
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
2 juli 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 Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Kris Van 
der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 13 uur 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 775 tot en met 870 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 877 tot en met 975 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: -. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 25 juni 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 
25 juni 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Jozef 14 mei 
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 
22 mei 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Jozef, als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 31 mei 2018: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 257 § 1, kennis te nemen 
van de beslissingen van 31 mei 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
Vossen - expeditie in het Land van Reynaert: organisatie prospectietocht: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een prospectiefietstocht langsheen het cultuur-
toeristisch project Vossen - expeditie in het Land van Reynaert, op zaterdag 18 augustus 2018. 
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Artikel 2 
de kosten voor de consumpties tijdens de picknick, besteld bij IJshoeve De Boey, Groenendijk-
straat 11 te 9170 Sint-Gillis-Waas, geraamd op 5,50 EUR per persoon of 300 EUR in totaal, te 
verrekenen op het krediet voor toerisme. 
 
 
 
Leveringen: sporthal De Witte Molen: herstellen valkuil: principe en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het herstellen van de valkuil in de sporthal De Witte Molen. 
 
Artikel 2 
het herstellen van de valkuil in de sporthal De Witte Molen te gunnen aan de firma Eurogym 
bvba, Gentseweg 309 - Unit D14 KMO-zone Beverpark, 9120 Beveren, tegen een totaalbedrag 
van 14.008 EUR + 2.941,68 EUR (21 % btw) = 16.949,68 EUR. 
 
 
 
Diensten: rioproject Tereken - Schoolstraat: opmaken technisch verslag grondverzet + 
sloopopvolgingsplan: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het opmaken van het technisch verslag grondverzet voor het rioproject Tereken - Schoolstraat, 
op basis van de raamovereenkomst afgesloten voor de periode van één jaar vanaf 5 maart 2018, 
te gunnen aan de Bodemkundige Dienst van België vzw, W. De Croylaan 48 te 3001 Heverlee, 
voor een indicatief geraamd bedrag van 11.031,30 EUR + 2.316,57 EUR (btw 21 %) = 
13.347,87 EUR. 
 
Artikel 2 
het opmaken van een sloopopvolgingsplan te gunnen aan de Bodemkundige Dienst van België 
vzw, W. De Croylaan 48 te 3001 Heverlee, voor een indicatief geraamd bedrag van 3.029 EUR + 
636,09 EUR (btw 21 %) = 3.665,09 EUR. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Eandis en Telenet bvba: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

4 

 

Artikel 1 
toelating te verlenen aan Eandis, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, 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: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring verrekening 3: vloermat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 3: vloermat van Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 9120 
Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor het totaal bedrag in 
min van 1.080,36 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring verrekening 2: uitgebreidere 
branddetectie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2: uitgebreidere branddetectie van Inter-Fast, 
Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele, voor de opdracht 'Buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' 
voor het totaal bedrag in meer van 713,83 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Leveringen:sport: voetbaldoelen en ballenvanger: wijze van gunning, raming en lastvoor-
waarden: vaststelling  
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (13.223,14 EUR + 2.776,86 EUR (21 % btw) = 16.000 EUR) en de 
voorwaarden voor het aankopen van voetbaldoelen (vast en verplaatsbaar) en een ballenvanger. 
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Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de dienst sport. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het invoeren van het statuut 
speelstraat in de Rolliersstraat op woensdag 1 augustus 2018 van 9 uur tot 17 uur: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het 
invoeren van het statuut speelstraat in de Rolliersstraat op woensdag 1 augustus 2018 van 
9 uur tot 17 uur. 
Er geldt parkeerverbod en verbod van doorrij voor alle verkeer, uitgezonderd voor de 
bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is 
gelegen, voor prioritaire voertuigen en fietsers in de Rolliersstraat op woensdag 1 augustus 
2018 van 9 uur tot en met 17 uur 
P.s.: De verantwoordelijken voor de speelstraatwerking moeten op woensdag 1 augustus 2018 
om 9 uur de nadars met bord ‘speelstraat tussen 9 uur en 17 uur + bord verbod van doorrij (C3) 
bij aanvang van de ‘speelstraat-actie’ op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de ‘speelstraat-
actie’ terug van de rijbaan verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het invoeren van het statuut speelstraat in de 
Destelwijk van zaterdag 28 juli 2018 tot en met zondag 29 juli 2018 en van zaterdag 
25 augustus 2018 tot en met zondag 26 augustus 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening uit te vaardigen naar aanleiding van het invoeren van het 
statuut speelstraat in de Destelwijk, tussen huisnummers 84/04 en de huisnummers 121/110, 
van zaterdag 28 juli 2018 tot en met zondag 29 juli 2018 en van zaterdag 25 augustus 2018 tot 
en met zondag 26 augustus 2018, telkens van 9 uur tot en met 17 uur. 
Er geldt parkeerverbod en verbod van doorrij voor alle verkeer, uitgezonderd voor de 
bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is 
gelegen, voor prioritaire voertuigen en fietsers in de Destelwijk tussen huisnummers 84/04 en 
de huisnummers 121/110: 
* van zaterdag 28 juli 2018 t.e.m. zondag 29 juli 2018, telkens van 9 uur tot 17 uur; 
* van zaterdag 25 augustus 2018 t.e.m. zondag 26 augustus 2018, telkens van 9 uur tot 17 uur. 
P.s.: De verantwoordelijke voor de speelstraatwerking dient van zaterdag 28 juli 2018 tot en 
met zondag 29 juli 2018 en van zaterdag 25 augustus 2018 tot en met zondag 26 augustus 
2018, iedere dag deze nadars met bord 'speelstraat tussen 9 uur en 17 uur en met bord verbod 
van doorrij (C3) bij aanvang van de 'speelstraat-actie' op de rijbaan te plaatsen en bij het einde 
van de 'speelstraat-actie' terug van de rijbaan te verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van eerste aanleg. 
 
 
 
Subsidie voor aanplanting/aanleg/onderhoud van kleine landschapselementen: betaalbaar-
stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bedrag van 792 EUR betaalbaar te stellen, volgens lijst als bijlage, voor het onderhouden, 
aanplanten en aanleggen van kleine landschapselementen. 
 
 
 
Verslag Stramin 6 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de stedelijke raad voor milieu en 
natuur van 6 februari 2018 en opdracht te geven het verslag te versturen naar de gemeente-
raadsleden. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Nieuwstraat 27: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
indien de nodige stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend, in toepassing van het 
subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatiepremie toe te kennen van 
maximum 5.000 EUR (50 % van de factuur) aan Atelier Piraat voor de renovatie van het 
handelspand te Nieuwstraat 27 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een wonen en/of 
werken boven winkel premie toe te kennen van maximum 5.000 EUR (50 % van de factuur) aan 
Atelier Piraat voor het renoveren van een woonst boven een handelszaak in het focusgebied, 
met name Nieuwstraat 27 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een verhuis-
premie toe te kennen van 5.000 EUR aan Atelier Piraat. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Grote Markt 20: 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 5.000 EUR (50 % van de factuur) aan Mady Resto Bar voor de 
renovatie van het handelspand te Grote Markt 20 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een wonen en/of 
werken boven winkel premie toe te kennen van 5.000 EUR (50 % van de factuur) aan Mady 
Resto Bar voor het renoveren van een woonst boven een horecazaak in het focusgebied, met 
name Grote Markt 20 in Sint-Niklaas. 
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Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - beslissing deputatie in beroep: 
Wase Modelhelicopterclub vzw: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing in beroep van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
d.d. 21 juni 2018, inzake het gedeeltelijk wijzigen van de voorwaarden, opgelegd aan Wase 
Modelhelicopterclub vzw, Fortenstraat 95, 9250 Waasmunster, voor het exploiteren van een 
terrein voor modelhelicopters, aan Bergstraat zn, 9111 Belsele. De bestreden beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen d.d. 19 maart 2018 wordt gedeeltelijk gewijzigd. 
 
 
 
Leegstand: Aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de bedrijfsruimten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende bedrijfsruimten op voorwaarde dat ze gedurende zes 
maanden in gebruik blijven: 
1. Nieuwkerkenstraat 24A, 9100 Nieuwkerken; 
2. Oostjachtpark 3, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Leegstand: Aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de woningen en gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
1. Breedstraat 228, 9100 Sint-Niklaas; 
3. Driegaaienstraat 30, 9100 Sint-Niklaas; 
6. Gyselstraat 168, 9100 Nieuwkerken; 
8. Hogenakkerstraat 129, 9100 Sint-Niklaas; 
9. Koningin Elisabethlaan 86, 9100 Sint-Niklaas; 
10. Koutermolenstraat 16, 9111 Belsele; 
14. Pastorijstraat 55, 9100 Nieuwkerken; 
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18. Smisstraat 152+, 9100 Sint-Niklaas; 
19. Truweelstraat 23 bus 4, 9100 Sint-Niklaas; 
20. Truweelstraat 23 bus 5, 9100 Sint-Niklaas; 
21. Van Landeghemstraat 26, 9100 Sint-Niklaas; 
22. Vrasenestraat 40B, 9100 Nieuwkerken. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
5. Gentse Baan 23, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Hof van Belsele 25, 9111 Belsele; 
11. Nieuwkerkenstraat 6, 9100 Nieuwkerken; 
12. Nieuwstraat 17 bus 3 en bus 4, 9100 Sint-Niklaas; 
13. Nieuwstraat 27, 9100 Sint-Niklaas; 
15. Plezantstraat 282, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
4. Driekoningenstraat 75, 9100 Sint-Niklaas (aanslagjaar 2018); 
15. Plezantstraat 282, 9100 Sint-Niklaas (aanslagjaar 2018 en 2019). 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
2. Bremstraat 27, 9100 Sint-Niklaas (aanslagjaar 2018); 
7. Hof van Belsele 25, 9111 Belsele (aanslagjaar 2018); 
16. Regentiestraat 2, 9100 Sint-Niklaas (aanslagjaar 2018); 
17. Reinaertgalerij winkel 29, 9100 Sint-Niklaas (aanslagjaar 2018). 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Marktstraat 6, 9111 Belsele 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Marktstraat 6, 9111 
Belsele, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 
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Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied: Westerstraat 31, 9100 Sint-
Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Westerstraat 31, 9100 Sint-
Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 19 juni 2018 van notaris Verstraeten & Roegiers, Kerkstraat 78 te 9120 Vrasene, de 

splitsing en verkoping van percelen grond te Nieuwkerken, nabij de vlasbloemstraat, sectie A 
nrs. 762, 763, 761, 425a, groot 2.650 m², 7.460 m², 6.969 m², 6.632 m²; 

2.  Op 26 juni 2018 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2 te 9111 Belsele, de splitsing en 
verkoping van percelen grond met opstaande gebouwen te Sint-Niklaas, Grote Markt 6 en 6+, 
sectie E nrs. 1171b,e,1174 g, groot 590,79 m², 48,64 m² en 638,70 m²; 

3.  Op 31 mei 2018 van notaris Verstraeten & Roegiers, Kerkstraat 78 te 9120 Vrasene, de 
splitsing en verkoping van perceel grond te Sint-Niklaas, Regentiestraat 69, sectie E nr. 217 
b³, groot 190 m²; 

4.  Op 8 juni 2018 van notaris Verstraeten & Roegiers, Kerkstraat 78 te 9120 Vrasene, de 
splitsing en verkoping van percelen grond te Sinaai, Vleeshouwersstraat 58, sectie A nr. 1366 
h, groot 344 m²; 

5.  Op 13 juni 2018 van Meert en D'Hoore, Parklaan 18 te 9100 Sint-Niklaas, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond met opstaande woning, Vinkenlaan 19 te Sint-Niklaas, 
sectie A nr. 258 m, groot 834 m². 

 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en 
ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) klasse 1 - intrekken beroep: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het intrekken van het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning 
verleend door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 15 februari 2018 aan 
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Etablissementen J. Maes en Zonen, Reedonk 12, 2880 Bornem, voor het bouwen van een 
onbemand tankstation, gelegen aan Gentse Baan 55+, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 

 Pevabo Construct bvba, Nieuwe Baan 70, 9111 Belsele voor het veranderen van een 
standaardhoutbewerkingsbedrijf, gelegen aan Nieuwe Baan 70, 9111 Belsele, met als 
voorwerp: 
-  standaardhoutbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 98,64 kW 

(uitbreiding met 3,58 kW) (rubriek 19.8.1.a.); 
-  opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met een totale opslagcapaciteit van 

96 liter (uitbreiding met 26 liter) (rubriek 19.8.2.q.). 
 Bernaers Fideel, Michel Vergauwenstraat 8, 2070 Zwijndrecht, voor een bronbemaling die 
technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (archeologisch 
onderzoek) met een opgepompt debiet van 2.000 m³/jaar (rubriek 53.2.2.a.). 

 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Garage en carrosserie Vanhoecke nv, Prins Boudewijnlaan 117 te 9100 Sint-Niklaas, tot het 

plaatsen van tijdelijke containers en een tent, Grote Baan 58 te 9100 Nieuwkerken, sectie A 
nrs. 948e,c,950g,944 h, 958m4,z4,t4,l4,f5; 

- Nv Luxabo, Grote Baan 9 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van twee eengezinswoningen, 
na het slopen van de bestaande woningen, Vossekotstraat 20/22 te Sint-Niklaas, sectie A nr. 
28 e², f², 30 r. 

 
 
 
Wijkcomité De Beek: Kaarttornooi: 24 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan Wijkcomité De Beek, p/a Zwaanaardestraat 31, 9112 Sinaai, een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR, toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit met een kaart-
tornooi op zondag 24 juni 2018 in Café Het Park, Sinaaidorp 2, 9112 Sinaai. 
 
 
 
Vredefeesten 2018: parkeerkaarten, ballonvluchten, drankbonnen, polsbandjes: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende verdeelsleutels toe te passen in het kader van de Vredefeesten 2018: 
-  parkeerkaart voor ondergrondse parking Grote Markt: leden college van burgemeester en 

schepenen, algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur, financieel directeur, voorzitter 
van de gemeenteraad en OCMW-raad; 

-  ballonvlucht: 
* 25 passagiersplaatsen voor de winnaars van de wedstrijd voor inwoners; 
* 4 passagiersplaatsen toe te kennen door de burgemeester en schepen Geerts = 8 plaatsen; 
* 2 passagiersplaatsen toe te kennen door ieder van de 8 schepenen en de voorzitter van de 

gemeenteraad = 18 plaatsen; 
* 1 passagiersplaats voor fregat Louise-Marie; 
* 1 passagiersplaats voor het 11de Genie Bataljon; 
* 1 passagiersplaats voor de oldtimerrondrit; 
* 2 passagiersplaatsen voor de kinderstadsdichter 2018 + begeleider; 
* 1 passagiersplaats voor Solidagro vzw; 
opmerking: om verzekeringsmatige redenen kunnen de doorgegeven passagiersnamen niet 
meer gewijzigd worden vanaf één week voor de vlucht. 

-  drankbonnetjes voor de pilotenbar: er worden 3.500 drankbonnetjes gedrukt en als volgt 
verdeeld: 
* 3.000 drankbonnetjes voor de piloten en balloncrew; 
* 5 drankbonnetjes voor de leden van het college van burgemeester en schepenen, de 

algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur, de leden van 
de gemeenteraad en de leden van de OCMW-raad = 290 drankbonnetjes; 

* 210 drankbonnetjes in reserve; 
-  polsbandje dat toegang geeft tot het marktplein: burgemeester en schepen Geerts; 
-  polsbandje dat toegang geeft tot de pilotenbar, maar niet tot het marktplein: schepenen, 

algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur, financieel directeur, leden gemeenteraad 
en OCMW-raad, alsook hun partner en inwonende kinderen. Personen met een eretitel 
kunnen één polsbandje verkrijgen (op aanvraag en zelf af te halen). 
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Buurtcomité Gouden Leeuw: barbecue: 25 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Gouden Leeuw een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen 
voor de organisatie van een buurtfeest met barbecue op zaterdag 25 augustus 2018 in de 
Gouden Leeuwstraat 85, 9111 Belsele. 
 
 
 
Speelstraat Destelwijk: diverse data: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Destelwijk, 9100 Sint-Niklaas, op 
zaterdag 30 juni, zondag 1 juli, zaterdag 28 juli, zondag 29 juli, zaterdag 25 augustus, zondag 
26 augustus en zondag 16 september 2018, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt 
nageleefd, en hiervoor een subsidie buurtgerichte actie van 400 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Sinaai Leeft vzw: volkssportfeesten: 24 en 25 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de volkssportfeesten Sinaai, door Sinaai Leeft vzw op 
24 en 25 augustus 2018 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
-  toelating te verlenen voor het gebruik van openbaar domein (Dries Sinaai) vanaf 21 augustus 

2018 tot 27 augustus 2018; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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JOS vzw: speelstraten Rolliersstraat: 1 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van speelstraten door JOS vzw, p/a Apostelstraat 13, 9100 
Sint-Niklaas, op woensdag 1 augustus 2018 in de Rolliersstraat tussen de Kasteelstraat en de 
Aerschotstraat, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Buurtwerk Stad Sint-Niklaas: speelstraten Goegebuurt: diverse data: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van speelstraten door Buurtwerk Stad Sint-Niklaas, p/a 
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas op woensdag 28 juli en 29 augustus 2018 in de 
Beenaertwijk en op vrijdag 20 juli 2018 in de Gladiolenstraat, op voorwaarde dat het advies van 
de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
HAP Events bvba: Apérotime: 24 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Apérotime door HAP Events, p/a Saffierstraat 5 Unit 12, 
2200 Herentals, op vrijdag 24 augustus 2018 op de Grote Markt te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Betaalbaarstelling derde schijf infrastructuursubsidie aan Scouts Sint-Kristoffel: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitia-
tieven de betaalbaarstelling van een derde en laatste schijf van de infrastructuursubsidie aan 
Scouts Sint-Kristoffel van 3.866,81 EUR, goed te keuren. 
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Regeling publieksuren Sinbad tijdens de zomervakantie 2018: kennisgeving 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de regeling van de openingsuren van Sinbad tijdens de zomervakantie van 
2018. 
 
 
 
Stedelijke sportcentra: reservatieschema's 2018-2019 voor sportclubs: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de reservatieschema's 2018-2019 voor sportclubs voor de stedelijke sportcentra, zoals 
toegevoegd als bijlage, goed te keuren. 
 
 
 
Sinbad: reservatieschema's voor sportclubs 2018-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de reservatieschema's 2018-2019 voor sportclubs voor de zwembaden en voor de sportzalen, 
zoals toegevoegd in bijlagen, goed te keuren. 
 
 
 
Zomersportkampen: samenwerking met AC Waasland: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met het opmaken van een bestelbon voor Atletiekclub Waasland voor de 
organisatie van de sportkampen 'Atletiek, sport- en spelweek' in het Gerard Bontinckstadion 
gedurende de eerste en laatste week van de zomersportkampen, voor een bedrag dat gelijk 
staat aan het effectief aantal deelnemers en inclusief de kost van de opvang. 
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Stedelijke academie voor schone kunsten: overschrijding norm pedagogische coördinatie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tijdens het academiejaar 2018-2019 25 uur pedagogische coördinatie in te richten, wat 
neerkomt op 3,35 % van het lestijdenpakket of een overschrijding met 0,35 % van de norm. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: overschrijding norm pedagogische 
coördinatie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tijdens het academiejaar 2018-2019 39 uur pedagogische coördinatie in te richten, wat 
neerkomt op 3,7 % van het lestijdenpakket of een overschrijding met 0,7 % van de norm. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: capaciteiten 2018-2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de maximumcapaciteiten voor de stedelijke academie voor schone kunsten tijdens het 
schooljaar 2018-2019 als volgt vast te stellen: 

eerste graad: beeldatelier: 20 

tweede graad: 
- beeldatelier: 20 (25 voor groepen vijfde en zesde leerjaar in Sint-Niklaas hoofdschool, 
Nieuwkerken en Stekene die drie in plaats van twee uur les per week hebben) 
- animatiefilm: 16 

derde graad: 
- beeldatelier: 25 
- animatiefilm: 16 
- architectuuratelier: 25 
- digitaal beeldatelier: 16 
- initiatieatelier: 25 
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vierde graad: 
- beeldhouwkunst: 25 
- fotokunst: 25 
- vrije grafiek: 25 
- illustratieve vormgeving: 32 
- keramiek: 25 
- mode: 30 
- schilderkunst: 25 
- schoenontwerp: 25 
- textiele kunst: 25 
- atelier in.zicht: 25 
- cross-over-project: 5 
- interieurontwerp: 25 
- juweelontwerp/edelmetaal: 25 
- kunstambacht steen-beeld: 25 
- levend model: 25 
- ontwerplabo: 25 
- projectatelier: 25 
- tekenkunst: 25 
- video-film-animatie: 25 

beeldwereld (beeldende en audiovisuele cultuur): 25. 

 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: capaciteiten 2018-2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de maximumcapaciteiten voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans tijdens het 
schooljaar 2018-2019 als volgt vast te stellen in het domein muziek: 
 
muzikale en culturele vorming: 
- eerste graad: 15 
- tweede graad: 15 
- derde graad: 15 
 
instrument: 
- tweede graad: 3 
- derde graad: 3 
- vierde graad: 2. 
 
Artikel 2 
de maximumcapaciteiten in het domein woordkunst-drama als volgt vast te stellen: 
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eerste graad: woordinitiatie: 15 
 
tweede graad: woordatelier, spreken en vertellen: 12 
 
derde graad - optie speltheater: 
- dramastudio: 12 
- speltheater: 3 
 
derde graad - optie spreken en vertellen: 
- woordstudio: 10 
- spreken en vertellen: 3 
 
vierde graad: 
- collectief dramalab: 15 
- individuele vakken: 4 
 
kortlopende studierichting schrijver: 6. 
 
Artikel 3 
de maximumcapaciteiten in het domein dans als volgt vast te stellen: 
 
eerste graad: dansinitiatie: 18 
 
tweede graad: 
- klassieke dans: 18 
- dansatelier: 22 
 
derde graad: 
- klassieke dans: 18 
- hedendaagse dans: 22 
 
vierde graad - richting klassieke dans 
- klassieke dans: 18 
- choreografie en repertoire: 22 
 
vierde graad - richting hedendaagse dans 
- hedendaagse dans: 18 
- choreografie en repertoire: 22. 
 
 
Internationale samenwerking: werkbezoek aan Tambacounda in het kader van de opvolging en 
de evaluatie van het federaal programma (2017-2021): principe en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met het brengen van een werkbezoek aan Tambacounda voor de 
opvolging van het federaal jaaractieplan 2018 (afvalophaling), de werking van de burgerlijke 
stand en de draagvlakverbreding van de stedenband door het ondersteunen van studenten 
vroedkunde van de hogeschool Odisee met volgende deelnemers: 
-  Helena Bonne (deskundige duurzaamheid) (periode 26 november 2018 tot en met 

4 december 2018); 
-  Anja De Wachter (deskundige ontwikkelingssamenwerking) (periode 26 november 2018 tot 

en met 7 december 2018). 
 
Artikel 2 
de vliegtickets (Brussel - Dakar heen en terug) voor deze twee personen aan te kopen. 
 
 
 
Tiendaagse van de geestelijke gezondheid in oktober: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de acties in het kader van de Tiendaagse rond geestelijke gezondheid in 
oktober 2018. 
 
Artikel 2 
een contract af te sluiten met het Ish Dance Collective voor de dansvoorstelling op 10 oktober 
2018 en hiertoe een bestelbon op te maken voor een bedrag van 8.000 EUR, (voorstellings-
kosten van 6.500 EUR, en eventueel nog technische en catering kosten). Hiervan zal een deel 
door de kaartenverkoop via het cultuurcentrum kunnen teruggevorderd worden. 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: danscenter CLAPAJA 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 201,25 EUR als terugbetaling 
van de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
voorstelling 'Clapaja City' van danscenter Clapaja op 15 april 2018. 
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Tussenkomst voor kansenpastarief maaltijden De Variant: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan vzw Den Azalee, Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas, rekeningnummer BE19 0910 1097 8712, 
15.391 EUR over te maken als tussenkomst voor de toepassing van het kansenpastarief in 
sociaal restaurant De Variant in 2017. 
 
 
 
Toelagen aan verenigingen: controle op toekenning en aanwending van toelagen boven 
25.000 EUR: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de inhoudelijke en financiële controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen boven 25.000 EUR aan verschillende verenigingen en deze 
gunstig te beoordelen. 
 
Artikel 2 
over te gaan tot betaalbaarstelling van de toelagen aan volgende verenigingen: 
- ACHA vzw (dienst evenementen, jeugd en vrijetijdsparticipatie): 25.000 EUR; 
- Villa Pace vzw (dienst evenementen, jeugd en vrijetijdsparticipatie): 75.500 EUR. 
 
 
 
Organisatiestructuur: gemeenschappelijk organogram en managementteam stad - OCMW: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijzigingen aan het organogram goed te keuren en het nieuwe gemeenschappelijk 
organogram, dat als bijlage aan de notulen gehecht wordt, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
de samenstelling van het managementteam voor stad en OCMW vanaf 1 januari 2019 als volgt 
vast te stellen: 
-  de directeurs en adjunct-directeurs; 
- de clustermanagers; 
-  de afdelingshoofden personeel en ICT; 



 

21 

 

-  twee beleidsadviseurs van het team beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor onder-
steuning managementteam en strategische planning; 

- met raadgevende stem: de burgemeester of de door hem aangewezen schepen. 
 
 
 
Waarderingsbeleid vrijwilligers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de discussienota van het gemeenschappelijk managementteam met 
betrekking tot het vrijwilligersbeleid en de wijze waarop de coördinatie van het vrijwilligers-
beleid in de toekomst zal gebeuren, op te nemen in een volgende bestuursperiode. 
 
Artikel 2 
de andere voordelen voor vrijwilligers bij stad en OCMW (met uitzondering van Den Azalee en 
de zorgsector) conform de nota in bijlage, vast te leggen. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: toetreding nieuwe leden: 
instemming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de toetreding van gemeente Merelbeke, gemeente Zelzate, Hulpverlenings-
zone Rivierenland en Hogeschool West-Vlaanderen tot de vereniging Audio. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Telenet bvba: geen toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de geplande werken op het openbaar domein door Telenet bvba, Antoon 
Catriestraat 18 te 9031 Drongen, zoals opgenomen in de lijst als bijlage, en geen toelating te 
verlenen tot het uitvoeren van deze werken gelet op het ongunstig advies van de dienst 
projecten openbaar domein. 
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Werken: Grote Markt: aanpassing glaspartijen luifels: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Grote Markt : aanpassing glaspartijen luifels' te gunnen aan de economisch meest 
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde VMG - De Cock Bouwbedrijf, 
Industriepark-West 55 te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
461.578,75 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 mei 2018, 
opgesteld door de ontwerper, Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau 
Bouwtechniek nv, Kammenstraat 18 te 2000 Antwerpen. 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 22500300/RME/0200/99 (actie/raming 2018141314/2018141368). 
 
 
 
Werken: stadhuis: uitbreiding camerabewaking: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'stadhuis: uitbreiding camerabewaking' te gunnen aan de firma Waas Security bvba, 
Driekoningenstraat 10 bus 3, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 7.811,00 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor schoonmaak van 't Bau-huis: 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 indicatieve raming (30.000 EUR, btw inbegrepen, op jaarbasis of 120.000 EUR, btw 
inbegrepen, over een periode van vier jaar) en de voorwaarden vast te stellen voor het 
aanstellen van een dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de opmerkingen gemaakt door de dienst schoonmaak en aldus het bestek 
in die zin aan te passen. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- vertegenwoordiger dienst schoonmaak; 
- vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Diensten: SASK: aanstellen ontwerper voor nieuwe inkom: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'SASK: aanstellen ontwerper voor nieuwe inkom' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Man Architecten, Kalkstraat 62 te 9000 
Sint-Niklaas, tegen een ereloonpercentage van 7,45 %. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 juni 2018, 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 22200007/CVO/0820/02 (actie/raming 2018170104/2018170144). 
 
 
 
Projectoproep 'Allemaal stroomversnellers' van het Vlaams Energieagentschap: deelname: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
deel te nemen aan de projectoproep 'Overal stroomversnellers' van het Vlaams Energieagent-
schap met volgende energieprojecten: renovatie Paterskerk, relighting sporthal De Mispelaer en 
relighting kinderdagverblijf De Hermelijn. Voor de publiekscampagne, die loopt van 28 augustus 
2018 tot en met 7 oktober 2018 wordt een communicatieplan opgesteld door de afdeling 
plannen en ontwikkelen in samenwerking met de dienst communicatie. 
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Opstart autodeelproject 'Justdrive' (Garage Mertens - Autocenter Waasland): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de opstart van het autodeelproject ‘Justdrive’ van Garage Mertens – 
Autocenter Waasland en voorziet voor de ingezette deelwagens een parkeerkaart autodelen, 
waarmee op het volledige grondgebied 24/7 gratis kan geparkeerd worden op plaatsen waar er 
parkeerretributie wordt geheven. 
 
 
 
Opstart autodeelproject 'Stapp.in België' (Garage Houttequiet): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de opstart van het autodeelproject ‘Stapp.in België’ van Garage Houttequiet 
uit Temse met 3 deelwagens op de locaties parking Stadsschouwburg, Noordlaan (achterzijde 
NMBS-station) en Koningin Fabiolablokken en naast de inrichting van de standplaatsen met een 
bord P-autodelen, ook een parkeerkaart autodelen voor elke ingezette deelwagen te voorzien, 
waarmee op het volledige grondgebied 24/7 gratis kan geparkeerd worden op plaatsen waar er 
parkeerretributrie wordt geheven. 
 
 
 
Zakelijke rechten: verkoop stadsverkaveling Clementwijk²: vraag om afwijking lastenboek: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven aan potentiële optienemers om voor 21 augustus 2018 een optie te nemen 
op de loten bestemd voor zuid-georiënteerde woningen (loten 1 tot en met 7) en hierop een 
laagenergiewoning (in plaats van een passiefwoning) op te richten. 
 
 
 
Wedstrijd 'mooiste plekje van Sint-Niklaas': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

25 

 

Artikel 1 
de wedstrijd 'mooiste plekjes van Sint-Niklaas' in samenwerking met stramin, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
voor de uitwerking van deze wedstrijd opdracht te geven aan de stadsdiensten, met name aan 
de dienst communicatie en afdeling plannen en ontwikkelen om hun medewerking te verlenen. 
 
 
 
Urbanisatie: Weimanstraat: uitvoeren van verbeteringswerken: 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 Weimanstraat vast te stellen conform de 
bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Plaatsen kunstwerk Sancho Don't Care #05 van Willem Boel aan het woonzorgcentrum 
Populierenhof in het kader van Open Monumentendag 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
Willem Boel toestemming te geven om zijn kunstwerk Sancho Don't Care #05 in het kader van 
Open Monumentendag 2018 op te bouwen en tentoon te stellen in de voortuin van het 
woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken van 29 augustus 2018 tot 29 september 2018. 
 
Artikel 2 
voor de opbouw vijf vrijwilligers in te zetten tegen de gebruikelijke vrijwilligersvergoeding van 
32 EUR, plus maaltijden, in woonzorgcentrum Populierenhof. Voor twee dagen opbouwen en 
één dag afbreken komt dit op 480 EUR, (5 personen x 3 dagen x 32 EUR). Ook voor de 
kunstenaar Willem Boel voorzien we een vrijwilligersvergoeding van in totaal 128 EUR, 
(4 dagen x 32 EUR) voor het coördineren van de opbouw en afbraak enerzijds en het ontvangen 
en gidsen van bezoekers op Open Monumentendag zelf anderzijds. Het OCMW voorziet hiervoor 
het nodige budget. 
 
Artikel 3 
het zand voor de ballast (8 ton) te bestellen via het Techniekhuis en wegens de Vredefeesten al 
eind augustus aan te leveren. Het transport na afloop wordt uitgevoerd door de dienst logistiek. 
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Ondersteuning deelname aan sportieve activiteiten door personeel: verhoging tegemoetkoming 
Ballonloop 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de verhoging van de financiële tussenkomst van maximum 10 EUR, per jaar, 
per personeelslid, naar 12 EUR, exclusief voor de Ballonloop, als tegemoetkoming in de 
inschrijvingskosten. Een medewerker van de dienst ondersteuning, cultuur en vrije tijd verzorgt 
de administratieve coördinatie. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: artistiek-pedagogisch project: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het artistiek-pedagogisch project van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vast 
te stellen zoals als bijlage aan deze beslissing gehecht. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans en stedelijke academie voor schone kunsten: 
oprichten interlokale vereniging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Sint-Gillis-Waas betreffende het 
filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Sint-Niklaas in Sint-Gillis-
Waas van 31 augustus 2009, op te heffen. 
 
Artikel 2 
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Stekene betreffende het filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Sint-Niklaas in Stekene van 
31 augustus 2009, op te heffen. 
 
Artikel 3 
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse betreffende het filiaal van 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Sint-Niklaas in Temse van 31 augustus 
2009, op te heffen. 
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Artikel 4 
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Kruibeke betreffende het filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Kruibeke van 31 augustus 
2009, op te heffen.  
 
Artikel 5 
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Sint-Gillis-Waas betreffende het 
filiaal van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Sint-Gillis-Waas van 
31 augustus 2009, op te heffen. 
 
Artikel 6 
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Stekene betreffende het filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Stekene van 31 augustus 
2009, op te heffen. 
 
Artikel 7 
de 'interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas' op te richten, met Kruibeke, 
Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse als deelnemende gemeenten en daartoe de overeenkomst 
die als bijlage aan deze beslissing is gehecht, goed te keuren. 
Artikel 8 
mevrouw Annemie Charlier, schepen, af te vaardigen als lid voor het beheerscomité van deze 
interlokale vereniging. 
 
Artikel 9 
de heer Luk Huys, gemeenteraadslid, af te vaardigen als plaatsvervangend lid voor het beheers-
comité van deze interlokale vereniging. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: toetsingsinstrument voor alternatieve 
leercontexten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het toetsingsinstrument alternatieve leercontext voor leerlingen van de stedelijke academie 
voor muziek, woord en dans, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, goed te 
keuren. 
 
Artikel 2 
de ontwerpovereenkomst 'Leren in alternatieve leercontext', als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting, goed te keuren. 
 
Artikel 3 
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het ontwerp van aanvraagformulier 'Leren in alternatieve leercontext', als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting, goed te keuren. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: academiereglement: nieuwe vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015 vastgestelde schoolreglement van de 
academie voor schone kunsten op te heffen. 
 
Artikel 2 
het nieuwe academiereglement van de stedelijke academie voor schone kunsten vast te stellen 
zoals weergegeven in bijlage. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: academiereglement: nieuwe vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het door de gemeenteraad in zitting van 28 november 1986 vastgestelde reglement van orde 
van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, met latere aanvullingen en wijzigin-
gen, op te heffen. 
 
Artikel 2 
het nieuwe academiereglement van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vast te 
stellen zoals weergegeven als bijlage. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: structuur: nieuwe vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de organisatiestructuur voor de academie voor schone kunsten (domein beeldende en 
audiovisuele kunsten) als volgt vast te stellen: 
-  eerste graad, zes- en zevenjarigen (beeldatelier): twee jaar, twee uur per week; 
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-  tweede graad, acht- tot twaalfjarigen (beeldatelier en audiovisueel atelier): vier jaar, twee 
uur per week (drie uur per week voor elf- en twaalfjarigen op locaties met een derde graad); 

-  derde graad jongeren, twaalf- tot achttienjarigen of min twaalfjarigen die de basiscompe-
tenties van de tweede graad hebben behaald (beeldatelier, audiovisueel atelier, architec-
tuuratelier en digitaal beeldatelier): zes jaar, vier uur per week; 

-  derde graad volwassenen, plus achttien-jarigen (initiatieatelier en digitaal beeldatelier): twee 
jaar, vier uur per week; 

-  vierde graad, +achttienjarigen of de competenties voor de derde graad behaald hebben 
(beeldhouwen en ruimtelijke kunst, schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, 
juweelontwerp/edelmetaal, fotokunst, interieurontwerp, keramiek, kunstambacht steen-
beeld, modeontwerp, schoenontwerp, textiele kunst, grafisch ontwerp en illustratie, video-
filmkunst animatie, productontwerp, beeldende en audiovisuele kunsten, cross-over-project, 
projectatelier en levend model): vijf jaar, acht uur per week ofwel vier jaar, tien uur per week. 

 
Artikel 2 
naast het reguliere traject ook de volgende kortlopende studierichtingen aan te bieden: 
-  specialisatie, +achttienjarigen: twee jaar, acht uur per week (voor alle richtingen uit de vierde 

graad); 
-  beeldende en audiovisuele cultuur, +achttienjarigen: drie jaar, twee uur per week. 
 
Artikel 3 
de details van de organisatiestructuur vast te stellen zoals weergegeven als bijlage. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: structuur: nieuwe vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de organisatiestructuur voor de academie voor muziek, woord en dans als volgt vast te stellen: 
domein muziek (klassieke & oude muziek, folk & wereldmuziek, jazz-pop-rock): 
- eerste graad (initiatie): twee jaar, één lestijd per week; 
- tweede graad: vier jaar, drie lestijden per week; 
- derde graad: drie jaar, drie lestijden per week; 
- vierde graad: drie jaar, twee lestijden per week. 
domein woordkunst-drama: 
- eerste graad (initiatie): twee jaar, één lestijd per week; 
- tweede graad: vier jaar, één lestijd per week; 
- derde graad: drie jaar, twee lestijden per week; 
- vierde graad: drie jaar, twee lestijden per week. 
domein dans: 
- eerste graad (initiatie): twee jaar, één lestijd per week; 
- tweede graad: vier jaar, twee lestijden per week; 
- derde graad: drie jaar, twee lestijden per week; 
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- vierde graad: drie jaar, twee lestijden per week. 
 
Artikel 2 
naast het reguliere traject ook de volgende kortlopende studierichtingen aan te bieden: 
domein muziek: 
- specialisatie: twee jaar, twee lesuren per week; 
- muziekcultuur: drie jaar, twee lesuren per week; 
- muziekgeschiedenis: drie jaar, drie lesuren per week. 
domein woordkunst-drama: 
- specialisatie: twee jaar, twee lesuren per week; 
- schrijver: drie jaar, twee lesuren per week. 
 
Artikel 3 
de details van de organisatiestructuur vast te stellen zoals weergegeven in de volgende vijf 
bijlagen: 
- domein muziek - klassieke & oude muziek; 
- domein muziek - folk & wereldmuziek; 
- domein muziek - jazz-pop-rock; 
- domein woordkunst-drama; 
- domein dans. 
 
 
 
Verkiezingen 2018: engagementsverklaring woonzorgcentra: kennisneming en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de engagementsverklaring voor de woonzorgcentra van Sint-Niklaas in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het ondertekenen van de engagementsverklaring. 
 
 
 
Clubhuizen: nieuw afsprakenblad: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het nieuwe afsprakenblad voor de vrijwilligers van de stedelijke club-
huizen. 
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Leveren van deksels voor gastronormen stedelijke groepsopvang: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven voor het overmaken van 7.500 EUR aan de centrale keuken van het 
OCMW voor de aankoop van nieuwe deksels voor de gastronormen. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.30 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter 
adjunct-algemeen directeur burgemeester 


