
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
14 mei 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 Kris Van der Coelden, 
schepen; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Johan Verhulst, stadssecretaris 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
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 dinsdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 533 tot en met 658 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 570 tot en met 700 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 
collegezitting tot en met dinsdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 4 mei 2018: goed-
keuring 
 
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 
4 mei 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Heilige Familieparochie 
18 april 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 van de notulen van de vergadering van 
18 april 2018 van de kerkraad van de Heilige Familieparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw ten Bos 25 april 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 van de notulen van de vergadering van 
25 april 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
7 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
7 maart 2018 van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Jan de Doper 
27 maart 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 van de notulen van de vergadering van 
27 maart 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Jan de Doper, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Budgetverdeling verdere ontwikkeling webplatform: vastlegging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een budget van 62.418,99 EUR (excl. btw) vast te leggen voor de bouw van de vier cultuursites 
(bib, musea en academies). 
 
Artikel 2 
een budget van 10.000 EUR (excl. btw) (nieuwsbrievenmodule) + 5.981,25 EUR (excl. btw) 
(projectpagina's) + 5.000 EUR (excl. btw) (IPDC-integratie) + 12.600 EUR (excl. btw) (SEO) + 
11.700 EUR (excl. btw) (analytics) = 45.281,25 EUR (excl. btw) voor de extra functionaliteiten 
van de portaalsite vast te leggen. 
 
Artikel 3 
jaarlijks een budget van 3.381,84 EUR (excl. btw) te voorzien voor de verzending van nieuws-
brieven via Mailchimp. 
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Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, 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, 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. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 april 2018, opge-
steld door de ontwerper, EDV Engineering bvba, Stapelplein 32 te 9000 Gent. Het verslag van 
nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Van Den Branden, Marynen 
en co nv, Cleydaellaan 16, bus 7 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 224.019,45 EUR, excl. btw (47.044,08 EUR, btw verlegd) mits het verkrijgen van een visum. 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 (actie/raming 
2018141914/2018150441). 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg parking hoek Hertjen - N70: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor de aanleg van een parking op de hoek Hertjen - N70 in het kader van 
het raamcontract aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere 
verhardingen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
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nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een 
bedrag van 18.429,63 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad - vrk 001a: openingen betonnen 
vloerplaat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 001a: openingen betonnen vloerplaat van de opdracht 
'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaal bedrag in meer van 
750 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad - vrk 011: scheidingswand kleed-
kamers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vrk 011: scheidingswand kleedkamers van de opdracht 'Renovatie 
kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in meer van 1.301,74 EUR, btw 
verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 kalenderdag goed te keuren. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad - vrk 004c: dakwerken boven 
yogazaal: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vrk 004c: dakwerken boven yogazaal van de opdracht 'Renovatie 
kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in meer van 3.276,49 EUR, btw 
verlegd. 
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Artikel 2 
de termijnverlenging van 3 kalenderdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 13 bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 13 bis van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 
9130 Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
29.501,86 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.998.309,92 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Diensten: BOD: totaalonderhoud van diverse plantendecoraties in stadsgebouwen: verlenging 
raamcontract 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de verlenging van het contract voor het onderhoud van diverse planten-
decoraties, toegewezen aan de firma Aquarella nv, Haenhoutstraat 147, 9070 Destelbergen, 
zowel voor de stad Sint-Niklaas, politiezone Sint-Niklaas als de Hulpverleningszone Waasland 
voor 6 maanden te verlengen tot en met 30 november 2018 onder dezelfde voorwaarden, 
namelijk 1,75 EUR (excl. btw) per plant aan het bedrag van: 
-  1.648,50 EUR + 346,18 EUR (btw 21 %) = 1.994,68 EUR voor de 157 plantenbakken in de 

gebouwen van de stad Sint-Niklaas; 
-  378 EUR + 79,38 EUR (btw 21 %) = 457,38 EUR voor de 36 plantenbanken in het gebouw van 

de politiezone Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
deze beslissing over te maken aan de Hulpverleningszone Waasland voor de 9 plantenbakken in 
haar gebouw op het grondgebeid van Sint-Niklaas, waarvan het onderhoud door de Hulpverle-
ningszone Waasland wordt gefinancierd. 
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Leveringen: gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk: aanko-
pen van AED-toestellen via raamovereenkomst Hulpverleningszone Waasland: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om voor het leveren van AED-toestellen voor de stad en de politiezone 
eventueel een beroep te doen op de raamovereenkomst, gegund door de Hulpverleningszone 
Waasland. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: plankenvloer voor team feestelijkheden: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van een nieuwe plankenvloer voor het team feestelijkheden te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de gunningscriteria), zijnde 
Verhofstede Hout bvba, Veldstraat 365, 9140 Temse, BE 0420 253 389, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 12.300 EUR + 2.583 EUR (21 % btw) = 14.883 EUR. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: aankoop kleine bestelwagen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 mei 2018, opgesteld 
door de dienst overheidsopdrachten en administratie. 
 
Artikel 2 
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing. 
 
Artikel 3 
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Garage De Caluwe nv, Kapelanielaan 15 te 9140 
Temse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 13.172,23 EUR + 2.766,17 EUR (btw 
21 %) = 15.938,40 EUR. 
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Artikel 4 
er kennis van te nemen dat de overnameprijs voor dienstvoertuig nr. 2 413,22 EUR + 86,78 EUR 
(btw 21 %) = 500 EUR bedraagt. 
 
Artikel 5 
de waarborgtermijn vast te stellen op 24 maanden en de leveringstermijn op 120 kalender-
dagen. 
 
Artikel 6 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-062/OVA/bestelwagen/VW-RDW. 
 
 
 
Kernversterkende premie: starterspremie: Stationsstraat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starters-
premie toe te kennen van maximum 5.000 EUR aan Fairyvape store voor het openen van een 
nieuwe handelszaak in het focusgebied, te Stationsstraat 4, 9100 Sint-Niklaas.  
 
 
 
Kernversterkende premie: renovatiepremie: Houtbriel 24 
 
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 5.000 EUR aan Porto Belfino voor het renoveren van een 
horecazaak in het focusgebied, te Houtbriel 24, 9100 Sint-Niklaas. De premie zal enkel worden 
uitbetaald indien de renovatie wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Immoer nv, Koningin Astridlaan 52 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen en wijzigen van 

de bestemming, van een kantoor naar woongelegenheid, Moerlandstraat 128 te Sint-Niklaas, 
sectie D nr. 922 v2; 

- CAS-VOS, Europark-Oost 15 te 9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van kantoren, Europark-
Oost 15 A, Europark-Oost 15 E te Sint-Niklaas, sectie C nr. 450 c; 

- Cohousing Waasland vzw, Wegvoeringsstraat 65 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van 
een middenspanningscabine en het uitbreiden van een fietsenstalling, Stockholmplein ZN, 
Stockholmplein 15, Athenestraat 2-8, Wenenstraat 1, sectie A nr. 1215 a. 

 
 
 
Aanvraag tot socio-economische vergunning: vereenvoudigde procedure: aanvraag ingediend 
door Bio-Planet nv: volledigverklaring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van Bio-Planet nv voor de uitbreiding van het handelsgeheel 
gelegen langsheen de Heidebaan 101 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de voorafgaande verklaring volledig te verklaren. 
 
Artikel 3 
erop te wijzen dat de volledigverklaring van deze voorafgaande verklaring geenszins uitspraak 
doet omtrent een toekomstige stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning voor 
deze handelsvestiging. 
 
 
 
Omgevingsvergunning - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten (IIOA) klasse 1: Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw: advies aan de 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, 
tot het bouwen van een nieuwbouw voor het dagziekenhuis van kinder- en jeugdpsychiatrie 
(uitbreiding) aan Hospitaalstraat 10/Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, voor de 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) gunstig advies te verlenen voor een termijn van 
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onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale voorwaarden, en gunstig 
advies voor de stedenbouwkundige handelingen (SH), mits voldaan wordt aan de opgelegde 
voorwaarden. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 

 Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, voor de tussentijdse opslag van 
uitgegraven bodem, gelegen aan Anthonis De Jonghestraat zn, 9100 Sint-Niklaas, met als 
voorwerp: 
-  opslag van 2.100 kg (= 2.500 liter) gasolie in een dubbelwandige mobiele tank (rubriek 

17.3.2.1.1.1.b.); 
-  verdeelslang voor gasolie (rubriek 6.5.1.); 
-  tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem met een capaciteit van max. 9.000 m³ 

(rubriek 61.2.1.). 
 Audebo nv, Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi, voor de exploitatie van een tijdelijke bronbema-
ling met een max. opgepompt debiet van 1.920 m³/jaar (rubriek 53.2.2.a.), gelegen aan 
Kouterdreef zn, 9111 Belsele. 

 
 
 
Opmaken bestelbons voor het verlengen van het abonnement Gopress, Fundels en Bibster: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor het verlengen van het abonnement 
Gopress, Fundels en Bibster via CultuurConnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel, voor een 
geraamd bedrag van 10.600 EUR (inclusief btw). 
 
 
 
Boekvoorstelling Weemoed mijn wereld: bloemlezing Anton van Wilderode op 1 juni 2018 
stadhuis: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het programma van de boekvoorstelling Weemoed mijn wereld, ter 
gelegenheid van de herdenking Anton van Wilderode 100/20 met een welkomstwoord door 
Lieven Dehandschutter en nadien Patrick Lateur, Tom Lanoye en Annemarie Estor aan het 
woord en dit op vrijdag 1 juni 2018 om 20 uur in de Trouwzaal van het stadhuis. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om na de boekvoorstelling een kleine receptie aan te bieden aan de 
aanwezigen. 
 
 
 
SOM vzw: algemene vergadering: 31 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een algemene vergadering door SOM vzw, p/a Potvlietlaan 4, 2600 
Berchem, in ’t Bau-huis, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij 
zonder sterke dranken en het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies 
van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Passtraat Comité: buurtbarbecue: 30 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Passtraat Comité, p/a Passtraat 218, 9100 Sint-Niklaas een subsidie buurtgerichte actie van 
100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtbarbecue op zaterdag 30 juni 2018. 
 
 
 
Wijkcomité Klapperbeek: Klapperbeekfeesten: 4 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Klapperbeek, p/a Klapperbeekstraat 158, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van het Klapperbeekfeest op 
zaterdag 4 augustus 2018. 
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Don Boscoschool: schoolfeest: 26 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een schoolfeest door de Don Boscoschool, p/a Tulpenstraat 16, 9100 
Sint-Niklaas, op zaterdag 26 mei 2018 in de Don Boscoschool, Tulpenstraat 16 te Sint-Niklaas: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien tussen de Goudenregenlaan en de Gladiolenstraat vanaf huis-

nummer 13 tot het einde van de straat en in de Begoniastraat vanaf nummer 13 tot de 
Tulpenstraat, op 26 mei 2018 tussen 9 uur en 22 uur; 

-  verbod van doorrij te voorzien tussen de Goudenregenlaan en de Gladiolenstraat en in de 
Begoniastraat op 26 mei 2018 tussen 9 uur en 22 uur, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Gebruik gemeenteraadszaal door CDO-Newton op 22 mei 2018, 24 mei 2018, 25 mei 2018 en 
28 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de gemeenteraadszaal ter beschikking te stellen van CDO-Newton, p/a Noordlaan 32, 9100 
Sint-Niklaas, op dinsdag 22 mei 2018, donderdag 24 mei 2018, vrijdag 25 mei 2018 en 
maandag 28 mei 2018, telkens van 14.30 uur tot 15.30 uur voor de organisatie van een debat 
tussen leerlingen. 
 
 
 
Felinova Comm. V: Felinova Poes café: 02-12-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van 'Felinova Poes Café' door Felinova Comm. V, Broekdam-Noord 45A, 
9150 Kruibeke, op zondag 2 december 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het organiseren van ambulante handel; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
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Overheidsopdrachten: stedelijke academie voor schone kunsten: drukken jaarboek 2018: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het drukken van 2.415 exemplaren van het jaarboek 2018 voor de stedelijke academie voor 
schone kunsten te gunnen aan de firma met de voordeligste economische offerte, namelijk 
drukkerij Albe De Coker nv, Boombekelaan 12, 2660 Hoboken, voor een totaalbedrag van 
5.115 EUR + 306,90 EUR (6 % btw) = 5.421,90 EUR. 
 
Artikel 2 
dat 1.600 exemplaren geleverd en gefactureerd worden aan het stadsbestuur Sint-Niklaas. De 
overige boeken zijn bestemd voor de gemeentebesturen van Stekene (375 exemplaren), 
Kruibeke (125 exemplaren), Sint-Gillis-Waas (315 exemplaren). Deze zullen rechtstreeks aan de 
betrokken besturen gefactureerd worden volgens de voorwaarden in het bestek. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: organisatie modeshow: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inschakelen van Kwadraat vzw om mannequins, visagisten, kappers, 
figuranten, presentatie en organisatie van een casting voor de modeshow van de stedelijke 
academie voor schone kunsten op zaterdag 16 juni 2018 via advertenties en affiches te orga-
niseren en in te staan voor de daaraan verbonden kosten. In ruil hiervoor mag de vzw de 
toegangsgelden innen. 
 
Artikel 2 
volgende taken te laten uitvoeren door de verschillende stadsdiensten: 
Aanleveren van: 
- klein tentje aan de inkom 
- 6 stuks noodverlichting op batterijen 
- 200 stoelen 
- 40 kleine tafels 
- 20 grote tafels 
- 15 receptietafels 
- 100 m nadar 
- 240 zitbanken 
- 120 podiumelementen 
- 6 brandblussers 
- 3 toiletwagens 
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- 8 afvalcontainers 240 l 
- verschillende elektrische materialen. 
Transport van: 
- materialen van en naar de locatie (attributen, kleerrekken, spiegels, panelen ...). 
Medewerking van: 
- de podiumtechniekers van de stadsschouwburg voor de opbouw en afbraak van het 
evenement; 
- verschillende diensten aanwezig in het techniekhuis voor bepaald transport/logistiek. 
Drukwerk: 
- programmaboekjes door reprografie. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de kostenraming voor de organisatie van de modeshow: 
- security: 1.574,15 EUR; 
- drank en eten voor de medewerkers, opbouw en afbraak inbegrepen: 750 EUR; 
- naaldvilt: 500 EUR; 
Totaal: 2.824,15 EUR. 
 
Artikel 4 
akkoord te gaan met de locatie, zijnde de hal achter het techniekhuis, voor de organisatie van 
de jaarlijkse modeshow van de stedelijke academie voor schone kunsten. 
 
 
 
Projectoproep Vlaamse overheid – Sport Vlaanderen 'projectsubsidie naschoolse sport in de 
eerste en tweede graad secundair onderwijs': principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het indienen van een projectsubsidieaanvraag 'naschoolse sport in de eerste en tweede graad 
secundair onderwijs' principieel goed te keuren. 
 
Artikel 2 
het team jeugd en vrijetijdsparticipatie opdracht te geven om in overleg met de partners uit het 
lerend netwerk de projectsubsidieaanvraag samen te stellen en in te dienen. 
 
 
 
Vraag aan Kind en Gezin tot behoud van subsidies gezinsopvang: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen om een officieel schrijven te sturen naar Kind en Gezin in antwoord op 
haar voornemen om de subsidies voor gezinsopvang te verminderen. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te geven om panden te zoeken die gerenoveerd kunnen worden voor de uitbating 
van kinderopvang door samenwerkende onthaalouders en hiervoor een budget van 
800.000 EUR vrij te maken, dit onder voorbehoud van goedkeuring door Kind en Gezin tot 
behoud van de subsidies bij deze optie. 
 
 
 
Tijdelijk gebruik stadhuis: organisatie oefeningen interventieploegen lokale politiezone Sint-
Niklaas: toelating tot eind juni 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vleugel Parkstraat van het stadhuis verder ter beschikking te stellen aan de lokale politie-
zone Sint-Niklaas in de periode mei-juni 2018 voor oefeningen van de interventieploegen, mits 
dezelfde voorzorgsmaatregelen worden toegepast als tijdens de eerste oefening van 8 mei 
2018. De volgende oefeningen zullen plaatsvinden op de dinsdagen 15, 22 en 29 mei en 5, 12, 
19 en 26 juni 2018, telkens van 13.30 uur tot 16 uur. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
23 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 van de notulen van de vergadering van 
23 januari 2018 van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
Artikel 2 
niet akkoord te gaan met het voorstel om de parking deels in erfpacht te geven. 
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Contacten met openbare besturen: overleg burgemeesters en secretarissen van het Waasland: 
kennisneming verslag overleg 24 januari 2018 en opgave agendapunten overleg 31 mei 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het overleg van de burgemeesters en secretarissen van het 
Waasland op 24 januari 2018 in Stekene. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat het volgend overleg van de burgemeesters en secretarissen van het 
Waasland plaatsheeft op donderdag 31 mei 2018 in Zwijndrecht, en volgende punten op de 
agenda te plaatsen: 
beleidspunten: 
- Het decreet bovenlokaal(e) cultuurwerk(ing) zal voor lokalen besturen heel wat impact 
hebben. Het is belangrijk dat de besturen uit onze regio tijdig het grotere plaatje bekijken en 
dat we de bestaande middeleninstroom zo veel mogelijk kunnen behouden. Beslissingen vallen 
vanzelfsprekend pas na de gemeenteraadsverkiezingen, maar de gesprekken kunnen beter 
vroeger opgestart worden. 
En in de marge daarvan misschien onze op te richten interlokale vereniging voor deeltijds 
kunstonderwijs in Sint-Niklaas, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Kruibeke (moet tegen 
1 september 2018 in orde zijn). 
 
 
 
Brandweer: Hulpverleningszone Centrum: toetreding Deinze en Lievegem: advisering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van de nieuwe gemeenten Deinze en Lievegem om toe te 
treden tot de Hulpverleningszone Centrum en een gunstig advies uit te brengen. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan Lieven Dehandschutter, burgemeester, ° 9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 
9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het provinciaal raadgevend 
comité, om in te stemmen met de toetreding van de nieuwe gemeenten Deinze en Lievegem tot 
de Hulpverleningszone Centrum. 
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Verenigingen, vennootschappen en,samenwerkingsverbanden: fusie AZ Nikolaas vzw en AV AZ 
Lokeren: aanstelling GD&A Advocaten in de zaak ACV OD/stad Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de klacht van ACV Openbare Dienst tegen de gemeenteraadsbeslissing van 
23 februari 2018 met betrekking tot de fusie van AZ Nikolaas vzw en AV AZ Lokeren. 
 
Artikel 2 
GD&A Advocaten aan te stellen om de klacht van ACV Openbare Dienst bij het Agentschap 
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging & Personeel, Herman 
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel, in verband met de fusie van AZ Nikolaas 
vzw en AV AZ Lokeren, te weerleggen. 
 
Artikel 3 
het ontwerp van antwoord van GD&A Advocaten inhoudelijk te valideren. 
 
 
 
Infovergadering oostelijke tangent: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een informatievergadering te organiseren voor de bewoners van de Damstraat over de stand 
van zaken aanleg oostelijke tangent op dinsdag 26 juni 2018 om 19 uur in de vredeszaal van 
het stadhuis. 
 
 
Masterplan publieke ruimte: uitrol straatmeubilair: extra budgetten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de hoge plaatsingskosten enerzijds en het blijven inzetten op het vervangen van het 
bestaande straatmeubilair en het opvolgen van meldingen jaarlijks 100.000 EUR te voorzien 
voor de aankoop van materialen en 100.000 EUR voor de plaatsingskosten. 
 
Artikel 2 
in een volgende nota een overzicht van projecten die met de gevraagde extra budgetten in 
2018 nog gerealiseerd moeten worden, bovenop de reeds in uitvoering zijnde projecten, vast te 
leggen. 
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Artikel 3 
voor de inrichting van bestaande en nieuwe speelterreinen 72.000 EUR toe te voegen aan het 
actienummer 285 (leveren straatmeubilair) voor de aankoop/vervanging van infoborden. 
 
 
 
Diensten: databeheer: leasen multifunctionals via raamcontract Oost-Vlaanderen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van multifunctionals en bijhorende software te gunnen aan de firma Canon Belgium 
nv, Berkenlaan 3 1831 Diegem, BE 0418 025 260, voor een gesimuleerd totaalbedrag van 
140.111,04 EUR + 29.432,32 EUR (21 % btw) = 169.534,36 EUR (voor alle besturen samen op 
jaarbasis), indien de lopende Proof of Concept gunstig wordt geëvalueerd volgens de afdeling 
ICT en het team databeheer. 
De onderverdeling is als volgt: 
-  stadsbestuur: 7.024,59 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 84.295,10 EUR + 17.701,97 (21 % 

btw) = 101.997,07 EUR per jaar. Dit omvat 68.509,57 EUR (inclusief btw) aan vaste jaarlijkse 
kosten en 33.487,50 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen. 

-  scholen: 1.349,56 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 16.194,72 EUR + 3.400,89 EUR (21 % 
btw) = 19.595,61 EUR per jaar. Dit omvat 11.937,62 EUR (inclusief btw) aan vaste jaarlijkse 
kosten en 7.657,99 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen. 

-  politie: 1.981,67 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 23.780,04 EUR + 4.993,81 EUR (21 % 
btw) = 28.773,85 EUR per jaar. Dit omvat 14.396,73 EUR (inclusief btw) aan vaste jaarlijkse 
kosten en 14.377,12 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen. 

-  OCMW (inkantelend gedeelte): 1.320,10 EUR (exclusief btw) per maand, ofte 15.841,18 EUR + 
3.326,65 EUR (21 % btw) = 19.167,83 EUR per jaar. Dit omvat 13.528,12 EUR (inclusief btw) 
aan vaste jaarlijkse kosten en 5.639,71 EUR (inclusief btw) aan gesimuleerde clickprijzen. 

 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat er een contract zal getekend worden met de firma Canon 
Belgium nv, waarin alle afspraken en eventuele afwijkingen van het raamcontract zullen 
opgenomen worden. 
 
Artikel 3 
deze beslissing aan de betrokken besturen over te maken. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van volgende eenheidsprijzen per toestel en per click: 
-  type ADV 400i (reeds in dienst): 19,00 EUR (exclusief btw) huur per maand en 0,0029 EUR 

(exclusief btw) per zwart/wit-click; 
- type ADV 400i (nieuw): 31,53 EUR (exclusief btw) huur per maand en 0,0029 EUR (exclusief 

btw) per zwart/wit-click; 
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- type 1435i: 19,50 EUR (exclusief btw) huur per maand en 0,0053 EUR (exclusief btw) per 
zwart/wit-click; 

-  type ADV C3525i: 52,87 EUR (exclusief btw) huur per maand en 0,0029 EUR (exclusief btw) 
per zwart/wit-click en 0,029 EUR per kleurenclick; 

-  type ADV C5535i: 73,64 EUR (exclusief btw) huur per maand en 0,0029 EUR (exclusief btw) 
per zwart/wit-click en 0,029 EUR per kleurenclick; 

-  type LBP-253x: 7,80 EUR (exclusief btw) huur per maand en 0,0075 EUR (exclusief btw) per 
zwart/wit-click. 

 
 
 
Diensten: stedelijke basisscholen: aanstellen dienstverlener voor autocarvervoer voor 
daguitstappen (eerste trimester) en wekelijks zwemvervoer voor De Droomballon Nieuwkerken 
en Gavertje Vier Belsele: wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de raming voor de gehele opdracht (33.490,56 EUR + 2.009,44 EUR (6 % btw) = 35.500 EUR) en 
de voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een dienstverlener voor het verzorgen 
van autocarvervoer voor de dag- en toneeluitstappen van het eerste trimester en het zwem-
vervoer voor de stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele 
gedurende het schooljaar 2018-2019. 
 
 
 
Leveringen: mobiliteit: leveren en plaatsen overkapping fietsenstalling aan achterzijde van 
station: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het verslag van nazicht van de offertes, het leveren en plaatsen van een overkapping 
voor de fietsenstalling langsheen de achterzijde van het station te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder, zijnde de firma Camflex nv, Moortelstraat 6 te 9160 Lokeren, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 39.190,58 EUR + 8.230,02 EUR (21 % btw) = 
47.420,60 EUR. 
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 60 kalenderdagen. 
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Ondergrondse containers voor huishoudelijk afval: Klokkendreef: principe en kostenverdeling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de plaatsing van ondergrondse containers voor huishoudelijk 
afval (rest, pmd en papier en karton) voor de bewoners van de 13 toekomstige assisstentie-
woningen van het OCMW, de 13 toekomstige parkwoningen van Interwaas en de huidige 
bewoners van de Klokkendreef en het Bokkenhof. 
 
Artikel 2 
dat de kosten verbonden aan de ondergrondse afvalcontainers in de Klokkendreef gedragen 
worden door het OCMW, Interwaas en de stad. De financiële last voor zowel het OCMW en 
Interwaas bedraagt 8.549 EUR (incl. btw). De last voor de stad bedraagt 21.761,16 EUR (incl. 
btw). 
 
 
 
Straatbenamingen: diverse benamingen: sluiten openbaar onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het openbaar onderzoek betreffende de straatbenamingen: 
- 'Vakschoolhof' voor het nieuw woonproject aan de VTS-site; 
- 'Karmelhof' voor het nieuw woonproject tussen de Kalkstraat en Veldstraat, 
te sluiten. 
 
 
 
Openbare verlichting: Knaptandstraat: verledden openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verledden van de openbare verlichting in de Knaptandstraat en de 
werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een bedrag van 
4.451,87 EUR + 934,89 EUR (21 % btw verlegd) = 5.386,76 EUR. 
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Straatbenamingen: diverse benamingen: definitieve vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het definitief vaststellen van de straatbenamingen: 
- 'Vakschoolhof' voor het nieuw woonproject aan de VTS-site; 
- 'Karmelhof' voor het nieuw woonproject tussen de Kalkstraat en Veldstraat. 
 
 
 
Optimalisering kruispunt Vijfstraten/Begijnenstraat: kennisneming extra doorrekening en 
goedkeuring implementatie maatregel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de resultaten van de doorrekening van de optimalisatie van het kruispunt 
Begijnenstraat/Sparrenhofstraat. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te hechten aan de invoering van de proefopstelling van het linksafslagverbod 
vanuit de Sparrenhofstraat richting Vijfstraten. 
 
 
 
Startnota rup AZ Nikolaas: organisatie openbaar onderzoek en participatiemoment 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de startnota en procesnota van het rup AZ Nikolaas. 
 
Artikel 2 
advies te vragen aan de door de Vlaamse Regering aangewezen diensten. 
 
Artikel 3 
een openbaar onderzoek te houden van 22 mei 2018 tot en met 20 juli 2018. 
 
Artikel 4 
een participatiemoment te organiseren op zaterdag 16 juni 2018 van 10 tot 13 uur in de 
inkomhal van Syntra, Hogekouter 1 te Sint-Niklaas. 
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Patrimonium: toekennen renteloze lening aan Ritmica vzw: principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan een renteloze lening toe te staan aan Ritmica vzw ten bedrage van 
200.000 EUR, terugbetaalbaar op 20 jaar. Ritmica vzw moet een notaris naar keuze aanstellen 
voor de opmaak van een ontwerpakte. Als borgstelling moet ook een hypothecair mandaat 
gevestigd worden. De notaris moet bevoegd zijn om de akte te verlijden op het grondgebied 
van de stad. Na ontvangst van dit ontwerp zal dit voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
 
 
Woonplan: timing: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de voorgestelde timing voor de afwerking van het woonplan. Het 
eindrapport wordt toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen, de lokale 
woonraad en het overleg wonen-welzijn, de gemeenschappelijke gemeenteraadcommissie 
ruimtelijke ordening en wonen de gecoro. 
Het eindrapport zal geagendeerd worden voor de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2018. 
 
 
 
Verkaveling: binnenproject Lindenstraat/Antwerpse Steenweg: standpunt college i.v.m. 
agendering gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bezwaren die werden ingediend bij de verkavelingsaanvraag ingediend door Bouwen en 
Wonen bvba voor het ontwikkelen van het binnengebied Antwerpse Steenweg/Lindenstraat 
deels te weerleggen en deels bij te treden. 
 
Artikel 2 
dat er onvoldoende oppervlakte aan openbare groenzone wordt voorzien, het programma te 
zwaar is en het project een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. De aanvraag komt 
niet voor vergunning in aanmerking en de zaak van de wegenis wordt niet aan de gemeente-
raad voorgelegd. 
 
 



 

23 

 

Inbreidingsproject Nieuwe Molenstraat-Eduard Prissestraat-Gustaaf De Ridderstraat: standpunt 
college i.v.m. agendering gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bezwaren die werden ingediend bij de stedenbouwkundige aanvraag ingediend door Zabra 
Real Estate (B/2017/820) voor het ontwikkelen van het binnengebied Nieuwe Molenstraat-
Eduard Prissestraat-Gustaaf De Ridderstraat deels te weerleggen en deels bij te treden. 
 
Artikel 2 
dat de aanvraag onder strikte voorwaarden voor vergunning in aanmerking komt, de ontwerp-
akte met betrekking tot de publieke erfdienstbaarheid en de overdracht van de zone voor de 
ondergrondse containers worden aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Artikel 3 
een bewonersvergadering te organiseren op 24 mei 2018 om 20.30 uur in het stadhuis. 
 
 
 
Sint-Niklaas kermis 30 juni tot en met 16 juli 2018: details programma: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende evenementen die plaatsvinden in Sint-Niklaas kermis van 30 juni tot en met 16 juli 
2018 goed te keuren: 
- zaterdag 30 juni: Urban Sports Day 
- zondag 1 juli: motortreffen - concert Les Truttes - openluchtfuif Disco Dasco 
- zondag 8 juli: concert The Romantics first edition na wedstrijd 'Grote Prijs Stadsbelangen' 
- dinsdag 10 juli: Lotto street soccer 
- zaterdag 14 juli: Ketnet zomertour 
- zaterdag 14 juli: kampioenschap kruisboogschieten groot Sint-Niklaas in café 't Chalet 
- zondag 15 juli: muzikaal vuurwerk 
- maandag 16 juli: familiedag op de foor. 
Het advies van publieke veiligheid en noodplanning moet evenwel worden nageleefd. 
 
Artikel 2 
volgende bedragen betaalbaar te stellen: 
-  9.982,50 EUR voor de organisatie, materialen, artiesten, opbouw en afbraak, workshops en 

geluidsinstallatie van de freestyletalent streetshow aan Promotime bvba, Eugeen 
Verbiststraat 25, 2900 Schoten. Een voorschot van 30 % wordt gestort na ontvangst factuur 
en het saldo in de week na het event; 
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-  9.500 EUR voor de show met 6 freestyle motorcrossrijders van het team van Jimmy Verburgh 
aan Pro-Sport, Suikerkaai 79, 9060 Zelzate, in de week volgend op het event; 

-  2.400 EUR voor de dj's van Disco Dasco aan Mousa El Habchi, Schoolstraat 124, 9140 Temse 
in de week volgend op het event; 

-  150 EUR per organiserende vereniging van het kampioenschap kruisboogschieten van groot 
Sint-Niklaas in café 't Chalet, Watermolenstraat in Belsele, meer bepaald: 

-  Bokkevrienden, Hooimanstraat 191, 9112 Sinaai; 
- De Vrije Schutter, Tabakstraat 9, 9100 Sint-Niklaas; 
-  Vergulde Spoor, Verbindingsstraat 52, 9100 Sint-Niklaas; 
-  Lustige Kruisboogschutters, Nijsstraat 7, 9160 Lokeren; 
-  5.750 EUR voor het afschieten van het muzikaal vuurwerk aan Everard Pauly, 

Nijverheidsstraat 23, 2260 Oevel. 
 
Artikel 3 
in te staan voor de aanmaak en verdeling van volgende drukwerken: 
-  een kleurenfolder A4 recto verso met het volledige programma van de zomerkermis van Sint-

Niklaas die bus aan bus bedeeld wordt; 
- 1.200 kopieën voor de uitnodiging van het motortreffen en de verzendingskosten hiervan + 

12.500 flyers en affiches voor het motortreffen; 
- 150 uitnodigingskaarten voor de receptie van de wielerwedstrijd 'Grote Prijs stad Sint-

Niklaas'; 
- folder A4 recto verso op gekleurd papier met het programma per kermis in de deelge-

meenten en bus-aan-bus bedeeld in desbetreffende deelgemeente; 
-  150 affiches in kleur Urban Sports Day. 
 
 
 
Stad van de Sint: budgetwijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een budgetuitbreiding van 27.930 EUR te voorzien voor Stad van de Sint editie 2018. 
 
Artikel 2 
een halftijdse medewerker voor de planning en de organisatie van het Huis van de Sint 2018 te 
voorzien van augustus tot januari en daarvoor een budget van 20.400 EUR te voorzien. 
 
 
 
Afrekening vrijetijdsparticipatie: extra budget 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
volgende middelen vrij te maken voor de groei van de kansenpas en bijgevolg het attest 
vrijetijdsparticipatie: 2018: 50.000 EUR. 
 
 
 
Site De Klavers: deelproject basisschool en buitenschoolse opvang: verhoging budget: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het budget voor het gezamenlijk bouwproject stedelijk basisonderwijs en buitenschoolse 
groepsopvang op site De Klavers op te trekken tot 3.363.989,50 EUR. 
 
 
 
Integratie website stedelijk basisonderwijs in de nieuwe portaalsite: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een budget van 25.000 EUR te voorzien voor de hervorming van de twee websites van het 
stedelijk basisonderwijs en opdracht te geven aan de diensten communicatie, ICT en stedelijk 
basisonderwijs om deze websites samen vorm te geven volgens de principes van de portaalsite 
stad en OCMW. 
 
 
 
Medicatiebeleid: toedienen van medicatie aan minderjarigen door personeelsleden: beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
dat personeelsleden binnen de diensten die werken met minderjarigen medicatie kunnen 
blijven toedienen aan deze minderjarigen volgens de richtlijnen van Kind & Gezin en de 
voorgeschreven procedures van de (kinder)arts. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan team verzekeringen om verder navraag te doen bij de aansprakelijkheids-
verzekeraar in hoeverre die bereid is de waarborgen uit te breiden. 
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Artikel 3 
dat indien een personeelslid strafrechterlijk aansprakelijk zou gesteld worden voor het toe-
dienen van medicatie zij hiervoor financieel, moreel en juridisch wordt bijgestaan door het 
stadsbestuur tijdens het gerechtelijk onderzoek. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter 
adjunct-algemeen directeur burgemeester 


