalem en Creative Candy een standplaats in te 
nemen op de donderdagse markt van 22 maart 2018. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan JIN Sint-Niklaas: bekrachtiging 
beslissing burgemeester 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van de burgemeester van 2 maart 2018 waarbij toelating werd verleend aan JIN 
Sint-Niklaas om op 3 maart 2018 een verkoopstand op te stellen in de Stationsstraat voor de 
verkoop van bloembollen ten voordele van hun buitenlands kamp, te bekrachtigen. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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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. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: 2228 van het dienstjaar 2017 en van 120 tot en met 132 van het 

dienstjaar 2018; 
- facturen: van 2706 tot en met 2711 van het dienstjaar 2017 en van 99 tot en met 107 van 

het dienstjaar 2018; 
-  vastgestelde rechten: - 
 
 
 
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 college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Bestelling servicedag bij Cipal Schaubroeck voor opleiding loonverwerking: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot bestelling van een interne opleiding inzake de personeelssoftware (vakantie-
geld en actualiteit) bij Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, voor een 
bedrag van 1.505 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Aankoop netwerkswitch Sinbad: intrekken beslissing 12-02-2018 en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
zijn beslissing van 12 februari 2018 houdende gunning van de aankoop van een netwerkswitch 
voor Sinbad in te trekken. 
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Artikel 2 
de aankoop van een nieuwe netwerkswitch + support te gunnen aan de firma Ferranti Computer 
Systems nv, Romeynsweel 7, 2030 Antwerpen, tegen een prijs van 3.649,83 EUR + 766,46 EUR 
(21 % btw) = 4.416,29 EUR. 
 
 
 
Leveringen en diensten: ICT: consultancy Microsoft SCCM: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het voorzien van 6 dagen consultancy te gunnen aan de firma Cronos, Veldkant 35A te 2550 
Kontich, tegen het bedrag van 5.813,02 EUR, inclusief btw. 
 
Artikel 2 
voor deze aankoop de standaard verdeling 60/40 stad/OCMW toe te passen (60 % of 
3.487,81 EUR (incl. btw) voor rekening van het stadsbestuur, 40 % of 2.325,21 EUR (incl. btw) 
voor rekening van het OCMW). 
 
Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te stellen van deze beslissing. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 26 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 
26 februari 2018 goed te keuren. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 1 februari 2018: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 257 § 1, kennis te nemen 
van de beslissingen van 1 februari 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Stadspromotionele banieren: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuurnummer 20171182 van 22 januari 2018 voor de productie en plaatsing van 82 stadspro-
motionele banieren 'Sint-Niklaas wintert 2017', voor een bedrag van 3.148,42 EUR, incl. btw., 
betaalbaar te stellen aan de firma Waelkens, Ingelmunstersesteenweg 243, 8780 Oostrozebeke. 
 
 
 
Wijk in de kijker Priesteragiewijk: brochure 'Eén jaar later': kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de 'Wijk in de Kijker' terugkoppelingsbrochure Priesteragiewijk 'Eén jaar 
later'. 
 
 
 
Feestelijkheden: vernieuwen baches tenten: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de levering van dekzeilen (baches) voor de bestaande tenten van 3 m x 3 m van team feeste-
lijkheden te gunnen aan de firma Dekzeilen De Jonghe nv, Oude Dorpsstraat 40, 9120 Vrasene, 
voor een totaalbedrag van 8.220 EUR + 1.726,20 EUR (21 % btw) = 9.946,20 EUR. 
 
 
 
Leveringen: mobiliteit: levering en plaatsing van een vaste fietstelpaal: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de opdracht 'Levering en plaatsing van een vaste fietstelpaal' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Krycer bvba, Brusselstraat 120/A te 1740 Ternat, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 8.376 EUR + 1.758,96 EUR (21 % btw) = 10.134,96 EUR. 
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 56 kalenderdagen. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: plankenvloer voor team feestelijkheden: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (12.396,69 EUR + 2.603,31 EUR (21 % btw) = 15.000 EUR) en de 
voorwaarden voor het leveren van een nieuwe plankenvloer voor het team feestelijkheden. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaat uit vertegenwoor-
digers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de dienst logistiek. 
 
 
 
Diensten: rioproject afkoppelen inlaat Populierenwijk: werftoezicht: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor het werftoezicht in het kader van het rioproject afkoppelen inlaat 
Populierenwijk goed te keuren en het bedrag van 4.761,63 EUR, excl. btw, betaalbaar te stellen 
ten gunste van Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
 
 
 
Diensten: rioproject afkoppelen inlaat Populierenwijk: werfproeven: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de ingediende factuur voor het uitvoeren van werfproeven in het kader van de opdracht 
'rioproject afkoppelen inlaat Populierenwijk' goed te keuren en het bedrag van 1.592 EUR, excl. 
btw, betaalbaar te stellen ten gunste van Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst aanstelling bodemsaneringsdeskundige voor het opmaken van 
technische verslagen grondverzet: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 februari 2018, 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. Het verslag van nazicht van de 
offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de basisopdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bodemkundige Dienst van België, 
Willem De Croylaan 48 te 3001 Heverlee, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 
deze inschrijver. 
 
Artikel 3 
de uitgaven te verrekenen op de respectieve actie- en ramingnummers waarop de werken 
worden verrekend. 
 
 
 
Werken: restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur: goedkeuring vorderingsstaat 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 16 van PIT Renovatie nv, Starrenhoflaan 27 te 
2950 Kapellen, voor de opdracht 'Restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur' voor een bedrag 
van 92.122,24 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 641.758,08 EUR, 
btw verlegd. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap R-O Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 3 te 1210 Brussel. Het toegezegd bedrag van 
6 oktober 2016 bedraagt 793.598,12 EUR (voor de volledige opdracht). 
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Werken: Koningin Fabiolapark: heraanleg fietspad en deel van de trottoirs: definitieve 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Koningin Fabiolapark: heraanleg fietspad en deel van de trottoirs' definitief op te 
leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van de borgtocht (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas – Borgtochten 
in geld (werkstation 2)) van 4.010 EUR vrij te geven. 
 
 
 
Werken: Vossekotstraat (deel Beeldstraat - Krekelstraat): vernieuwen van de rijweg - 
meerwerken: onvoorziene werken aanpassing voetpad: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken (onvoorziene werken aanpassen voetpad) van de 
opdracht 'Vossekotstraat (deel Beeldstraat - Krekelstraat): vernieuwen van de rijweg' voor het 
totaalbedrag in meer van 1.776 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door de 
firma VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, Eandis, 
Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, en 
Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, 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. 
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Aanvraag inname openbaar domein: terrassen op het Sint-Nicolaasplein op 9 maart 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de horecazaken gelegen aan het Sint-Nicolaasplein om uitzonderlijk, 
naar aanleiding van de 100-dagenviering, hun terraszone in te richten. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Houtbriel 33: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatie-
premie toe te kennen van maximum 10.000 EUR (50 % van de factuur) aan Simit Huis bvba voor 
de renovatie van het handelspand Houtbriel 33, 9100 Sint-Niklaas. De premie zal enkel worden 
uitbetaald indien de renovatie wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. 
 
Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een 
starterspremie toe te kennen van 4.500 EUR aan Simit Huis bvba voor het openen van een 
nieuwe horecazaak in het focusgebied, met Houtbriel 33, 9100 Sint-Niklaas. De premie zal 
enkel worden uitbetaald indien de renovatie wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. 
 
Artikel 3 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel de premie 
wonen/werken boven winkels van maximum 5.000 EUR (50 % van de factuur) toe te kennen aan 
Simit Huis bvba voor wonen boven de nieuwe horecazaak in het focusgebied, met Houtbriel 33, 
9100 Sint-Niklaas. De premie zal enkel worden uitbetaald indien de renovatie wordt uitgevoerd 
conform de voorwaarden van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
 
Patrimonium: stedelijk sportcentrum Meesterstraat: herstellings- en onderhoudskosten: 
betaalbaarstelling stadsaandeel: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het stadsaandeel in de onderhouds- en herstellingskosten aan het sanitair en de daken van het 
stedelijk sportcentrum Meesterstraat, voor een totaalbedrag van 576,67 EUR, exclusief btw, 
betaalbaar te stellen aan Sportkring Sint-Niklaas vzw, Drielindenstraat 2 te 9100 Nieuwkerken. 
 
 
 
Vergadering gecoro 29 maart 2018: kennisneming agenda 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de gecoro op donderdag 29 maart 2018 
om 19 uur in de vredeszaal in het stadhuis. 
 
 
 
Verbijsterende bijenactie 2018: bloemenzaad voor burgers en verenigingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de actie 'Verbijsterende bijen 2018' goed te keuren, waarbij in april 2018 een 1.000-tal zakjes 
met 10 g bijenvriendelijk bloemenzaad worden verdeeld aan de burgers via de infobalie van het 
stadhuis en in de deelgemeentehuizen. Verenigingen en scholen met een geschikt terrein 
kunnen ook een beroep doen op dit gratis aanbod zolang de voorraad strekt. 
 
 
 
Stedenbouwkundige verordening wonen: actualisatie: juridisch advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
GSJ Advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 Antwerpen, aan te stellen voor het geven van een 
juridisch advies bij de actualisering van de stedenbouwkundige verordening voor het creëren of 
het wijzigen van het aantal woongelegenheden en dit voor een bedrag van 8.444,60 EUR, incl. 
btw. 
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Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Steinbock Vrienden Waasland: 
Weekdagtocht: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Steinbock Vrienden Waasland tot het afpijlen van de 'Weekdagtocht' 
op vrijdag 1 juni 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

 de pijlen mogen geplaatst worden vanaf woensdag 30 mei 2018 
 het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op zaterdag 2 juni 2018 gebeuren, zoniet zal dit 
gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

 de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

 de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

 tijdens deze doortocht moeten de deelnemers zich houden aan het verkeersreglement; 
 er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt - Stationsplein - Stationsstraat 
- Ankerstraat - Nieuwstraat - Parkstraat - Kokkelbeekstraat - Hendrik Heymanplein - 
Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: ophangen spandoeken: Berkenboom Humaniora: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Berkenboom Humaniora, Kleine Peperstraat 16 te 9100 Sint-Niklaas, 
tot het ophangen van twee spandoeken, één ter hoogte van Kalkstraat en één ter hoogte van 
Ankerstraat te 9100 Sint-Niklaas, naar aanleiding van de opendeurdagen op zaterdag 5 en 
zondag 6 mei 2018 onder volgende voorwaarden: 

 de spandoeken mogen opgehangen worden vanaf maandag 23 april 2018; 
 de spandoeken moeten opgehangen worden minstens 5 meter boven de rijweg; 
 het verwijderen van de spandoeken moet uiterlijk op maandag 7 mei 2018 gebeuren, zoniet 
zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

 er mogen enkel zeilen gebruikt worden met een maximaal winddoorlatend weefsel; 
 er mogen geen gesloten doekstructuren opgehangen worden; 
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 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. 

 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: Kon. Sport- en Feestkomitee Duizendappels vzw: gebruik 
Patersbos: ruiterbedevaart: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Kon. Sport- en Feestkomitee Duizendappels vzw tot het organiseren 
van de jaarlijkse ruiterbedevaart en het gebruik van een deel van het Patersbos op zondag 
6 mei 2018, mits naleving van volgende voorwaarden: 
-  er mogen geen (aanhang)wagens en ander gemotoriseerd vervoer in het bos rijden en 

geparkeerd worden. Parkeren mag onder geen enkele omstandigheid in het bos. Voertuigen 
moeten parkeren op daarvoor voorbehouden plaatsen aan Roggeveld en in de Hooiman-
straat. 
De organisatie houdt toezicht op het parkeerverbod. Er zal ingegrepen worden wanneer dit 
niet wordt gerespecteerd; 

-  de schoonmaak van de hele zone moet grondig gebeuren door de organisator, op de laatste 
dag van de activiteit; 

-  bij schade aan het terrein of de bomen zal een herstelvergoeding worden overgemaakt aan 
de organisator van de activiteit; 

-  de marktleider is aanwezig bij het opstellen, alsook op zaterdag voor controle van het 
parkeerverbod; 

-  de afgebakende zone voor bosherstel moet gerespecteerd worden. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: Kon. Sport- en Feestkomitee Duizendappels vzw: kidsrun en 
gebruik Patersbos: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Kon. Sport- en Feestkomitee Duizendappels vzw tot het organiseren 
van de jaarlijkse 'Kidsrun' en het plaatsen van een tent in het Patersbos (kant station) tijdens de 
kermis Duizend Appels op zaterdag 5 mei 2018, mits naleving van volgende voorwaarden: 
-  er mogen geen (aanhang)wagens en ander gemotoriseerd vervoer in het bos rijden en 

geparkeerd worden. Het feestmateriaal wordt bij voorkeur niet gelost in het bos. Parkeren 
mag onder geen enkele omstandigheid in het bos. Voertuigen moeten parkeren op daarvoor 



 

13 

 

voorbehouden plaatsen aan Roggeveld en in de Hooimanstraat. De organisatie houdt 
toezicht op het parkeerverbod. Er zal ingegrepen worden wanneer dit niet wordt 
gerespecteerd; 

-  de tent moet zo opgesteld worden dat de afstand tot de bomen maximaal is. De gehele 
bodemoppervlakte van de tent moet beschermd worden door een plankenvloer of 
gelijkwaardig materiaal; 

-  de bomen moeten steeds gevrijwaard worden, ze mogen niet gebruikt worden om 
constructies aan te verankeren, enz.; 

-  de schoonmaak van de hele zone moet grondig gebeuren door de organisator, op de laatste 
dag van de activiteit; 

-  bij schade aan het terrein of de bomen zal een herstelvergoeding worden overgemaakt aan 
de organisator van de activiteit; 

- er komen geen extra opstellingen in het bos andere dan vermeld in dit besluit; 
-  de marktleider is aanwezig bij het opstellen, alsook op zaterdag voor controle van het 

parkeerverbod; 
-  de afgebakende zone voor bosherstel moet gerespecteerd worden. 
 
 
 
Geboortebos, plantdag 18 maart 2018: hapje, drankje, vrijwilligers en Sabam 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de negende plantdag van het geboortebos op zondag 18 maart 2018 volgende gunningen 
te doen: 
-  hapje: cake en broodjes van Catering Variant, Azalealaan 2, 9100 Sint-Niklaas: 524 EUR; 
- herbruikbare bekers: leveringskosten herbruikbare bekers, Den Azalee, Heistraat 115, 9100 

Sint-Niklaas: 40 EUR; 
-  vrijwilligers: 3 vrijwilligers die onder meer helpen bij het verdelen van een hapje, de 

opstelling en het opruimen van het animatieperceel; 
-  Sabam: Belgische Vereniging der Acteurs, Componisten en Uitgevers rekenen 29,93 EUR aan 

voor de verdeling van de auteursrechten; 
-  receptietafels: Fiesta Rent, Atomiumstraat 8, 9100 Sint-Niklaas: 100 EUR voor de huur van 

10 receptietafels. 
 
Artikel 2 
op deze plantdag het verzorgen van de drank volledig toe te vertrouwen aan OJC Kompas vzw 
(Spektrum), Parkstraat 12-14, 9100 Sint-Niklaas. De eerste consumptie is voor rekening van de 
stad (met een maximum van 10 per kind). OJC Kompas vzw krijgt hiervoor een vaste vergoeding 
per drankbon van 1,70 EUR. De opbrengst van de overige verkochte drank is voor OJC Kompas 
vzw. Voor het afwassen van de herbruikbare bekers rekent de vzw een vergoeding van 100 EUR 
aan. 
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Eigen machtigingen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
1.  Grammyco, Tweemontstraat 258 te 2100 Deurne, tot het bouwen van twee meergezins-

woningen, ondergrondse garages en poolhouse (reg.), Heistraat 154 te 9100 Sint-Niklaas, 
sectie A nr. 724 g; 

2.  Switch-Club, Heidebaan 138 te 9100 Sint-Niklaas, tot het wijzigen van het buitenterras, 
voornoemd adres, sectie B nr. 1240 f²; 

3.  MF Soccer Arena, Industriepark-West 42/43 te 9100 Sint-Niklaas, tot het wijzigen van be-
stemming van magazijn naar indoor voetbalcentrum, voornoemd adres, sectie D nrs. 1755 m, 
1756 d. 

 
 
 
Verkavelingen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een verkavelingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van 
de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
1.  Vesta vzw, Patershoek 4 te 9111 Belsele, tot het wijzigen van een goedgekeurde verkaveling, 

voornoemd adres, sectie B nr. 950 g, h; 
2.  Landmeetbureau De Troyer, Lokerse Baan 15 te 9111 Belsele, tot het verkavelen van een 

grond, Sinaaidorp te Sinaai, sectie B nr. 131 d², f², l², z. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: Smet Rent: Anthonis De Jonghestraat: vergunnen afwijking 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijking toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Smet Rent, 
Kleemstraat 21 te 9111 Belsele, tot het bouwen van een bedrijfspand, Anthonis De Jonghestraat 
te Nieuwkerken, sectie A nrs. 901 c, 1144 f², op basis van het verslag van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. 
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Bpa/rup/verkaveling: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
1. Archiburo Van Royen J., Houten Schoen 58 te 9100 Sint-Niklaas, tot het wijzigen van 

bestemming van woongelegenheid naar kantoor, Parklaan 85 te Sint-Niklaas, sectie D nr. 
1261 m,n; 

2.  Notariskantoor D. De Kesel, Pastorijstraat 29 te 9100 Nieuwkerken, tot het plaatsen van 
publiciteit, voornoemd adres, sectie B nr. 448 l,m. 

 
 
 
Melding klasse 3-inrichting: akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 
Aldi nv, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere, voor het uitbreiden van een supermarkt, gelegen aan 
Pastoor De Meerleerstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 

 koelinstallaties (diepvriezers en koelingen) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 
50 kW (rubriek 16.3.1.1.); 

 opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, verspreid over het hele gebouw 
(winkelruimte en magazijn), met een totale opslagcapaciteit van max. 5.000 liter/kg (rubriek 
17.4.); 

 verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong (verkoop voorverpakte vleeswaren in 
supermarkt verspreid over de verkoopsruimte) (rubriek 45.4.d.). 

De akteneming van 17 juli 2006 voor het exploiteren van een supermarkt op naam van Aldi nv, 
gelegen aan Pastoor De Meerleerstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, wordt opgeheven. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning Heistraat 93, 
9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Heistraat 93, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
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Niet toepassen voorkooprecht ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning Brugsken 3, 
9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Brugsken 3, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Opmaken bestelbon voor auteurslezingen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van een bijkomende bestelbon voor 15 gesubsidieerde 
auteurslezingen via het Vlaams Fonds voor de Letteren, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 
Berchem, BE70 3751 1173 8625, voor een bedrag van 3.863 EUR (inclusief btw). Er werd reeds 
een bestelbon opgemaakt voor een bedrag van 2.137 EUR. Het geschatte totaalbedrag voor 
2018 is 6.000 EUR. 
 
 
 
Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius: Louder Than A Bomb: 02-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Louder Than A Bomb’ door Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p/a 
Steendonckstraat 109, 9140 Temse, dat plaatsvond op vrijdag 2 maart 2018 in de fuifzaal van 
Den Eglantier, Apostelstraat 5-7, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van 
een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen werd nageleefd. 
 
 
 
Straatcomité Keizerstraat Sinaai: Sintfeest: 01-12-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan Straatcomité Keizerstraat Sinaai, p/a Keizerstraat 25, 9112 Sinaai, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van het Sintfeest op 
zaterdag 1 december 2018. 
 
 
 
Provinciaal domein De Ster: Eieren na Pasen: 02-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Eieren na Pasen’ door provinciaal domein De Ster, p/a Lange Rekstraat 
30, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 2 april 2018 in provinciaal domein De Ster, toelating te 
verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat het advies van de milieudienst wordt nageleefd. 
 
 
 
Wase Waterpolo Sint-Niklaas: carwash: 06-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de Wase Waterpolo Sint-Niklaas, p/a Eduard Prissestraat 2a, 9100 Sint-Niklaas, toelating te 
verlenen om een carwash in te richten op de parking van Sinbad, aan de kant van Hotel Serwir 
op zondag 6 mei 2018, evenals voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken en een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Dennis Pieters: muziekkroegentocht: 16-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een muziekkroegentocht door Dennis Pieters, 
Goudenregenlaan 63, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 16 maart 2018 in diverse horecazaken aan 
de Grote Markt te Sint-Niklaas en omgeving, en hiervoor toelating te verlenen voor een 
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, op voorwaarde dat 
het advies van de milieudienst wordt nageleefd. 
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Vereniging Belgische karpervissers vzw: VBK-meeting: 08-12-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de VRB-meeting op zaterdag 8 december 2018 in 't Bau-huis, 
Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan Belgische Vereniging voor 
Karpervissers vzw, p/a Klaverstraat 12, 8000 Brugge, voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid buiten op de verharding voor de ingang van 't Bau-huis, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Lagere School Sint-Catharina: schoolfeest: 26-05-2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een schoolfeest door Gesubsidieerde Vrije Gemengde 
Lagere School Sint-Catharina, Edgar Tinelstraat 29, 9112 Sinaai, in de school, Edgar Tinelstraat 
29, en in het parochiehuis, Dries 70, op zaterdag 26 mei 2018, en hiervoor toelating te verlenen 
voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  een parkeerverbod en verbod van doorrij op zaterdag 26 mei 2018 van 10 tot 20 uur in de 

Katharinastraat tussen Dries en Franciscuslaan voor de opstelling van materialen nodig bij 
de (rand)activiteiten in het kader van het schoolfeest, en op Dries tussen de rijbaan vóór het 
gemeentehuis en Edgar Tinelstraat (rijbaan waarin pastorij gelegen is en waarin 
Katharinastraat uitkomt), 

op voorwaarde dat wordt voldaan aan alle adviezen. 
 
 
Gebruik receptiezaal door De Wase Club Gent n.a.v. 90-jarig bestaan op zaterdag 17-03-2018 
van 10 uur tot 13.30 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de receptiezaal ter beschikking te stellen van De Wase Club Gent, p/a Vijfstraten 117, 9100 Sint-
Niklaas, op zaterdag 17 maart 2018 van 10 uur tot 13.30 uur voor de organisatie van een 
receptie naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de club. 
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Artikel 2 
hiervoor het niet-commercieel tarief aan te rekenen voor de zaal (55,50 EUR) en de inzet van 
personeel te beperken tot 1 persoon gedurende de 3 uur ( 140,25 EUR), op voorwaarde dat de 
receptie in eigen beheer gebeurt. 
 
Artikel 3 
de verbruikte dranken nadien te factureren. 
 
Artikel 4 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen. 
 
 
 
Internationale samenwerking: ondersteuning aan het stadsbestuur van Tambacounda in het 
kader van het project burgerlijke stand: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bedrag van 24.000 EUR betaalbaar te stellen aan het stadsbestuur van Tambacounda, met 
het oog op de uitbouw van het project burgerlijke stand. 
 
 
 
Internationale samenwerking: eindrapport federaal subsidiedossier 2017 voor de realisatie van 
het afvalproject in Tambacounda: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het eindrapport over het werkjaar 2017 binnen het federaal meerjarenprogramma (2017-2021) 
in het kader van de Gemeentelijke Internationale Samenwerking voor de realisatie van het 
afvalproject in Tambacounda vast te stellen. 
 
 
 
Internationale samenwerking: verslagen Actie- en Adviesraad Solidariteit (AAS): kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verslagen van de Actie- en Adviesraad Solidariteit van 11 september en 
27 november 2017. 
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Stedelijke academie voor schone kunsten: tentoonstelling Frame Play Pause: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de tentoonstelling Frame Play Pause, die georganiseerd wordt in het kader van het project More 
is More en doorgaat van 17 maart tot en met 29 april 2018 in de stedelijke academie voor 
schone kunsten, goed te keuren. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: opnames door productiehuis Het Nieuwshuis van BLAUW in 
politiezone Sint-Niklaas: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het projectvoorstel van het productiehuis Het Nieuwshuis om de 
interventiedienst van de politiezone Sint-Niklaas in beeld te brengen voor een nieuw 
programma dat door Vier wordt uitgezonden in het najaar van 2018. In hetzelfde programma 
zenden zij ook opnames uit van de interventiediensten van de politiezone Aalst en Hazodi 
(Hasselt en omgeving). 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
wijkinspecteur van politie (dienst nabijheidspolitie) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van wijkinspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst nabijheidspolitie 
en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten. 
 
Artikel 2 
volgende selectiewijze vast te stellen: 
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 

selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt; 
-  de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten. 
 
Artikel 3 
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. 
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Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (dienst eerstelijnspolitie) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst eerstelijnspolitie 
en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten. 
 
Artikel 2 
volgende selectiewijze vast te stellen: 
-  het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 

selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt; 
-  de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten. 
 
Artikel 3 
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één CALogfunctie niveau D voor onthaalmedewerker-telefonist voor de dienst meldkamer van 
de politiezone Sint-Niklaas contractueel in te vullen, omwille van dringende nood. 
 
Artikel 2 
naar aanleiding van de selectie een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Bouw 
Francis Bostoen nv: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Bouw Francis Bostoen nv, Koninginnelaan 2 bus 3, 9031 Drongen, tot 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor het inrichten van een werfzone in de 
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Hadewychstraat te Belsele, op voorwaarde dat de adviezen van het team belastingen en van de 
politie worden nageleefd. 
 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: Stedelijk reglement inzake de taxidiensten en de diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder: wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
met ingang van 1 april 2018 het stedelijk reglement inzake de taxidiensten en de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder aan te vullen en te wijzigen.  
 
 
 
Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen: aanvulling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
met ingang van 1 april 2018 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, aan te vullen. 
 
 
 
Meenemen van beroepservaring in de privésector of als zelfstandige voor de berekening van de 
geldelijke anciënniteit: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor alle functies de beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking te 
nemen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van 12 jaar, 
op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie 
 
Artikel 2 
de mogelijkheid te voorzien voor de aanstellende overheid om bij vacantverklaring van de 
functie ook de schaalanciënniteit te laten meenemen, zowel voor diensten gepresteerd bij een 
andere overheid als in de privésector of als zelfstandige. 
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Artikel 3 
de mogelijkheid te voorzien voor de aanstellende overheid om bij vacantverklaring van de 
functie alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking te 
nemen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit. 
 
Artikel 4 
deze voorstellen te bespreken met de vakorganisaties. 
 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 23 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 23 maart 2018, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: wijziging samenstelling en verkiezing voorzitter 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de door de fractie sp.a-Groen ingediende akte van voordracht voor de 
wijziging van de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies: 
-  commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: 

raadslid Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 
-  commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: raadslid 

Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 
-  commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid 

vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 
-  commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Kris van der 

Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 
-  commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en 

participatie: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door raadslid Mike 
Nachtegael; 
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-  commissie voor financiën: raadslid Kris van der Coelden als effectief lid vervangen door 
raadslid Mike Nachtegael. 

 
Artikel 2 
gemeenteraadslid Julien Ghesquière te verkiezen tot voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
voor personeel, interne organisatie en sport. 
 
 
 
Parkbegraafplaats Heimolen: vaststelling tarief voor plaat columbariumnis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het tarief voor een dekplaat van de nieuwe columbaria op parkbegraafplaats Heimolen vast te 
stellen op 150 EUR. 
 
 
 
Diensten: openbare werken: leveren van prestaties door derden voor rioleringen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Leveren van prestaties door derden voor rioleringen' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Aquamella bvba, Gontrode Heirweg 132 te 9090 Melle, tegen het bedrag van 55.669 EUR + 
11.690,49 EUR (21 % btw) = 67.359,49 EUR per jaar. 
 
 
 
Diensten: team plannen en ontwikkelen: raamcontract voor aanstellen dierenarts voor 
sterilisatie/castratie van zwerfkatten en maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza: 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-079/OVA/zwerfkatten - aviaire influenza/DB-CQ en de raming voor de 
opdracht 'Aanstellen dierenarts voor sterilisatie/castratie van zwerfkatten en maatregelen ter 
bestrijding van aviaire influenza', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en 
administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
46.280,99 EUR + 9.719,01 EUR (21 % btw) = 56.000 EUR. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/016aa en de raming voor de opdracht 'Techniekhuis: vernieuwen 
hoogspanningscabine', opgesteld door de ontwerper, EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 
9000 Gent, goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 148.445 EUR, 
excl. btw. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 
(actie/raming 2018141870/2018142082). 
 
 
 
Werken: Sportcentrum De Mispelaer: dakrenovatie: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/007aa en de raming voor de opdracht 'Sportcentrum De Mispelaer: 
dakrenovatie', opgesteld door de dienst projecten gebouwen goed te keuren. De lastvoor-
waarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De indicatieve raming bedraagt 194.694,17 EUR, excl. btw (40.885,78 EUR btw 
verlegd). 
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Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht is te verrekenen op actienummer 2018141914 – ramingnummer 
2018142218. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats en vernieuwen regeling: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/009aa en de raming voor de opdracht 'Bibliotheek Hendrik Heyman-
plein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling', opgesteld door de ontwerper, Technum-
Tractebel Gent, Kortrijksesteenweg 1144-A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 377.467,13 EUR, excl. btw (79.268,10 
EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2018160505 – ramingnummer 
2018160469. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/015aa en de raming voor de opdracht 'Sport- en cultuurcentrum 
De Klavers: renovatie stookplaats', opgesteld door de ontwerper EDV Engineering bvba, 
Stapelplein 32, 9000 Gent, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve 
raming bedraagt 278.635 EUR, excl. btw (58.513,35 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 
(actie/raming 2018141914/2018150441). 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2016/042aa en de raming voor de opdracht 'Uitbreiding sportcentrum 
De Witte Molen met judozaal', opgesteld door de ontwerper, Man Architecten bv-cvba, 
Kalkstraat 62, 9100 Sint-Niklaas goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve 
raming bedraagt 612.933,80 EUR, excl. btw (128.716,10 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/CVO/0740/02 
(actie/raming 2017150418/2017150583). 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: uitbreiding TOP-compostvloer: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de uitbreiding van de TOP-compostvloer te laten uitvoeren door de firma De Roeck-Teugels, 
Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas, in het kader van het raamcontract aanleg, vernieuwing 
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en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen. De kosten worden geraamd op 
188.000 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Verkeersveilige en verkeersleefbare schoolomgeving: schoolstraat Tortelduifstraat: bijdrage 
voor het plaatsen en wegnemen van nadars binnen een breder tewerkstellingstraject onder het 
stelsel van de wijkwerking: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met het principe van het financieel ondersteunen van wijk-werking voor scholen 
indien het gaat over de afbakening van schoolstraten (aangevuld met andere taken die een 
garantie geven op een sterk tewerkstellingsproject binnen de school). 
 
Artikel 2 
een vergoeding van 7,45 EUR per schooldag toe te kennen aan de school Berkenboom voor de 
praktische regeling van de schoolstraat in de Tortelduifstraat, op voorwaarde dat zij een breder 
tewerkstellingsproject binnen de school uitwerken in het kader van wijk-werking. 
 
 
 
Patrimonium: straatbenamingen: diverse benamingen: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met volgende straatbenamingen: 
- "Vakschoolhof" voor het nieuw woonproject aan de VTS-site; 
- "Karmelhof" voor het nieuw woonproject tussen de Kalkstraat en Veldstraat. 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het vervullen van de nodige 
pleegvormen zoals voorzien in de hoofdstukken III en IV van het decreet van 28 januari 1977 
tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de voorziene procedure 
in te zetten op 30 maart 2018. 
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Campagnes duurzame mobiliteit: autovrije zondag: organisatie afbakening in tijd en ruimte: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de organisatie van de autovrije zondag op 16 september 2018. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te hechten om op 16 september 2018 hetzelfde gebied als vorige editie autovrij te 
maken tussen 14 uur en 18 uur en de evenementenzone tussen 12 uur en 19 uur. 
 
Artikel 3 
goedkeuring te hechten aan de reservatie van het materiaal en de inzet van het team 
feestelijkheden op de autovrije zondag. Een eventueel tekort aan materiaal voor deze of andere 
stedelijke activiteiten moet worden bijgehuurd. 
 
 
 
Openbare verlichting: kosten onderhoud openbare verlichting die binnen de jaarforfait vallen 
voor 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kwartaalfacturen 2018 voor het onderhoud van de openbare verlichting, gemeente- en 
monumentverlichting en verkeerskegels in Sint-Niklaas, voor een totaalbedrag van 
44.837,23 EUR + 9.415,82 EUR (21 % btw verlegd) = 54.253,05 EUR, betaalbaar te stellen aan 
Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
 
 
 
Samenwerking met Bizidee voor de organisatie van de 'Nacht van de inspiratie ' op 31 mei 
2018: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in samenwerking met Bizidee (Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen vzw), Hendrik van 
Veldekesingel 150/7, 3500 Hasselt, op 31 mei 2018 de 'Nacht van de inspiratie' te organiseren 
in het King George café, Driekoningenstraat 48 te 9100 Sint-Niklaas. 
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Patrimonium: zakelijke rechten: rioproject Valkstraat-Moortelhoekstraat: aankoop grond 
innemingen 3, 14, 15, 16, 24, 25, 26 en 27: vaststelling voorwaarden akten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat en Moortelhoekstraat over te gaan tot: 
1.  de bovengrondse inneming van 8,13 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de 

afdeling, sectie B, deel van nummer 1196S/P0000, voor een bedrag van 2.535 EUR, zijnde 
inneming 3; 

2.  de bovengrondse inneming van 21 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176M/P0000, voor een bedrag van 6.540 EUR, zijnde inneming 
14; 

3.  de bovengrondse inneming van 18,02 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afde-
ling, sectie B, deel van nummer 1176L/P0000, voor een bedrag van 5.610 EUR, zijnde 
inneming 15; 

4.  de bovengrondse inneming van 13,15 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afde-
ling, sectie B, deel van nummer 1175B2/P0000, voor een bedrag van 4.095 EUR, zijnde 
inneming 16; 

5.  de bovengrondse inneming van 13,48 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afde-
ling, sectie B, deel van nummer 1243L/P0000, voor een bedrag van 4.195,65 EUR, zijnde 
inneming 24; 

6.  de bovengrondse inneming van 26,24 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afde-
ling, sectie B, deel van nummer 1243K/P0000, voor een bedrag van 8.167,2 EUR, zijnde 
inneming 25; 

7.  de bovengrondse inneming van 17,44 m² op de percelen thans kadastraal gekend 9de afde-
ling, sectie B, delen van de nummers 1194C/P0000 en 1192B/P0000, voor een bedrag van 
5.430 EUR, zijnde inneming 26+27. Na de werken zal door de aannemer op kosten van de 
stad een nieuw B&G hekwerk type 125ZB SZC VERL worden geplaatst voor een totale lengte 
van 37 meter. 

Een exemplaar van de ontwerpaktes wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Ondersteuning 'autovrije schooldag' op vrijdag 27 april 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de autovrije schooldag op vrijdag 27 april 2018 te ondersteunen door deze actie te commu-
niceren en te faciliteren. 
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Fietsdossier Hoogkamerstraat - Houten Schoen: problematiek hagen: principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om de hagen die in het kader van het fietsdossier Hoogkamerstraat 
- Houten Schoen in de weg zullen staan voor het nieuwe fietspad, door de aannemer te laten 
verplaatsen. De hagen die reglementair zijn aangeplant worden op kosten van de stad 
verplaatst. De aanpalende eigenaars die hun hagen niet reglementair aangeplant hebben op het 
openbaar domein zullen de kosten moeten terugbetalen aan de stad. 
 
 
 
Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: voorlopige vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industriepark-Noord voorlopig vast te 
stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Project 'CIRe': goedkeuring en startvergadering 22 maart 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de deelname van de stad als gebouwpartner aan het project ‘CIRe’ 
(Circularie Renovatie) met Factor4, het Vlaams EnergieBedrijf en Vrije Universiteit Brussel. Het 
project onderzoek in welke mate circulariteit kan meegenomen worden in een ‘Energie Prestatie 
Contract’ (EPC). Dit contract legt een energiebesparingsgarantie vast tussen een 
gebouweigenaar en een energiedienstenbedrijf dat maatregelen hiertoe zal treffen. 
 
Artikel 2 
Lena Schaekers en Cindy Van Puyvelde te laten deelnemen aan de startvergadering op 22 maart 
2018 van 9 tot 13.30 uur in de kantoren van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), Brussel. 
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Leegstand: aanvraag tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgend pand: 
Apostelstraat 15, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgend pand: 
Apostelstraat 15, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Urbanisatie: Waterstraat: uitvoeren van wegenwerken: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van de aanleg van de bermen in de Waterstraat vast te stellen conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Urbanisatie: Bergstraat: uitvoeren van wegenwerken: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van de aanleg van de spoorwegwegel in de Bergstraat (enkel grondgebied Sint-
Niklaas) vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Eigen machtiging: Be Jack's: Houtbriel: verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Be Jack's, Houtbriel 30 te 9100 Sint-
Niklaas, tot het plaatsen van publiciteit, voornoemd adres, sectie E nr. 2063 a. Het wit 
publiciteitsbord dat geen deel uitmaakt van de aanvraag moet worden verwijderd. 
 
 
 
Eigen machtiging: Ardeat Vitea: Gentse Baan: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Ardeat Vitea, Gentse Baan 96 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een 
terras en wijzigen van de bestemming, voornoemd adres, sectie D nr. 268 n, te weigeren op 
basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: Baden Powell Kampeer en Speelplein: Industriepark-Noord: weerleggen 
bezwaar en vergunnen afwijking 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijking toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Baden Powell 
Kampeer en Speelplein, Industriepark-Noord 33 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen en 
uitbreiden van een scoutslokaal, voornoemd adres, sectie C nr. 659 m, op basis van het verslag 
van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Foorfeest: uitbating drankenstands en organisatie vrijdagavondprogramma: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de toekenning van de uitbating van de drankenstands en het organiseren 
van een vrijdagavondprogramma op het Foorfeest aan De Foyer cvba, Paul Snoekstraat 1, 9100 
Sint-Niklaas. 
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Vredefeesten met internationale ballonfeesten: sluiten overeenkomst: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
een overeenkomst te sluiten met Nikki Ballooning Association vzw voor het leiden van de 
ballonopstijgingen die worden georganiseerd in het kader van de Vredefeesten 2018 op vrijdag 
31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 vanop de Grote Markt onder de naam 
Ballon 2018. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Ondersteuning muziekkroegentocht 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bedrag van 300 EUR per deelnemende horecazaak aan de muziekkroegentocht op 16 maart 
2018 uit te betalen aan Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, Grote Markt 1, 9100 Sint-
Niklaas, en dit voor maximum 25 horecazaken. 
 
Artikel 2 
het promotiemateriaal te laten aanmaken en mee te laten drukken door de dienst 
communicatie. 
 
 
 
Sportcentrum De Klavers: verwijderen boogschietstand staande wip: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
opdracht te geven aan de dienst overheidsopdrachten en administratie om een marktbevraging 
uit te schrijven voor het laten ontmantelen en verwijderen van de integrale schietstand achter 
sporthal De Klavers in Belsele. 
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Deelname aan campagne sportersbelevenmeer: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat de sportdienst zich inschrijft in de campagne #sportersbelevenmeer 
2018 van Sport Vlaanderen en de intentieverklaring indient, waarbij de dienst zich engageert 
om te proberen de desbetreffende award te behalen. 
 
 
 
Internationale samenwerking: sensibiliseringsactie in het kader van 'migratie' voor het lager 
onderwijs: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de sensibiliseringsactiviteit over 'migratie', in de vorm van een talkshow met een Ketnet-
wrapper, op donderdag 26 april 2018 voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Sint-
Niklase lagere scholen aan te bieden. 
 
 
 
Internationale samenwerking: mogelijkheid tot indienen subsidieaanvraag bij het Fonds 
Elisabeth en Amélie in het kader van watertoegang in Tambacounda: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het faciliteren van een extra fondsenmogelijkheid voor Tambacounda, in 
het kader van verbeterde toegang tot water en sanering in een schoolomgeving, via het Fonds 
Elisabeth en Amélie. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het effectief indienen van de projectaanvraag, mits voldoende informatie 
uit Tambacounda tijdig wordt aangeleverd. 
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Deelname burendag door buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan en groepsopvangen 
Kameleon en PieterNel: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen voor de bekendmaking van de burendag kinderopvang op donderdag 
15 maart 2018 in locaties De Sprinkhaan Leebrug, Kameleon en PieterNel. 
 
 
 
Huisvesting: samenwerkingsprotocol met Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 
betreffende versnelde toewijzing van een sociale huurwoning: kennisneming en goedkeuring 
aanpassingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanpassingen aan het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing na 
de evaluatie van één werkingsjaar en kennis te nemen van het verdere verloop en de 
samenwerking met de partnerorganisaties. 
 
Artikel 2 
de aanpassingen aan het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing goed te keuren. 
 
 
 
Welzijn: sluiten samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw te sluiten voor 
de periode van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2023. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
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De voorzitter sluit de zitting om 15.40 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


