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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 mei 2018
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-
VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout 
De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der 
Coelden, schepen (sp.a); de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Jos De Meyer, 
raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ali Alci, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid 
(CD&V); mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); 
de heer Mike Nachtegael, raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart 
Foubert, raadslid (Groen); mevrouw Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De 
Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 
2012); mevrouw Monique Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); 
de heer Bart De Bruyne, raadslid (Groen); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, 
raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia Mortier, raadslid 
(SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer 
Jens Vrebos, raadslid (CD&V); de heer Johan Verhulst, stadssecretaris

Zijn eveneens aanwezig
de heer Johan De Paepe, korpschef

Verontschuldigd
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris

25 mei 2018 19:01 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats meldt dat in punt 30 ‘Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: 
overdracht grond en zakelijke rechten: vaststelling voorwaarden akte’ een tweede artikel werd 
toegevoegd als antwoord op de bekommernissen van de buurtbewoners en dat punt 31 
‘Urbanisatie: binnengebied Lindenstraat-Antwerpse Steenweg: tracé, aanleg en uitrusting 
wegenis: vaststelling’ zal worden afgevoerd.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat schepen Carl Hanssens geveld is door een acute hernia waardoor 
hij af en toe de gemeenteraadszitting zal verlaten.
Interpellatie van raadslid Maxime Callaert die meldt dat hij met een blokkage zit en hierdoor 
ook af en toe de gemeenteraadszitting zal verlaten.
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Voorzitter Ilse Bats meldt dat raadslid Marc Heynderickx de raad zal verlaten omstreeks 21 uur 
en dat raadsleden Ali Alci en Ali Salhi de raad zullen verlaten om 21.15 uur.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat raadslid Jens Vrebos peter is geworden van Elisabeth, de dochter 
van gewezen raadslid Nathalie Behiels.
De gemeenteraad feliciteert raadslid Vrebos met zijn peterschap.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch met betrekking tot het toegevoegde artikel aan punt 
30 ‘Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: overdracht grond en zakelijke rechten: 
vaststelling voorwaarden akte’.
Beantwoord door voorzitter Ilse die voorstelt het uitvoerig te bespreken bij de behandeling van 
punt 30 ‘Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: overdracht grond en zakelijke 
rechten: vaststelling voorwaarden akte’.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 30 ‘Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: overdracht grond en 
zakelijke rechten: vaststelling voorwaarden akte’.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats die meldt dat de vraag tot afvoering zal worden besproken 
bij de start van het punt.

OPENBARE ZITTING

HD 1 2018_GR_00150 Verzoekschrift aan de gemeenteraad: 
ontvankelijkverklaring en verwijzing

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die een lezing vraagt van de vragen in het 
verzoekschrift.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter die de vragen voorleest.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.

Bondige toelichting
De heer Dirk Van Steelant, Jan Breydelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, heeft op 9 mei 2018 een 
verzoekschrift overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Het verzoekschrift is met betrekking tot het masterplan Stationsomgeving Noord en bevat 
volgende vragen:
- Hoe en wanneer wenst men de buurtbewoners ervan op de hoogte te brengen dat beloofde 
burgerinspraak voor onbepaalde tijd opgeschort is?
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- Welke nieuwe elementen zijn er in het dossier opgedoken die ervoor zorgen dat men nog niet naar 
de burger kan stappen met de beloofde krijtlijnen? 
- Welke stappen plant het stadsbestuur nog in deze legislatuur in dit dossier?  

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad 
in zitting van 24 maart 2017, bepaalt dat een verzoekschrift aan de gemeenteraad enkel 
ontvankelijk is indien is voldaan aan volgende cumulatieve voorwaarden:
- opgesteld zijn door middel van het formulier dat gepubliceerd is op de website van de stad;
- ondertekend zijn door de indiener(s);
- betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor de gemeenteraad bevoegd is.
Aan alle voorwaarden is voldaan. 
Het huishoudelijk reglement voorziet dat een ontvankelijk verzoekschrift ten gronde wordt 
behandeld in de eerstvolgende gemeenteraadszitting of, in het geval van verwijzing, in een 
eerstvolgende commissiezitting of in een zitting van het college van burgemeester en 
schepenen. Het huishoudelijk reglement bepaalt ook dat de indiener bij de behandeling kan 
worden gehoord wanneer hij hierom heeft verzocht in zijn verzoekschrift. Dit is niet het geval.
Aan de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2018 wordt gevraagd vermeld verzoekschrift 
ontvankelijk te verklaren en het voor behandeling door te verwijzen naar de 
gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordering en stadsvernieuwing, groen en 
stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen op woensdag 13 juni 2018 om 20 uur.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 201, 202, 203 en 204.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 27.

Argumentatie
Artikel 201 van het gemeentedecreet bepaalt dat ieder het recht heeft verzoekschriften, door 
een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen en 
dat verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente 
behoort, onontvankelijk zijn.
Artikel 202 van het gemeentedecreet stipuleert dat de gemeenteraad de bij hem ingediende 
verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een 
gemeenteraadscommissie kan verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te 
verstrekken en dat de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend 
is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de 
gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift het 
recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
Artikel 203 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeente, binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord verstrekt aan de verzoeker of, 
indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van 
het verzoekschrift.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bevat aanvullende bepalingen over deze 
inspraakmogelijkheid.
De heer Dirk Van Steelant, Jan Breydelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, heeft zijn verzoekschrift 
ingediend via het formulier dat op de website van de stad ter beschikking wordt gesteld. 
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Aangezien het verzoekschrift werd ingediend conform de vastgestelde procedure en het een 
onderwerp betreft dat tot de bevoegdheid van het stadsbestuur behoort, is het ontvankelijk.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het verzoekschrift, ingediend door de heer Dirk Van Steelant, Jan Breydelstraat 8, 9100 Sint-
Niklaas, betreffende het masterplan Stationsomgeving Noord, ontvankelijk te verklaren en dit 
verzoekschrift ter bespreking door te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie 
voor ruimtelijke ordering en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en 
evenementen op woensdag 13 juni om 20 uur en ter behandeling op een latere 
gemeenteraadszitting.

Bijlagen
C-1805.385.591.468 Verzoekschrift Dirk Van Steelant 09-05-2018.pdf

HD 2 2018_GR_00151 Brandweer: Hulpverleningszone Centrum: toetreding 
Deinze en Lievegem: advisering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Het stadsbestuur Sint-Niklaas ontving op 14 mei 2018 een e-mail van het provinciaal 
raadgevend comité met betrekking tot de toetreding van de nieuwe gemeenten Deinze (fusie 
van Deinze en Nevele) en Lievegem (fusie van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem) tot de 
Hulpverleningszone Centrum.
Overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid vraagt 
het provinciaal raadgevend comité het stadsbestuur hierover een advies te bezorgen.
Aan de gemeenteraad wordt aldus gevraagd een advies uit te brengen met betrekking tot de 
toetreding van de nieuwe gemeenten Deinze en Lievegem tot de Hulpverleningszone Centrum.

Juridische grond
Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Argumentatie
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Op 1 januari 2019 gaan een aantal gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen een fusie aan. 
Dit heeft impact op de samenstelling van de hulpverleningszones.
De Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid stelt dat het provinciaal raadgevend 
comité, samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie, het advies inwint van de 
autoriteiten van de verschillende gemeenten van de provincie, en op basis hiervan een advies 
aan de Koning formuleert.
Over de fusie van Aalter en Knesselare (Aalter) en van Kruishoutem en Zingem (Kruisem), moet 
geen advies verleend worden. Wel over de fusie van Deinze en Nevele (Deinze) en Waarschoot, 
Zomergem en Lovendegem (Lievegem), die verklaard hebben te willen aansluiten bij 
hulpverleningszone Centrum.
Met e-mail van 14 mei 2018 vraagt het provinciaal raadgevend comité de gemeenteraad van 
Sint-Niklaas hierover te informeren en zijn akkoord te vragen zodat de vertegenwoordiger van 
de stad Sint-Niklaas over het voorstel kan stemmen tijdens de vergadering van het provinciaal 
raadgevend comité op 4 juni 2018, om 8u in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 
Gent.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

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.

Bijlagen
E-mail provinciaal raadgevend comite 14-05-2018.pdf

1 2018_GR_00113 Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 27 april 2018

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 april 
2018 goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 33, 180 en 181 § 1.
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Argumentatie
In uitvoering van het gemeentedecreet worden de notulen van de vorige vergadering aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 april 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 2018-04-27.pdf

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00117 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (dienst LIK gerechtelijke beeldvorming)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
In de gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de 
politiezone Sint-Niklaas vastgesteld. Een hoofdinspecteur van politie werd op 1 april 2018 
medisch op pensioen gesteld. Als gevolg hiervan wordt één functie van hoofdinspecteur van 
politie binnen de dienst LIK gerechtelijke beeldvorming vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
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vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten worden onderworpen aan een interview met de korpschef. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. 

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst LIK gerechtelijke 
beeldvorming en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de korpschef, die een 
rangschikking van de kandidaten opmaakt;
- de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten.

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

3 2018_GR_00118 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
samenstelling selectiecommissies voor commissaris van 
politie: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een commissaris van politie (diensthoofd lokale recherche) verlaat op 
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1 november 2018 de politiezone omdat hij met pensioen gaat. Een andere commissaris van 
politie (pijlerverantwoordelijke Blauw in Steun) verliet op 1 mei 2018 de zone om te gaan 
werken bij de federale gerechtelijke politie. De gemeenteraad verklaarde beide functies vacant. 
Ze werden gepubliceerd in de eerste en tweede mobiliteitscyclus van de geïntegreerde politie 
van 2018. De samenstelling van de selectiecommissie moet worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenstelling goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, artikelen VI.II.8 tot VI.II.71 (RPPol) en artikelen VI.II.61 en 62.
Ministeriële omzendbrief GPI 74 over de bevordering van de gelijke kansen van mannen en 
vrouwen binnen de politiediensten.

Argumentatie
De statutaire bepalingen voor de samenstelling van een selectiecommissie voor een officier zijn 
als volgt:
- samenstelling: een voorzitter en maximum vier bijzitters;
- voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier (ten minste bekleed met de graad 
die overeenstemt met de te begeven betrekking);
- leden/bijzitters: minstens één officier van een korps van de lokale politie ten minste bekleed 
met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier. Elke bijzitter moet 
blijk geven van beroepservaring die relevant is. Naast de ene verplichte officier, kan de zone 
deskundigen in de commissie opnemen die in één of meer aangelegenheden verband houden 
met de te begeven betrekking en die ervaring kunnen aantonen van minstens vijf jaar in het 
domein van de functie/functieomschrijving;
- een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij.

De politiezone Sint-Niklaas stelt voor de selectiecommissie voor commisaris-diensthoofd lokale 
recherche als volgt vast te stellen:
- voorzitter: korpschef Johan De Paepe;
- leden: hoofdcommissaris Leo Mares, korpschef politiezone WANO; hoofdcommissars Chris Van 
Gaever, diensthoofd lokale recherche politiezone Gent; Bart Van den Branden, eerste substituut 
procureur des Konings, Parket Oost-Vlaanderen; commissaris Alan De Boeck, directeur-operaties 
politiezone Rupel;
- secretaris: medewerker dienst HRM.

De politiezone Sint-Niklaas stelt voor de selectiecommissie voor commisaris-
pijlerverantwoordelijke blauw in steun als volgt vast te stellen:
- voorzitter: korpschef Johan De Paepe;
- leden: commissaris Benny Smet, commissaris Dirk Huys, adviseur Frederika Maes, de door de 
raad voorgedragen korpschef;
- secretaris: medewerker dienst HRM.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de samenstelling van de selectiecommissie voor commissaris lokale recherche als volgt samen 
te stellen: 
- voorzitter: korpschef Johan De Paepe;
- leden: hoofdcommissaris Leo Mares, korpschef politiezone WANO; hoofdcommissars Chris Van 
Gaever, diensthoofd lokale recherche politiezone Gent; Bart Van den Branden, eerste substituut 
procureur des Konings, Parket Oost-Vlaanderen; commissaris Alan De Boeck, directeur-operaties 
politiezone Rupel;
- secretaris: medewerker dienst HRM.

Artikel 2
de samenstelling van de selectiecommissie voor commisaris-pijlerverantwoordelijke blauw in 
steun als volgt vast te stellen:
- voorzitter: korpschef Johan De Paepe;
- leden: commissaris Benny Smet, commissaris Dirk Huys, adviseur Frederika Maes, de door de 
raad voorgedragen nieuwe korpschef;
- secretaris: medewerker dienst HRM.

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

4 2018_GR_00120 Cultuurcentrum: ACCSI vzw: jaarrekening 2017: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van ACCSI vzw goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten ACCSI vzw.
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Argumentatie
De raad van bestuur van ACCSI vzw heeft op 23 april 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld. De 
jaarrekening 2017 moet na de goedkeuring door de gemeenteraad worden goedgekeurd in de 
algemene vergadering van ACCSI vzw van 18 juni 2018.

De rekening 2017 is volledig in evenwicht en geeft een rekeningtotaal van 1.634.567,48 EUR 
(uitgaven = ontvangsten).
De rekening 2017 toont een overschot van 6.202,16 EUR.
De reserve van ACCSI vzw volgens de toestand op 31 december 2017 bedraagt 383.941,27 
EUR (op 31 december 2016 bedroeg deze 377.739,11 EUR).
Er werd 186.453,13 EUR meer toegevoegd aan de reserve dan begroot, dit is het resultaat van 
een aantal meevallende rekeningcijfers doorheen de ganse rekening (minder uitgegeven dan 
begroot of meer ontvangen dan begroot).

PODIUM
Uitgaven podium:                    -14.617,61 EUR (t.o.v. begroting)
Toegangsgelden podium:        +31.356,50 EUR (t.o.v. begroting)
Per saldo podium:                   45.974,11 EUR positiever dan begroot

JEUGD
Uitgaven jeugdprogrammatie: -17.071,23 EUR (t.o.v. begroting)
Toegangsgelden jeugd:           +10.572,99 EUR (t.o.v. begroting)
Per saldo jeugd:                      27.644,22 EUR positiever dan begroot

VORMING
Uitgaven vorming:                   -52.680,88 EUR (t.o.v. begroting)
Inkomsten vorming:                 -33.813,11 EUR (t.o.v. begroting)
Per saldo vorming:                   18.867,77 EUR positiever dan begroot

TENTOONSTELLING
Inkomsten tentoonstelling:       20.090,40 EUR meer ontvangen dan begroot

RESTMIDDELEN
Uitgaven restmiddelen cultuurbeleidsplan: -9.536,25 EUR (t.o.v. begroting)
Uitgaven restmiddelen jeugdcultuur:          -25.160,41 EUR (t.o.v. begroting)
Per saldo:                                                   34.696,66 EUR positiever dan begroot

Nog enkele belangrijke gegevens in verband met deze jaarrekening:

1. Tussenkomst stad in de vzw voor:

o jaarlijkse werkingstoelage: 142.350 EUR;
o poëzieplan en archipel: 15.000 EUR;
o promotie voor niet-commerciële en cinefiele films in de Siniscoop:  5.500 EUR;
o bijdrage Parkies: 10.000 EUR;
o bijdrage WARP: 17.500 EUR;
o dertig stadsdagen in De Casino: 25.000 EUR;
o doorstorting van het convenant Vlaamse gemeenschap: 73.870,00 EUR;
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o bijdrage subsidie kunstenorganisaties: 36.500 EUR.

2. De rekening werd gecontroleerd en beoordeeld zonder voorbehoud door Grant Thornton 
Bedrijfsrevisoren cvba.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de jaarrekening 2017 van ACCSI vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Rekening 2017
Bijlagen B en C rekening 2017 vzw ACCSI publicatie
Commissarisverslag 2017

5 2018_GR_00121 Cultuurcentrum: ACCSI vzw: wijziging budget 2018: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2018 van ACCSI vzw vast te stellen.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen. 
Gemeentedecreet.
Statuten ACCSI vzw.
Samenwerkingsovereenkomst stad Sint-Niklaas en ACCSI vzw.

Argumentatie
De raad van bestuur van ACCSI vzw heeft op 23 april 2018 de budgetwijziging 2018 
vastgesteld. De budgetwijziging zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering in zitting van 18 juni 2018.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)
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Artikel 1
de budgetwijziging 2018 van ACCSI vzw vast te stellen.
Een exemplaar van deze budgetwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Begrotingswijziging  2018

6 2018_GR_00122 OCMW: verenigingen: Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
jaarrekening 2017: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Juridische grond
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 174 en 228 § 1.

Argumentatie
De algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland stelde in zitting van 8 
maart 2018 de jaarrekening 2017 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland vast. In toepassing 
van de artikelen 174 en 228 § 1 van het OCMW-decreet wordt de jaarrekening 2017 van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland, opgericht conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-
decreet, ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
SVK Waasland jaarrekening 2017

7 2018_GR_00123 Erediensten: kerkfabrieken: jaarrekening 2017: advies

Behandelende cluster - dienst
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Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Mia Mortier.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De kerkraad stelt jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de jaarrekeningen 
over het dienstjaar 2017, ingediend door de twaalf kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied, 
en dit advies over te maken aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, artikelen 54 en 55, met latere wijzigingen.

Argumentatie
De jaarrekeningen over 2017 van de twaalf kerkfabrieken werden vormelijk en inhoudelijk 
nagekeken en er werden geen anomalieën vastgesteld.

Overzicht van de resultaten van de ingediende jaarrekeningen:

 
 exploitatie 
resultaat 

 Investeringsresultaat 
 globaal 

resultaat 2017 

Christus Koning
        

15.699,54
 

          
15.699,54

Heilig Hart
        

34.447,87
                  -  

          
34.447,87

Heilige Familie
        

19.799,40
                  -  

          
19.799,40

O.L. Vrouw Hulp der 
Christenen

        
29.503,52

       2.382,42
          

31.885,94

O.L.Vrouw Ten bos 
        

35.647,23
      -1.755,18

          
33.892,05

HH. 
Andreas&Ghislenus

        
31.749,32

       1.735,98
          

33.485,30

St. -Catharina
        

42.622,82
    -13.835,25

          
28.787,57

St.-Jan de Doper
        

32.466,74
                  -  

          
32.466,74

Sint-Job Puivelde
        

21.307,61
                  -  

          
21.307,61

St.-Johannes Bosco                           -            
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26.621,67 26.621,67

Sint Jozef
        

25.959,71
          136,99

          
26.096,70

Sint-Nicolaas
        

67.310,67
    -22.071,51

          
45.239,16

TOTAAL    383.136,10  -33.406,55      349.729,55

 

Overzicht stadstoelagen:

 
 exploitatie 

toelage 
 investeringstoelage 

Christus Koning                     -                      -  
Heilig Hart                     -                      -  

Heilige Familie
          

8.202,07
                    -  

O.L. Vrouw Hulp der 
Christenen

        
61.706,90

        20.436,90

O.L.Vrouw Ten bos 
          

1.671,73
        99.801,14

HH. 
Andreas&Ghislenus

        
23.727,74

 

St. -Catharina
        

52.912,56
      105.044,12

St.-Jan de Doper                     -                      -  

Sint-Job Puivelde
        

13.530,93
                    -  

St.-Johannes Bosco
        

11.688,72
                    -  

Sint Jozef
        

49.692,19
        16.468,26

Sint-Nicolaas
        

93.733,27
        44.292,91

TOTAAL    316.866,11       286.043,33

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
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gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2017 van de twaalf kerkfabrieken op het 
stedelijk grondgebied.
Een exemplaar van deze jaarrekeningen wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Coordinatietabel MJP 2014-2019 kerkfabrieken nav rekening 2017
Kerkfabriek Christus Koning jaarrekening 2017
Kerkfabriek Heilig Hart jaarrekening 2017
Kerkfabriek Heilige Familie jaarrekening 2017
Kerkfabriek O.L.V. Hulp der Christenen jaarrekening 2017
Kerkfabriek O.L.V. ten Bos jaarrekening 2017
Kerkfabriek HH.Andreas &amp; Ghislenus jaarrekening 2017
Kerkfabriek St.Catharina jaarrekening 2017
Kerkfabriek St-Jan de Doper jaarrekening 2017
Kerkfabriek St-Job jaarrekening 2017
Kerkfabriek St-Johannes-Bosco jaarrekening 2017
Kerkfabriek St-Jozef jaarrekening 2017
Kerkfabriek Sint Niklaas jaarrekening 2017

8 2018_GR_00124 Erediensten: kerkfabrieken: SS. Andreas & Ghislenus: 
budget 2018: wijziging nr. 1: akteneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Met brief van 24 april 2018 diende het Centraal Kerkbestuur de budgetwijziging nr.1 van het 
budget 2018 van de kerkfabriek SS. Andreas & Ghislenus in.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van deze budgetwijziging.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.

Argumentatie
Elke budgetwijziging moet passen binnen het goedgekeurd meerjarenplan. Momenteel ligt de 
budgetwijziging van één kerkfabriek voor waarbij werd nagegaan of deze past binnen het 
meerjarenplan van alle kerkfabrieken samen.
Deze budgetwijziging heeft tot doel de positieve Z-waarde van de jaarrekening 2017 te 
verrekenen. De in het meerjarenplan 2014-2019 van de stad vastgelegde maximumbedragen 
zijn voor de exploitatie 500.000 EUR/jaar of 3.000.000 EUR/2014-2019 en voor de 
investeringen 1.200.000 EUR/2014-2019.
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Er is een stijging van 120 EUR van de exploitatietoelagen.
Er wijzigt niets aan de investeringstoelagen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 38 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Vlaams Belang, SOS 2012) en 2 onthoudingen 
(Open Vld)

Artikel 1
akte te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het budget 2018 van de kerkfabriek SS. Andreas 
& Ghislenus.
Een exemplaar van deze budgetwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Coordinatietabel MJP 2014-2019 kerkfabrieken nav budgetwijziging 1
SS. Andreas Ghislenus BW1 

9 2018_GR_00125 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: jaarrekening 2017: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Statuten EVA-vzw Centrummanagement Sint-Niklaas.
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Argumentatie
De stad vormt in de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw slechts 
één lid (categorie A).

Ingevolge artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de 
gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw akte moet nemen van de agenda en het standpunt van het stadsbestuur moet 
bepalen. Dit standpunt moet door de vertegenwoordiger(s) van de stad worden ingenomen op 
de algemene vergadering van de vzw van 21 juni 2018. De stad beschikt over de meerderheid 
van stemmen in de algemene vergadering.

Aan de raad wordt gevraagd over te gaan tot de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.
De jaarrekening van de vzw is gecontroleerd door een externe commissaris erkend 
bedrijfsrevisor, aangesteld in de algemene vergadering van 4 januari 2018.

De raad van bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw stelde in haar bijeenkomst van 
2 mei 2018 de jaarrekening 2017 voorlopig vast.

De jaarrekening van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw bestaat uit een staat van 
opbrengsten en kosten, een balans, het resultaat op kasbasis en een toelichting waarin de 
waarderingsregels worden opgenomen.

Staat van opbrengsten en kosten (J7):
De staat van opbrengsten en kosten is anders ingedeeld dan de vroegere resultatenrekening die 
uit de boekhouding voortvloeit maar uiteindelijk wordt een gelijkaardig resultaat van het 
boekjaar berekend. De staat van opbrengsten en kosten geeft de toestand op het einde van een 
jaar weer van alle algemene opbrengsten- en kostenrekeningen. Sommige van deze algemene 
rekeningen worden budgettair gestuurd en beïnvloeden de cashflow, terwijl andere geen enkele 
invloed hebben op de cashflow (de zogenaamde niet-kas-kosten en niet-kas-ontvangsten: vb. 
afschrijvingen tengevolge van investeringen). De staat is ingedeeld in operationele, financiële 
en uitzonderlijke opbrengsten en kosten.

-       Het over te dragen overschot van het boekjaar 2017 bedraagt +41.967 EUR.

-       Dit overschot valt uiteen in twee delen: een budgettair deel +67.532 EUR ( = 
exploitatieresultaat) en een boekhoudkundig deel met betrekking tot de niet-kas-kosten en -
opbrengsten en overlopende rekeningen -25.565 EUR. 
Het negatief effect van het boekhoudkundig deel ten bedrage van -25.565 EUR op het resultaat 
van 2017 is ontstaan door afschrijvingskosten -25.310 EUR  en overlopende rekeningen 
ontvangsten -255 EUR.

-       Het overschot  2017 bedraagt 41.967 EUR en werd als volgt verwerkt:

 Over te dragen overschot                              +41.967 EUR          

-       Het  overgedragen overschot (Netto actief balans) 
van vorig boekjaar bedroeg                                       +228.745 EUR
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-       Het over te dragen resultaat voor 2017 bedraagt     +270.712 EUR

Resultaat op kasbasis: (vergelijking budget-rekening) 

-       Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat en is een parameter voor het 
toestandsevenwicht (op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is 
best groter dan of gelijk zijn aan nul. De vzw volgt niet de BBC-regelgeving hieromtrent. Dit wil 
zeggen dat het Centrummanagement  tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant 
uit te geven.

-       Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 37.665 EUR, bestaande uit een 
exploitatieresultaat van 67.532 EUR en uit een investeringsresultaat van -29.867 EUR . 
Opgeteld bij het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar (197.125 EUR) geeft 
dit een resultaat op kasbasis van 234.789 EUR.

-       Door de nauwkeurige budgetopvolging per project kunnen uitgaven en ontvangsten goed 
worden opgevolgd. In de loop van het jaar werden enkele verschuivingen doorgevoerd van het 
ene naar het andere project.

1. Ontvangsten

-       Van het voorziene krediet aan ontvangstenzijde (396.017 EUR) is  419.377 EUR effectief 
ontvangen, dus er is 23.360 EUR meer ontvangen.

-       De vzw Centrummanagement Sint-Niklaas heeft een werkingstoelage van de stad 
ontvangen die 362.990 EUR bedraagt.

-       Jaarlijkse lidgelden van de winkeliers en handelaars: 13.500 EUR

-       De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit:

-       Facturering parasols en zonnetenten: 14.751 EUR

-       Opbrengsten Pop-Up winkel (o.a. terrasjesdagen, Euromarkt en Winter): 17.627 EUR

-       Diverse opbrengsten (o.a. parkeercheques, recuperatie verzekering): 10.508 EUR

2. Uitgaven 

-      Aan uitgavenzijde blijven de rekeningcijfers van exploitatie en investeringen (381.713 EUR) 
ruim onder de gebudgetteerde bedragen (464.112  EUR), dus er is 82.399 EUR minder 
uitgegeven.

-       De  minder uitgaven bestaan voornamelijk uit:

 Werkingsmiddelen voor Centrummanagement: 4.173 EUR
 Winkel en horeca beleving in de stadskern organiseren: 78.226 EUR 

o Project ‘Love and life of Belgian Chocolat’ (42.000 EUR) werd niet uitgevoerd
o Parkeerbudget (26.703 EUR) werd niet opgebruikt
o Overige andere projecten (9.523 EUR) 
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 Exploitatie 

-       De totale kosten voor goederen en diensten bedragen 351.846 EUR;
de voornaamste kosten bestaan uit:

 Werkingsmiddelen voor Centrummanagement
o Bezoldigingen, werkgeversbijdragen en andere kosten personeel (60.492 EUR)
o Oh communicatie (o.a. Oh Magazine, website) (90.457 EUR)
o Communicatie rond sleutel evenementen (o.a. Rode Loper, Winter en 

terrasjesdagen (12.949 EUR)
o Netwerking (7.796 EUR)
o Winkel en horeca beleving in de stadskern organiseren

 Gebruiksfaciliteiten (onderhoud en installatie)  (22.884 EUR)
 Getrouwheidssysteem  (37.213 EUR)
 Sleutelevenementen  (o.a. Rode Loper, terrasjesdagen, Oh-dagen  en 

Winter (43.054 EUR)
 Ondersteuning acties en evenementen georganiseerd door handelaars 

(23.259 EUR)
 Pleinconcerten (16.040 EUR)
 Restwandeling, Ladiesnight, Casino, Kroegentocht…. (11.329 EUR)

 Investeringen 

-       De investeringen in parasols en zonnetenten bedragen 29.867 EUR (post 2102).

Balans (J6):

Het balanstotaal op 31 december 2017 (momentopname) bedraagt 338.328 EUR.

1. Activa

-       Het actief bestaat voornamelijk uit:

 parasols (59.975 EUR)
 openstaande handelsvorderingen (21.129 EUR)

 terug te vorderen btw (4de kwartaal 2017) (14.576 EUR)
 liquide middelen (241.837 EUR)
 overlopende rekeningen (verkregen opbrengsten) (631 EUR)

2. Passiva

Het passief bestaat in belangrijke mate uit:

 te betalen schulden (33.813 EUR)
 te ontvangen facturen (26.259 EUR)
 schulden m.b.t . vakantiegeld (7.544 EUR)
 over te dragen resultaat (= nettoactief) (270.712 EUR)
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Waarderingsregels (toelichting)
De waarderingsregels maken deel uit van de jaarrekening en werden door de raad van bestuur 
van 3 september 2015 goedgekeurd. Deze waarderingsregels zorgen voor een consistente 
waardering van vorderingen, schulden, vaste activa,… en worden jaarlijks op dezelfde manier 
toegepast. Enkel afwijkingen hiervan worden in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Mia Mortier) en 8 
onthoudingen (CD&V, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
de jaarrekening 2017 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
de balans per 31-12-2017
staat van kosten en opbrengsten per 31-12-2017
Resultaat op kasbasis vergelijking budget en rekening per 31-12-2017
bijlage B en C
Waarderingsregels jaarrekening 2017 CMM

ONDERSTEUNING

Publieke veiligheid en noodplanning

10 2018_GR_00126 Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke 
politieverordening naar aanleiding van de publieke 
uitzendingen wedstrijden Rode Duivels WK voetbal 2018: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de publieke uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens 
het WK voetbal 2018 wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening 
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vast te stellen op de onderstaande data, telkens ingaand drie uur voor de wedstrijd, tot drie uur 
na de wedstrijd.  
De wedstrijden worden uitgezonden op het Hendrik Heymanplein op onderstaande data:
- groepswedstrijden (worden zeker gespeeld): 18 juni 2018, 23 juni 2018, 28 juni 2018;
- finalewedstrijden (nog geen zekerheid): 2 of 3 juli 2018 (1/8ste finale), 7 of 8 juli 2018 (1/4de 
finale), 10 of 11 juli 2018 (1/2e finale), 14 juli 2018 (troostfinale) en zondag 15 juli 
2018 (finale). 

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de publieke uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens 
het WK voetbal 2018 volgende verbodsbepalingen uit te vaardigen:

1. verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in 
het bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;

2. verbod voor de organisator en alle horecazaken gelegen binnen de evenementenzone, 
op het openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, 
behoudens op de vergunde terrassen;

3. verbod voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), alle horecazaken en 
nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële acties 
op te zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in 
de hand werken;

4. verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in 
het bezit te zijn en gebruik te maken van pyrotechnische middelen, zoals bv. bengaals 
vuur.

Aanvullende argumenten:
- publieke uitzendingen vertonen hetzelfde risicobeeld als voetbalwedstrijden, zij het wel op 
kleinere schaal;
- op basis van de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken (WK 2014), gericht aan alle 
burgemeesters en veiligheidscellen van steden en gemeenten, wordt het ten stelligste 
aangeraden te voorzien in preventieve maatregelen op het vlak van ordehandhaving, 
noodplanning en overlast; tot op heden is er geen omzendbrief omtrent het WK 2018, dit wordt 
echter nog wel verwacht; 
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- in de gegeven situatie is louter sensibiliseren geen afdoend middel voor het garanderen van 
de openbare rust en veiligheid.

Deze tijdelijke politieverordening kent dus hoofdzakelijk een preventief karakter, met als 
doelstelling binnen de stadskern rechtstreekse vormen van overlast te beperken en verstoringen 
van de openbare orde en rust kordaat aan te pakken.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de publieke uitzendingen van de 
wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal 2018 vast te stellen.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Tijdelijke politieverordening WK voetbal Rode Duivels 2018

11 2018_GR_00127 Politieaangelegenheden: tijdelijke politieverordening 
naar aanleiding van Parkies zomer 2018: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Naar aanleiding van Parkies zomer 2018, een muzikaal evenement dat iedere dinsdagavond van 
10 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018 in het Romain De Vidtspark plaatsheeft, wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de Parkies volgende verbodsbepalingen uit te vaardigen:
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1. verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in 
het bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;

2. verbod voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op 
het openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens 
op de vergunde terrassen;

3. verbod voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), voor alle horecazaken 
en nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële 
acties op te zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende 
dranken in de hand werken.

Aanvullende argumenten:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op de Parkies aanwezig;
- Parkies wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens Parkies is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken en 
nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en de nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
- tijdens Parkies worden frequent drankglazen en glazen flessen op het openbaar domein 
achtergelaten, wat meerdere veiligheidsrisico’s inhoudt;
- er is tijdens Parkies een verhoogde kans op diverse vormen van overlast;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2018 vast te stellen.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Parkies 2018

12 2018_GR_00128 Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke 
politieverordening naar aanleiding van OLF Nieuwkerken 
van vrijdag 29 juni 2018 tot en met zaterdag 30 juni 
2018: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Verslag
Interpellatie van raadslid Mia Mortier die vraagt waarom er geen verbod op glazen recipiënten 
is tijdens de openluchtfuif.
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Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter die meldt dat het zal worden 
onderzocht.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd naar aanleiding van OLF Nieuwkerken 2018, de 
openluchtfuif die plaats vindt op vrijdag 29 juni 2018 op de terreinen van De Schakel vzw, 
Heihoekstraat 204, 9100 Nieuwkerken, een tijdelijke politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Tot en met 2016 was de naam van dit evenement Openluchtfuif Nieuwkerken. Vanaf vorig jaar 
gingen de organisatoren verder met de reeds goed ingeburgerde verkorte versie van hun naam, 
de fuif heet nu officieel OLF Nieuwkerken.Na evaluatie door de lokale politie en de 
organisatoren van OLF Nieuwkerken, blijkt dat het sterk aangewezen is bijkomende 
veiligheidsmaatregelen uit te vaardigen, dit met oog op de handhaving van de openbare orde 
en de proactieve benadering van overlast in de nabije omgeving.
Concreet gaat het over volgende verbodsbepaling: verbod voor alle personen om binnen de 
evenementenzone in het bezit te zijn van geopende en/of open recipiënten alcoholhoudende 
drank.
Aanvullende argumenten:
- OLF Nieuwkerken wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- in de omgeving van OLF Nieuwkerken werden in het verleden frequent jongeren, waaronder 
vaak minderjarigen, aangetroffen die zich indrinken met sterke drank;
- tijdens OLF Nieuwkerken werden frequent flessen op het openbaar domein achtergelaten, wat 
overlast in de nabije woonomgeving veroorzaakte;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare veiligheid 
en de structurele aanpak van overlast.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF 2018 vast te stellen.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
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20180629 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF Nieuwkerken

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

13 2018_GR_00129 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergem: algemene 
vergadering: akteneming agenda, goedkeuring 
statutenwijziging, bepaling mandaat vertegenwoordiger 
en aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Bart De Bruyne.

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad moet het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de 
vertegenwoordiger voor deze vergadering aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Intergem op 21 juni 2018;
- een verzoek te formuleren tot het verschuiven van de einddatum van Intergem van 9 
november 2019 naar 1 april 2019;
- een voorstel te formuleren tot de verlenging van de tijdsduur van Intergem van 1 april 2019 
tot en met 29 maart 2037;
- de voorgestelde statutenwijzigingen goed te keuren;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: de heer Filip Baeyens; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Luk 
Huys.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Statuten Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

Argumentatie
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Agenda
De Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen nodigt het 
stadsbestuur uit tot de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die zal plaatshebben op 
21 juni 2018, om 11 uur, met volgende agenda:

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van 
Intergem, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het 
decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Intergem van 1 april 2019 
tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 
ondernemingsplan 2019-2024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1 Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel.
3.2 Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel Fingem – Vaststelling van de vervulling van de opschortende 
voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 
authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie 
van Intergem in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Fingem van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Fingem afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Fingem met 
betrekking tot het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.

Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder lntergem (met uitzondering 
van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. Artikel 603 van het Decreet 
over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die 
overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de 
loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse 
regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) 
wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te 
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worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan 
bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte 
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar 
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de 
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing 
ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt 
door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de 
verlengde duurtijd.

Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig 
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de 
duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met achttien jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 
tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende 
verenigingen - distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd 
op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de 
gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek 
gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de 
algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het 
aantal stemmen. De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het 
verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in 
voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende 
beheersvormen reëel aandienen. Uiterlijk negentig dagen vóór de algemene vergadering die 
beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers 
toegezonden. De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden 
en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun 
beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. 
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden 
geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het 
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm, overeenkomstig artikel 70 van het 
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, een evaluatierapport opstelt over de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de 
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.

Statutenwijziging
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

1. Aanpassingen naar aanleiding van de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System 
Operator cvba en lnfrax cvba en in het kader van de 'multi utility' activiteiten met 
inwerkingtreding op 1 juli 2018:
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- naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
- doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
- introductie van aandelen Ar en Ak met betrekking tot de activiteiten riolering en 
(kabel)netwerken;
- regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 2018 over de 
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
- winstverdeling met betrekking tot de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
- vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
- actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
2. Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met 
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
- aantal leden van de raad van bestuur;
- genderbepaling;
- mogelijkheid van meervoudige voordracht met betrekking tot kandidaat-bestuurders;
- inlassing opstelling code goed bestuur;
- mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk 
belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.

Visum
Geen visum noodzakelijk: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 21 juni 
2018 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen goed te 
keuren.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
- een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Intergem van 9 november 2019 naar 1 april 
2019 (onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van 
decreet lokaal bestuur);
- een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende 
vereniging Intergem van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de 
opdrachthoudende vereniging Intergem te verlengen voor deze duurtijd;
- zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Intergem.
Een exemplaar van deze statuten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 3
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de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 21 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 25 mei 2018 inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 4
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering van Intergem op 21 juni 2018:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Filip Baeyens, gemeenteraadslid, °28 februari 1968, 
Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Luk Huys, gemeenteraadslid, °5 oktober 1970, 
Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Bijlagen
Oproeping gemeenten 21-06-2018
Oproeping gemeenteraad nazending 21-06-2018
Bijlage 01 Agp 1 - Omstandig verslag RvB verschuiving einddatum
Bijlage 02 Agp 2 - Verlenging duurtijd - Evaluatierapport 2013-2018
Bijlage 03 Agp 2 - Verlenging duurtijd - Ondernemingsplan 2019-2024
Bijlage 04 Agp 2 - Verlenging duurtijd
Bijlage 05 Agp 3 - Bijzonder verslag RvB doelwijziging
Bijlage 06 Agp 3 - Statutenwijzigingen - commentaarnota
Bijlage 07 Agp 3 - Statutenwijzigingen - ontwerp
Bijlage 08 Agp 3 - verslag commissaris doelwijziging - NAZENDING
Bijlage 09 Agp 4 - Inkanteling deel FIC - Vaststellingen RvB
Bijlage 10 Agp 6 - Bevestiging aanduiding FLUSO als werkmaatschappij
Bijlage 11 Agp 6 - Kennisneming voorstel fusie FLUSO
Bijlage 12 Agp 7 - Activiteitenverslag 2017
Bijlage 13 Agp 7 - verslag commissaris - NAZENDING
Bijlage 14 Agp 8 - Financieel verslag 2017 - ITG
Bijlage 15 Agp 9 - Jaarverslag 2017 - FINGEM
Bijlage 16 Agp 11 - kwijting ITG
Bijlage 17 Agp 12 - kwijting FINGEM
Bijlage 18 Agp 13 - Statutaire benoemingen
Bijlage 19 Agp 14 - Statutaire mededelingen - Bijlage 1 - NAZENDING
Bijlage 20 Agp 14 - Statutaire mededelingen - deelnemersregister - NAZENDING
Bijlage 21 Agp 14 - Statutaire mededelingen - presentiegelden

14 2018_GR_00130 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas:  
algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling 
mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
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Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet 
bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze 
vergadering moet aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van het Intergemeentelijk Samen-
werkingsverband van het Land van Waas op 30 mei 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordi-
ger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly 
Van Elslande.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 
39 en 44.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging van het Land van Waas, omgevormd tot het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Statuten Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Argumentatie
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas nodigt het stadsbestuur 
uit tot de buitengewone algemene vergadering, die plaatsheeft op woensdag 30 mei 2018 om 
20 uur, in de burelen van de vereniging, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, met volgende 
agenda:
1. Jaarverslag en jaarrekening over 2017.
2. Verslag van de commissaris-revisor betreffende het boekjaar 2017.
3. Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2017, inclusief de 
bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van hun 
maandaat over het boekjaar 2017.
5. Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene vergadering van de Maatschappij 
Linkerscheldeoever van 13 juni 2017 en vaststelling van diens mandaat.
6. Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 % (Lokeren en 
Temse).

In principe worden volgende mandatarissen aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering van deze intercommunale:



Gemeenteraad 31/70 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
25 mei 2018

- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 30 mei 2018 
van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 30 mei 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 30 mei 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 
het Land van Waas:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid, °3 augustus 1965, 
Vijfstraten 63, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 
april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Oproepingsbrief AV 30-05-2018
Bijlage 01 Jaarverslag 2017 AV 30-0-2018.pdf
Bijlage 02 verkorte jaarrekening AV 30-05-2018
Bijlage 03 Nota punt 6 AV 30-05-2018

15 2018_GR_00131 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Dienstverlenende vereniging 
Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, 
bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
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Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet 
bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze 
vergadering moet aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Dienstverlenende 
vereniging Cipal op 15 juni 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris 
Van der Coelden.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 
44.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de 
Dienstverlenende vereniging Cipal.
Statuten Dienstverlenende vereniging Cipal.

Argumentatie
Met e-mail van 20 april 2018 bezorgt de Dienstverlenende vereniging Cipal de uitnodiging voor 
de algemene vergadering op 15 juni 2018 met volgende agenda:
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten 
op 31 december 2017.
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017.
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017.
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder.
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad 
voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde 
algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aanduiden voor deze algemene vergadering.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 15 juni 
2018 van de Dienstverlenende vereniging Cipal.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 15 juni 2018 van de Dienstverlenende vereniging Cipal, in te stemmen met de 
op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 15 juni 2018 van de Dienstverlenende vereniging Cipal:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid, °3 augustus 1965, 
Vijfstraten 63, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid, °13 
februari 1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
20180615 getekende uitnodiging
Bijlage 01 Toelichtende nota AV 20180615
Bijlage 02 Jaarverslag 2017 AV 20180412.pdf
Bijlage 03 Notulen BAV 20171215
Bijlage 04a Formulier Adviescomite 2017
Bijlage 04b Formulier Adviescomite 2017
Bijlage 5a Formulier 2017
Bijlage 5b Formulier 2017

16 2018_GR_00132 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: fusie Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkswoningen en WoonAnker: 
bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding 
effectief vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
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Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van deze vergadering, het 
mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas en de aanduiding in de 
gemeenteraadszitting van 22 februari 2013 van de effectief vertegenwoordiger te bevestigen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 2, 2° en 42 § 1.
Statuten Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cvba.

Argumentatie
Eind augustus 2017 ondertekenden de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba 
(GMVW), de Waasse Landmaatschappij cvba en WoonAnker cvba een 
samenwerkingsovereenkomst teneinde te fusioneren tot één grote huisvestingsmaatschappij. 
Na een aantal besprekingen bleek dat er binnen de Waasse Landmaatschappij geen zekerheid 
was of alle aandeelhouders de fusie zouden goedkeuren.

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle huisvestingsmaatschappijen minstens 1.500 sociale 
huurwoningen in patrimonium hebben. GMVW heeft momenteel 650 sociale huurwoningen in 
het patrimonium en moet dus dringend een fusie aangaan. Door de schaalvergroting tot 1.700 
sociale huurwoningen wordt de nieuwe maatschappij een gelijkwaardige partner ten opzichte 
van de andere grote huisvestingsmaatschappijen in het Waasland.
Aangezien voor de GMVW de fusie een absolute noodzaak is omwille van de minimale 
schaalgrootte, werd in december 2017 beslist dat de fusie enkel verder uitgewerkt wordt tussen 
WoonAnker en GMVW omdat zich hier geen problemen stellen met de aandeelhouders.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba op 20 juni 2018.
Een exemplaar van deze agenda werd als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkswoningen cvba om in te stemmen met de op de agenda vermelde punten.

Artikel 3
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de aanduiding van Johan De Beule, °8 maart 1952, Nieuwe Baan 128B, 9111 Belsele, als 
vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor de buitengewone algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba te bevestigen.

Bijlagen
C-1804.145.347.038 Brief fusie GMVW en WoonAnker 24-04-2018
fusievoorstel_neerlegging griffie
WAW_rvb_bijzonderverslag_GMVW
officiële uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering

17 2018_GR_00133 Samenstelling auditcomité van de stad Sint-Niklaas: 
wijziging 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.

Bondige toelichting
Eind 2015 besliste de stad Sint-Niklaas toe te treden tot Audio, een organisatie die audits 
uitvoert enkel bij gemeentebesturen en OCMW’s. Hiertoe moesten drie voorwaarden vervuld 
worden: het aangaan van een lidmaatschap bij Audio, het goedkeuren van het auditcharter van 
Audio en de oprichting van een auditcomité.
Voormalig OCMW-voorzitter/schepen van financiën, Mike Nachtegael, maakte deel uit van dit 
comité. Gezien zijn ontslag wordt de gemeenteraad gevraagd de nieuwe OCMW-
voorzitter/schepen van financiën, Kris Van der Coelden, aan te duiden als nieuw lid van het 
auditcomité. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42, 99, 100 en 101.
Witboek 2013-2018 (Actieplan 6: Het interne controlesysteem verder uitbouwen en optimalise-
ren – Een moderne en efficiënte organisatie uitbouwen).

Argumentatie
Eind 2015 besliste de stad Sint-Niklaas toe te treden tot Audio, een organisatie die enkel audits 
uitvoert in gemeentebesturen en OCMW’s. Hiertoe moesten drie voorwaarden vervuld worden: 
het aangaan van een lidmaatschap bij Audio, het goedkeuren van het auditcharter van Audio en 
de oprichting van een auditcomité.
Voormalig OCMW-voorzitter/schepen van financiën, Mike Nachtegael, maakte deel uit van dit 
comité. Gezien zijn ontslag wordt voorgesteld om de nieuwe OCMW-voorzitter/schepen van 
financiën, Kris Van der Coelden, aan te duiden als nieuw lid van het auditcomité. 
Het doel van het auditcomité is de organisatie bij te staan in de uitvoering van hun 
verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed (deugdzaam) bestuur en interne controle 
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(beheerscontrole), alsook voor adequaat risicobeheer. Hieronder wordt het volgende verstaan: 
het toezicht op de integriteit van de financiële staten, het toezicht op de onafhankelijkheid en 
de prestaties van Audio en de opvolging dat aan de aanbevelingen van de interne audit 
voldoende gevolg gegeven wordt. Verder kan enkel dit auditcomité opdrachten geven aan 
Audio of de auditplanning goedkeuren op voorstel van Audio. De eindrapportering zal altijd 
gericht zijn aan dit comité. Het auditcomité nodigt de directeur van Audio systematisch uit op 
zijn vergaderingen en maakt hem/haar de agenda, alle verslagen en documentatie over.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
Kris Van der Coelden, OCMW-voorzitter/schepen van financiën, °13 februari 1966, Kardinaal 
Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas, aan te duiden als lid van het auditcomité. 

18 2018_GR_00148 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: 
jaarvergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet 
bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze 
vergadering moet aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland op 12 juni 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande; plaatsvervangend vertegenwoordiger: 
mevrouw Sofie Heyrman.
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Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 
44.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, omgevormd tot de Opdrachthoudende 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland.
Statuten Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland.

Argumentatie
Met brief van 4 mei 2018, ingekomen op 8 mei 2018, bezorgt de Opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland de uitnodiging voor de jaarvergadering op 12 juni 
2018 met volgende agenda:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten) en 
aanduiding stemopnemers.
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 9 januari 2018 (bijlage 1).
4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2017 
(bijlage 2).
5. Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2017 en bestemming 
resultaat boekjaar 2017 (bijlage 2).
6. Verslag van de Commissaris (bijlage 2).
7. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar.
8. Aanstelling bedrijfsrevisor (periode 2018-2020) (bijlage 3).
9. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad 
voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde 
jaarvergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aanduiden voor deze jaarvergadering. 

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de jaarvergadering op 12 juni 2018 van 
de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
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opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
jaarvergadering op 12 juni 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking 
Midden-Waasland, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
jaarvergadering op 12 juni 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking 
Midden-Waasland:
- effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 april 1984, 
Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, 
Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
Uitnodiging
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

19 2018_GR_00149  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC): 
algemene jaarvergadering: goedkeuring agenda, bepaling 
mandaat vertegenwoordigers en bevestiging aanduiding 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.

Bondige toelichting
De intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
nodigt het stadsbestuur uit tot de gewone algemene vergadering op 22 juni 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze vergadering goed te keuren, het 
mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de aanduiding in ge-
meenteraadszitting van 22 februari 2013 van de effectief en plaatsvervangend vertegenwoor-
digers te bevestigen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5°, en 195 § 1.
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Tussengemeen-
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telijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.
Statuten Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC).

Argumentatie
Met brief van 7 mei 2018 nodigt de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening het stadsbestuur uit tot de gewone algemene vergadering, 
op vrijdag 22 juni 2018, om 15 uur, in het ICC te Gent, met volgende agenda:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen. 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 
van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen.
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) - wordt nagestuurd.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR).
7. Benoemingen en aanstellingen.
8. Statutaire mededelingen.

De TMVW vraagt de agenda van de algemene jaarvergadering goed te keuren, het mandaat te 
bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden of hun vroegere aanduiding te 
bevestigen.
De hierna vermelde vertegenwoordigers werden in gemeenteraadszitting van 22 februari 2013 
aangeduid:
- effectief vertegenwoordigers: mevrouw Annemie Charlier, de heer Maxime Callaert, de heer 
Wout De Meester, de heer Mike Nachtegael;
- plaatsvervangend vertegenwoordigers: de heer Carl Hanssens, mevrouw Kelly Van Elslande, 
mevrouw Sofie Heyrman, de heer Kris Van der Coelden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de agenda van de algemene jaarvergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening (IC) cvba op 22 juni 2018 goed te keuren.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene 
jaarvergadering op 22 juni 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening cvba (IC) in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Artikel 3
de aanduiding van volgende personen als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene jaarvergadering op 22 juni 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
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Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (IC) te bevestigen:
effectief vertegenwoordigers:
- de heer Maxime Callaert, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Wout De Meester, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-Niklaas.

plaatsvervangend vertegenwoordigers:
- mevrouw Kelly Van Elslande, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Uitnodiging - agenda
Jaarverslag
Jaarrekening
Statuten
2018-06-22 AV TMVW - Commissarisverslag per 31-12-2017 geconsolideerd.pdf
2018-06-22 AV TMVW - Commissarisverslag per 31-12-2017 maatschappelijk.pdf
2018-06-22 AV TMWV - Commissarisverslag toetreding tot D-divisie.pdf
2018-06-22 AV TMWV - Commissarisverslag AV 30-06-2017 uitbreiding toetreding tot S-
divisie.pdf
2018-06-22 AV TMWV - Commissarisverslag toetreding tot Z-divisie.pdf
2018-06-22 AV TMWV - Commissarisverslag AV 22-06-2018 uitbreiding toetreding tot S-
divisie.pdf

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

20 2018_GR_00115 Leveringen: politie: aankoop drie dienstvoertuigen politie: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
De politiezone wenst drie dienstvoertuigen aan te kopen. De indicatieve raming bedraagt 
150.000 EUR, inclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Aankoop drie dienstvoertuigen politie' werd een bestek met nr. 
2018-102/OVA/dienstvoertuigen/DL-RDW opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en 
administratie.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (anonieme hybride personenwagen);
- perceel 2 (combi).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Voor de vervanging van drie dienstvoertuigen werd in de begroting 2018 van de politiezone een 
budget voorzien van 150.000 EUR.

Politie (POL): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018-102/OVA/dienstvoertuigen/DL-RDW en de indicatieve raming (150.000 
EUR, inclusief btw) voor de opdracht 'Aankoop drie dienstvoertuigen politie', opgesteld door de 
dienst overheidsopdrachten en administratie, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Bijlagen
Bestek dienstvoertuigen politie
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21 2018_GR_00134 Werken: renovatie techniekhuis: fase 2 en 3: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden voor de 
renovatie van het techniekhuis fase 2 en 3 goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'Renovatie techniekhuis: fase 2 en 3' werd gegund aan 
Low Architecten bv bvba, Franklin Rooseveltplaats 12 te 2060 Antwerpen 6.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2016/038aa opgesteld door de 
ontwerper, Low Architecten bv bvba, Franklin Rooseveltplaats 12 te 2060 Antwerpen 6. Deze 
opdracht bestaat uit volgende delen:
- vast gedeelte: fase 2 (geraamd op: 4.563.920,95 EUR, excl. btw);
- voorwaardelijk gedeelte: fase 3 (geraamd op: 2.863.578,45 EUR, excl. btw)

De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 7.427.499,40 EUR, excl. btw 
(1.559.774,87 EUR btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

In 2014 werd een masterplan opgemaakt voor site Techniekhuis. Fase 1a (renovatie 
kantoorblok) en 1b (realisatie centraal magazijn) werden reeds gerealiseerd. De voorbije 
maanden kregen ook de laatste fasen 2 en 3 vorm. Voor fase 2 werden reeds de nodige 
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budgetten voorzien. Omwille van brandtechnische eisen en om een afkoppeling van de riolering 
op de site effectief te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat fase 2 en 3 achtereenvolgens 
uitgevoerd zullen worden. Het ontwerpdossier omvat beide fasen in de vorm van een vast lot 
(fase 2) en een voorwaardelijk lot (fase 3). Voor fase 3 dienen in de volgende legislatuur de 
nodige kredieten ingeschreven te worden.

Fase 2 omvat de renovatie van de leegstaande hal van de LEE tot werkplaatsen, refter, sanitaire 
ruimten en vorstvrije opslag en de realisatie van een buitenopslag. Na verhuis van de diensten 
naar hun nieuwe werkplek zullen de bestaande hallen grotendeels afgebroken of omgevormd 
worden tot overdekte parking.

Fase 3 omvat de renovatie van de stadsgarage alsook de omgevingsaanleg op de site ter hoogte 
van de afgebroken hallen. Op de site worden vuilwater en regenwater gescheiden aangelegd en 
er wordt maximaal geïnfiltreerd of gebufferd op de site zelf. Achteraan op de site komt een 15 
m diepe groene bufferstrook met wadi’s.

De realisatie van fase 2 en 3 is noodzakelijk om enerzijds de site in orde te stellen met de 
geldende wetgeving en tegemoet te komen aan de vele gebreken en anderzijds om de werking 
binnen de cluster Techniek te optimaliseren.

Bij de realisatie van fase 2 en 3 worden volgende doelstellingen nagestreefd:
- de circulatie op de site wordt geoptimaliseerd (o.a. in opvolging van een bemerking van de 
arbeidsinspectie): door een duidelijke zonering van de functies zal ook de circulatie op de site 
leesbaarder worden voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer. In fase 3 worden de 
omgevingswerken opgenomen, waarbij parkeerruimte, wegenis en groenzones worden 
aangelegd. De parking van de dienstvoertuigen wordt maximaal geclusterd onder een luifel en 
aanpalende parkeerzone. De prive-voertuigen worden maximaal geclusterd ter hoogte van het 
kantoorblok. Het zwaar verkeer voor laden en lossen ter hoogte van de bunkeropslag wordt 
rondom de werkhal en kantoorblok geleid zodat er minimaal gekruisd wordt met het 
dienstverkeer. Alle verharding wordt gecompenseerd met infiltratie en buffering in wadi's en 
open grachten, zowel langsheen de linkerperceelsgrens als achteraan in de groene bufferstrook. 
Deze bufferzone zorgt ook voor een waardige afscherming van het industrie- tot het 
achterliggend woongebied.
- voorbeeldfunctie voor energiezuinig bouwen: doordat het bouwvolume sterk beperkt wordt, 
functies geclusterd en klimatologisch gezoneerd worden, kan het energieverbuik op de site ook 
onder controle gehouden worden. De hele hal wordt krijgt een goed geisoleerde schil en de 
comfortzones zoals refter, sanitair en briefing worden extra geisoleerd (cfr BEN-eisen) en 
verwarmd met een absorptiewarmtepomp. De energie voor de sanitaire ruimten wordt geleverd 
door deze elektrische absorptiewarmtepomp, met de bestaande stookplaats als backup. Op het 
dak van de werkhallen worden pv-panelen geplaatst. De werkhallen zelf worden, omwille van 
het gebruik met veelvuldig opengaan van de poorten, verwarmd met stralingspanelen boven de 
werkzones.
- een meer optimale samenwerking tussen de uitvoerende en logistieke diensten onderling: 
momenteel heeft elke dienst zijn eigen werkruimte, sanitair, refter, briefingruimte. Bij de 
renovatie zullen de functies niet meer per dienst maar per functie geclusterd worden. Refter, 
sanitair en briefingruimtes worden gedeeld. Werk- en opslagruimten worden polyvalent 
gebruikt door de verschillende teams, waardoor uitwisseling van informatie en kennis 
eenvoudiger wordt. Alle goederen worden centraal beheerd door het magazijn. Enkel kleinere 
deelmagazijnen voor dagdagelijkse opslag van materiaal blijven voorzien bij de werkruimten. 
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De huidige opslag van Europark-Zuid wordt ook voorzien op site Techniekhuis.
- een meer optimale samenwerking tussen administratieve en uitvoerende diensten: door de 
werkplekken samen te brengen in 1 hal en te laten aansluiten aan het kantoorblok wordt de 
afstand tussen administratie en de uitvoerende diensten letterlijk en figuurlijk een stuk kleiner. 
Overleg is eenvoudiger te organiseren in de centraal geplaatste briefingruimtes. De circulatie 
van de hal sluit aan op de circulatie van het kantoorblok, zowel op het gelijkvloers als op de 
verdieping.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nr. 2016/038aa voor de opdracht 'Renovatie techniekhuis: fase 2 en 3', 
opgesteld door de ontwerper, Low Architecten bv bvba, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 
Antwerpen, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 7.427.499,40 
EUR, excl. btw (1.559.774,87 EUR btw verlegd).

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
deze opdracht Europees bekend te maken.

Artikel 4
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer - ramingnummer 2018141870 - 
2018142082.

22 2018_GR_00135 Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen 
Leestraat en Luitentuitstraat: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.
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Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden voor 
het vernieuwen van het tweerichtingsfietspad in de Hulstbaan, tussen Leestraat en 
Luitentuitstraat goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en 
Luitentuitstraat' werd een bestek met nr. 2018/008aa opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 332.325,50 EUR, btw verlegd.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/008aa en de raming voor de opdracht 'Hulstbaan: vernieuwen 
tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en Luitentuitstraat', opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 332.325,50 
EUR, excl. btw (btw verlegd).

Artikel 2
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bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen, op budgetcode 22410007/RME/0200/04 
(actienummer - ramingnummer 2018170112 - 2018170154).

Bijlagen
bestek
ontwerp_grondplan
raming
type_dwarsprofielen_1
type_dwarsprofielen_2

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

23 2018_GR_00114 Patrimonium: persoonlijke rechten: 
concessieovereenkomst NMBS  fietspad Nieuwkerken - 
Beveren: hernieuwing

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De huidige concessieovereenkomst met de NMBS voor het gebruik van stroken grond voor het 
fietspad tussen de Nieuwkerkenstraat en de Zandstraat (gemeentegrens Beveren) langs de 
spoorlijn 59 Antwerpen-Gent, is afgelopen. Het is aangewezen deze overeenkomst te 
hernieuwen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het 
ontwerp van overeenkomst te hernieuwen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
De huidige overeenkomst met NMBS nv, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, liep tot 28 februari 
2018.
De belangrijkste bepalingen van de nieuwe overeenkomst zijn:
- te bezetten oppervlakte: 2.377,75 m²;
- huurprijs: 237,77 EUR/jaar, aanpasbaar volgens de consumptieprijsindex;
- termijn: negen jaar, aanvang nemende vanaf 1 maart 2018;
- de overeenkomst wordt afgesloten om reden van openbaar nut, namelijk als publiek 
toegankelijk fiets- en wandelpad.
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Visum
Geen visum noodzakelijk: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan de concessieovereenkomst met NMBS nv, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, 
betreffende het gebruik van stroken grond voor het fietspad tussen de Nieuwkerkenstraat en de 
Zandstraat (gemeentegrens Beveren), te hernieuwen met ingang vanaf 1 maart 2018 en de 
kosten te verrekenen op actienummer 2018143958  - ramingnummer 2018145570 en 
actienummer 2018141558 - ramingnummer 2018141659.

Artikel 2
de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst vast te stellen. 
Een exemplaar van dit ontwerp van overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
concessieovereenkomst fietspad Nieuwkerken-Beveren
plan 1 - concessieovereenkomst fietspad Nieuwkerken-Beveren
plan 2 - concessieovereenkomst fietspad Nieuwkerken-Beveren
plan 3 - concessieovereenkomst fietspad Nieuwkerken-Beveren

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting

24 2018_GR_00116 Patrimonium: persoonlijke rechten: gebruik speelterrein 
achter kerk Christus Koning en vestigen erfdienstbaarheid 
over- en doorgang: voorwaarden overeenkomst: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas wenst een trage verbinding te realiseren vanaf de Vinkenlaan, over het 
binnengebied Christus Koning en aansluitend met de Houtduifstraat. Daarnaast wenst de stad 
ook het speelterrein achter de kerk Christus Koning opnieuw aan te leggen. Om dit te realiseren 
moet onder andere een nieuwe gebruiksovereenkomst afgesloten worden met de kerkfabriek 
Christus Koning en moet over de aan de scouts Sint-Kristoffel in opstal gegeven grond een 
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erfdienstbaarheid van over- en doorgang gevestigd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst vast 
te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42, 43 en 57.

Argumentatie
De aanleg van een trage verbinding tussen de Vinkenlaan en de Houtduifstraat over het 
binnengebied Christus Koning kadert in de ambitie die het stadsbestuur verwoordde in het 
witboek met betrekking tot de functionele ontsluiting en doorwaardbaarheid van 
binnengebieden. Daarnaast kan deze verbinding een bijkomende schakel vormen in de strategie 
om te komen tot een veiligere schoolomgeving aan Berkenboom. De realisatie van deze 
verbinding is ook expliciet opgenomen in het actieplan speelweefsel, om groenzones in het 
binnengebied als uistekende speelplek voor kinderen in het omliggende bouwblok beschikbaar 
te maken en om de jeugdinfrastructuur veiliger bereikbaar te maken vanaf de kant van de 
Clementwijk.

In een eerste fase werd voor de realisatie van deze verbinding op 2 oktober 2013 de woning 
Vinkenlaan 13 aangekocht. Naast de woning werd een strook van 4 m tuin (straatzijde) 
behouden ten behoeve van de doorgang. De woning en het resterende deel van de tuin werd bij 
akte van 16 oktober 2015 opnieuw verkocht.

In een tweede fase besliste de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2018 akkoord te gaan 
met de aankoop van een strook grond, eigendom van Parochiale Werken Christus Koning vzw. 
De ontwerpakte werd opgestuurd naar de vzw.

Om aan te sluiten met de Houtduifstraat moet in een derde fase de bestaande 
gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek Christus Koning, Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-
Niklaas, van 27 juli 2006 vervangen worden door een nieuwe overeenkomst. Deze werd 
opgemaakt naar aanleiding van de toenmalige heraanleg van het speelterrein door de stad. 
Door de plannen van chiro Kriko om een lokaal te bouwen op de grond van de kerkfabriek en de 
plannen van de stad (waarvoor reeds een mondeling akkoord van de kerkfabriek werd bekomen) 
om de trage verbinding te realiseren over haar grond en het speelterrein opnieuw aan te leggen 
is het aangewezen deze bestaande overeenkomst van 27 juli 2006 te vervangen door een 
nieuwe gebruiksovereenkomst.

De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van gebruiksovereenkomst zijn:
- voorwerp: het perceel grond, gelegen in de Heistraat palend aan de Christus Koningkerk, 
kadastraal bekend onder de 1ste afdeling, sectie A, deel van nr. 255K, groot volgens meting 
1.506,30 m²;
- bestemming: het ter beschikking gestelde terrein wordt bestemd voor openbaar nut, namelijk 
deels als speelterrein voor de aldaar gevestigde jeugdverenigingen en buiten de gewone 
activiteiten van deze jeugdverenigingen voor de buurt en deels als parkeerterrein voor de 
activiteiten die in de polyvalente zaal onderaan de kerk worden georganiseerd. Het terrein staat 
ook ter beschikking van de aanpalende Berkenboomschool;
- duurtijd: negen jaar, telkenmale stilzwijgend verlengbaar voor periodes van telkens drie jaar.
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In deze overeenkomst wordt ook scouts Sint-Kristoffel vzw, Kuildamstraat 55, 9100 Sint-
Niklaas, betrokken. De scouts hebben een opstalrecht dat toegekend werd door de stad bij akte 
van 26 september 1996 op het perceel grond gelegen Heistraat, kadastraal bekend onder 1ste 
afdeling, sectie A, nr. 254H. De scouts gaan akkoord dat er een eeuwigdurende 
erfdienstbaarheid van publieke over- en doorgang wordt gevestigd over de in opstal gegeven 
grond.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van overeenkomst betreffende het gebruik van 
het speelterrein gelegen in de Heistraat achter de kerk Christus Koning, kadastraal gekend 
onder 1ste afdeling, sectie A, deel van nummer 255K, van de kerkfabriek Christus Koning, 
Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, en het vestigen van een eeuwigdurende 
erfdienstbaarheid van publieke over- en doorgang over de aan Scouts Sint-Kristoffel vzw, 
Kuildamstraat 55, 9100 Sint-Niklaas, in opstal gegeven grond gelegen Heistraat, kadastraal 
gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nummer 254H.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Gebruik terrein Christus Koning 2018
gebruiksovereenkomst

25 2018_GR_00136 Patrimonium: zakelijke rechten: stedelijk sportcentrum 
Meesterstraat: overdracht opstal- en huurrecht: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.

Bondige toelichting
Recent werd vzw Sportkring Nieuwkerken Sint-Niklaas (S.K.N. Sint-Niklaas vzw) opgericht. Deze 
vzw heeft vervolgens een overeenkomst afgesloten met vzw S.K. Sint-Niklaas waarin onder 
andere overeengekomen wordt dat het stamnummer van S.K. Sint-Niklaas vzw bij de K.B.V.B. 
wordt overgenomen. Daarnaast wordt ook de opstal- en huurovereenkomst die vzw S.K. Sint-
Niklaas afgesloten heeft met de stad overgenomen.
Op basis van artikel 7 van de opstalovereenkomst en artikel 10 van de huurovereenkomst kan 
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het opstal- en huurrecht aan derden afgestaan worden mits voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van de stad bij gemeenteraadsbeslissing.
Aan de gemeenteraad de overdracht van het stamnummer en de overeenkomsten goed te 
keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juni 2005, artikelen 42 en 43.
Opstalovereenkomst van 31 maart 1993 voor het stedelijk sportcentrum Meesterstraat, artikel 7.
Overeenkomst tot huurrecht en medegebruik van 2 juni 2003 voor het stedelijk sportcentrum 
Meesterstraat, artikel 10.

Argumentatie
Bij onderhandse akte van 23 april 2018 hebben de heren Jerry Baetens, Gylles Peemans en Gino 
Lauwers vzw Sportkring Nieuwkerken Sint-Niklaas, Meesterstraat 112c te 9100 Nieuwkerken, 
opgericht (vzw S.K.N. Sint-Niklaas). Deze nieuwe vzw heeft vervolgens een overeenkomst 
afgesloten met vzw SK Sint-Niklaas, p.a. Drielindenstraat 2 te 9100 Nieuwkerken waarin onder 
andere overeengekomen wordt dat het stamnummer 9264 bij de K.B.V.B. wordt overgenomen.

Vzw S.K. Sint-Niklaas heeft met betrekking tot het stedelijk sportcentrum Meesterstraat met de 
stad twee overeenkomsten afgesloten:
- recht van opstal van 31 maart 1993, gewijzigd bij akte van 9 september 2002;
- huurrecht en medegebruik van 2 juni 2003.

Vzw S.K.N. Sint-Niklaas vraagt aan de stad akkoord te gaan met de overname van het 
stamnummer en de twee overeenkomsten afgesloten met de stad. Dit akkoord moet verleend 
worden via een beslissing van de gemeenteraad, dit in toepassing van artikel 7 van de 
opstalovereenkomst en artikel 10 van de overeenkomst tot huurrecht en medegebruik.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze overname op voorwaarde dat 
de bepalingen uit volgende overeenkomsten strikt nageleefd worden:
- recht van opstal van 31 maart 1993 en de bijhorende wijzigende akte van 9 september 2002;
- huurrecht en medegebruik van 2 juni 2003;
- de verbintenis tot het betalen van het resterende saldo van het bedrag van 48.000 EUR dat 
S.K. Sint-Niklaas vzw aan de stad moet betalen ingevolge de overeenkomst van 7 december 
2016 tot definitieve beëindiging buiten de rechtbank van het geschil met betrekking tot het 
niet-naleven van de concessieovereenkomst van 18 juli 1986 voor het stedelijk sportcentrum 
Meesterstraat.

Adviezen
Sport (SPO): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)
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Artikel 1
akkoord te gaan met de overdracht van het stamnummer 9264 bij de K.B.V.B. van vzw 
Sportkring Sint-Niklaas, Drielindenstraat 2 te 9100 Nieuwkerken, aan vzw Sportkring 
Nieuwkerken Sint-Niklaas, Meesterstraat 112c te 9100 Nieuwkerken.

Artikel 2
akkoord te gaan met de overdracht van volgende overeenkomsten betreffende het stedelijk 
sportcentrum Meesterstraat van Sportkring Sint-Niklaas vzw aan Sportkring Nieuwkerken Sint-
Niklaas vzw:
- opstalrecht van 31 maart 1993 en bijhorende wijzigende akte van 9 september 2002;
- huurrecht en medegebruik van 2 juni 2003;
- de verbintenis tot het betalen van het resterende saldo van het bedrag van 48.000 EUR dat 
S.K. SInt-Niklaas vzw aan de stad moet betalen ingevolge de overeenkomst van 7 december 
2016 tot definitieve beëindiging buiten de rechtbank van het geschil met betrekking tot het 
niet-naleven van de concessieovereenkomst van 18 juli 1986 voor het stedelijk sportcentrum 
Meesterstraat.
De bepalingen van deze overeenkomsten moeten strikt nageleefd worden.

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

26 2018_GR_00137 Patrimonium: zakelijke rechten: Aquafin: ruil in kader van  
uitbreiding bestaande waterzuiveringsinstallatie Sinaai: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
In het kader van de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sinaai moet Aquafin 
vier innemingen verwerven die eigendom zijn van de stad Sint-Niklaas (innemingen 1, 3, 5 en 8 
op plan renovatie RWZI Sinaai). Aquafin is eigenaar van een deel van de verlegde voetweg 33 
(perceel A op plan verlegging voetweg 33) en vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring 
om de innemingen 1, 3, 5 en 8 van de stad te ruilen met perceel A van Aquafin.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57.

Argumentatie
Aquafin wenst de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sinaai uit te breiden. Binnen 
deze uitbreiding zijn de innemingen 1, 3, 5 en 8 van het plan 'renovatie RWZI Sinaai', met een 
totale oppervlakte van 701 m², eigendom van de stad:
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- inneming 1: kadastraal gekend 10/A/994C: 559 m²;
- inneming 3: kadastraal gekend 10/A/990B: 121 m²;
- inneming 5: kadastraal gekend 10/A/1154C2: 5 m²;
- inneming 8: kadastraal gekend 10/A/1154B2: 16 m².

Voor deze uitbreiding werd de bestaande voetweg 33 deels afgeschaft en omgelegd over een 
zone, kadastraal gekend 10e afdeling, sectie A, deel van nummer 996B, eigendom van Aquafin, 
met een oppervlakte van 551 m² (inneming A op plan verlegging voetweg 33) en over het 
perceel 993B dat reeds eigendom is van de stad (kerkhof).
Concreet vraagt Aquafin aan de stad om ermee akkoord te gaan de innemingen 1, 3, 5 en 8 
(momenteel van stad) te ruilen met inneming A (momenteel van Aquafin).
In geval van akkoord zou de akte ten laatste binnen de vier maanden na aanvang van de werken 
verleden worden voor geassocieerde notarissen Verstraeten en Roegiers, Kerkstraat 78, 9120 
Vrasene. Kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte zullen gedragen worden door 
Aquafin.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Uitgaande van de veronderstelling dat Aquafin de gronden, gekenmerkt door inn. 1/3/5/8, nodig 
heeft voor de werken aan de RWZI, kunnen wij akkoord gaan met de voorgestelde ruiling.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan om een deel van het perceel kadastraal gekend 10e afdeling, sectie A, nummer 
996B, eigendom van Aquafin (inneming A op plan verlegging voetweg 33), te ruilen 
met delen van de percelen kadastraal gekend 10e afdeling, sectie A, nummer 994C, 990B, 
1154C2 en 1154B2, eigendom van de stad (innemingen 1,3, 5 en 8 op plan renovatie RWZI 
Sinaai).

Artikel 2
ermee akkoord te gaan dat de akte verleden zal worden ten laatste binnen de vier maanden na 
aanvang van de werken door geassocieerde notarissen Verstraeten en Roegiers, Kerkstraat 78, 
9120 Vrasene. Kosten erelonen en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door 
Aquafin.

Bijlagen
ruilovereenkomst
Plan wijziging atlas der buurtwegen
Plan renovatie RWZI Sinaai
schets ruil
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27 2018_GR_00138 Patrimonium: zakelijke rechten: heraanleg kruispunt 
Driekoningen: inneming Fedimmo nv:  intrekking 
gemeenteraadsbeslissing 23 juni 2017 en nieuwe 
voorwaarden akte: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
In het kader van de heraanleg van het kruispunt Driekoningen moeten drie innemingen 
gebeuren voor de herinrichting van het kruispunt R42 (Spoorweglaan en Kleine Laan) met 
Hofstraat, Driekoningenstraat en Gasmeterstraat. Met de eigenaar van inneming 2 werd vorig 
jaar reeds een overeenkomst bereikt. De gemeenteraad ging hiermee akkoord in zitting van 23 
juni 2017. Aangezien er achteraf nog heel wat wijzigingen werden aangebracht aan de 
ontwerpakte, het plan voor deze inneming werd uitgebreid naar drie plannen en de werkzone 
werd gewijzigd van 605 m² naar 629 m², wordt aan de gemeenteraad gevraagd de 
gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2017 in te trekken en opnieuw de voorwaarden van de 
huidige ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°.

Argumentatie
In het kader van de heraanleg van het kruispunt R42 (Spoorweglaan en Kleine Laan) met 
Hofstraat, Driekoningenstraat en Gasmeterstraat werden overeenkomsten afgesloten met de 
eigenaars van drie innemingen. Voor inneming 2 gelegen Driekoningenstraat 4 te 9100 Sint-
Niklaas, eigendom van Fedimmo nv, werd het oorspronkelijk plan, opgemaakt door 
studiebureau Jouret bvba te Sint-Niklaas, vervangen door drie afzonderlijke plannen die enkel 
betrekking hebben op deze inneming. Deze plannen werden ook opgemaakt door studiebureau 
Jouret bvba te Sint-Niklaas op 14 november 2017:
- plan 1/3 met daarop de in te nemen bovengrond (innemingen 2a en 2b) en ondergrond en de 
tijdelijke werkzone. Het betreft een bovengrondse inneming van 35 m², een ondergrondse 
inneming van 324 m² en de vestiging van een tijdelijke werkzone van 629 m², op het perceel 
kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 777 B2;
- plan 2/3 met daarop de eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang/overgang ten 
voordele van de bij de akte verkochte goederen (inneming 2a en 2b). Deze 
erfdienstbaarheidsstroken strekken uitsluitend tot het mogelijk maken van het toezicht, herstel 
en/of vervanging van de riolering;
- plan 3/3 met daarop de eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang/overgang ten 
voordele van het goed waaruit de innemingen 2a en 2b genomen werden. Deze 
erfdienstbaarheid wordt verleend voor de doorgang van voetgangers en om auto's te parkeren.
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Er werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Johan Koppen van 
Studiegroep Irtas bvba op 15 september 2016. Hierbij wordt de grondwaarde als volgt bepaald:
- bovengrondse inneming in woonzone: 275 EUR/m²;
- ondergrondse inneming in woonzone: 137,50 EUR/m²;
- ondergrondse inneming van grond belast met erfdienstbaarheid: 55 EUR/m²;
- tijdelijke werkzone: 0,2 EUR/m².
Op basis van het schattingsverslag bedraagt de totale vergoeding 54.300,80 EUR.

Als voorwaarde voor de inneming werd door de eigenaar volgend engagement gevraagd: "De 
stad verbindt zich ertoe om, van zodra officieel bekend is dat de huidige huurder, Regie der 
Gebouwen, de gebouwen zal verlaten, voor de site van Fedimmo nv (kadastraal bekend als 1ste 
afdeling, sectie A, nummer 777 B2) een toekomstvisie op het gebied op te maken om te bepalen 
welke bestemmingen en functies hier op hun plaats zijn. Deze toekomstvisie zal vervolgens 
omgezet worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan, goed te keuren door de gemeenteraad".

Ter bescherming van de riolering gelden binnen de zone van de ondergrondse inneming (plan 
1/3) volgende beperkingen:

 Behoudens voorafgaande instemming van de stad mag binnen deze zone niet 
overgegaan worden tot:
- het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp moet aan de stad 
voorgelegd worden opdat de te eerbiedigen veiligheidsafstanden overeenkomstig de 
vereisten van elk geval in het bijzonder kunnen bepaald worden;
- het wijzigen van het maaiveldniveau;
- het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht groter dan 1 ton/m²;
- het heien van palen of piketten in de grond die een buis kunnen beschadigen;
- het rijden over een buis met rollend materiaal met een aslast zwaarder dan 12 ton, 
inclusief mechanische graaftuigen;
- het planten van bomen of diepwortelende struiken.

 Alle uitgravingen of ontgrondingen welke de stabiliteit van de grond of de ondergrond 
waarin zich rioolwaterzuiveringsinfrastructuur bevindt in het gedrang zouden kunnen 
brengen, zijn eveneens verboden.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
in het kader van de heraanleg van kruispunt Driekoningen over te gaan tot een bovengrondse 
inneming van 35 m², een ondergrondse inneming van 324 m² en de vestiging van een tijdelijke 
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werkzone van 629 m², op het perceel gelegen Driekoningen 4, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal 
bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 777 B2, zijnde inneming 2, eigendom van Fedimmo nv, 
met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel (Oudergem), Waverse Steenweg 1945, voor een 
totaalbedrag van 54.300,80 EUR.
Een exemplaar van de ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
op vraag van verzoekende partij dat de stad zich ertoe verbindt om, van zodra officieel bekend 
is dat de huidige huurder, Regie der Gebouwen, de gebouwen zal verlaten, voor de site van 
Fedimmo nv (kadastraal bekend als 1ste afdeling, sectie A, nummer 777 B2) een toekomstvisie 
op het gebied op te maken om te bepalen welke bestemmingen en functies hier op hun plaats 
zijn. Deze toekomstvisie zal vervolgens omgezet worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan, goed 
te keuren door de gemeenteraad.

Bijlagen
Schattingsverslag
Innemingsplan 1-3
Innemingsplan 2-3
Innemingsplan  3-3
ontwerpakte

28 2018_GR_00139 Fietsbeleid: samenwerkingsovereenkomst fietszuil: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Eén van de bouwstenen van het mobiliteitsplan is de fiets uitbouwen tot het stedelijk 
vervoermiddel bij uitstek. Dit doen we door de uitbouw van een integraal fietsbeleid. Een goede 
monitoring van fietsgedrag/-gebruik, alsook het gebruiken van een communicatiestrategie als 
bindmiddel voor het creëren van een fietscultuur, zijn inherent aan dit integraal fietsbeleid. Een 
goede manier om beide te verenigen in één instrument is onder meer de fietstelpaal.
Voor het plaatsen van een fietstelpaal langsheen de fietssnelwegen heeft de provincie een 
subsidiemogelijkheid in het leven geroepen. De provincie voorziet zelf een fietstelpaal 
(fietszuil) ter hoogte van het Westerplein. Voor dit laatste werd er een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
voor een fietszuil (telpaal met bewegwijzering) ter hoogte van het Westerplein goed te keuren. 

Juridische grond
Mobiliteitsplan, definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 april 2015.
Fietsinfrastructuurstudie, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 juni 2016.

Argumentatie
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Het plaatsen van een fietstelpaal past binnen het streven naar een integraal fietsbeleid. Het 
systeem maakt het mogelijk om permanent de hoeveelheid fietsers op een vaste locatie in 
beeld te brengen. Ideaal om de efficiëntie van ons fietsbeleid te analyseren. Anderzijds kunnen 
we door de weergave van het aantal fietsers per dag de belangrijkheid van een bepaalde route 
in de verf zetten. Deze communicatie zorgt ervoor dat de fiets prominenter wordt in het 
straatbeeld. De telpaal draagt zo onrechtstreeks bij tot een positief imago voor het fietsen. 
Binnen de contouren van de fietsinfrastructuurstudie werd dit dan ook aanbevolen als 
sensibiliserend element ter ondersteuning van het fietsbeleid.
Momenteel staat er één fietstelpaal ter hoogte van de Parklaan. We voorzien op elke 
bovenlokale fietsroute eenzelfde type fietstelpaal. Zo krijgen we een nauwkeurig beeld van het 
gebruik van de hoofdroutes. De dienst mobiliteit werkt hiervoor een voorstel uit.

Voor de telpalen langsheen de fietssnelwegen voorziet de provincie een tussenkomst. De 
subsidie geldt voor een fietszuil, een telpaal met fietsbewegwijzering, voor 50 % met een 
maximumbedrag van 10.000 EUR. Idealiter wordt er een fietszuil geplaatst langsheen alle 
fietssnelwegen. Er zijn twee fietssnelwegen (stropersroute en waaslandroute) op het 
grondgebied van Sint-Niklaas. De eerste is de fietssnelweg naar Hulst (stropersroute). De 
provincie heeft de intentie uitgesproken om die als volwaardige fietssnelweg te willen 
inrichten. De breedte voldoet immers niet aan de normen van een fietssnelweg. Men plant 
daarom een verbreding door te voeren. Tegelijkertijd met deze aanpassingswerken zal er een 
fietszuil geplaatst worden. Op de waaslandroute (fietssnelweg Gent-Antwerpen) zal de provincie 
ter hoogte van het Westerplein een fietszuil (op zonne-energie) volledig zelf bekostigen. Een 
aantal voorbereidende werken, zoals het leggen van een wachtbuis, alsook de 
onderhoudswerken, zoals het snoeien van overhangende takken, vallen ten laste van de stad. 
Dit werd in een samenwerkingsovereenkomst gegoten, die als bijlage aan deze nota terug te 
vinden is. Op het gedeelte van de waaslandroute naar Nieuwkerken kan er, na de realisatie van 
de fietsbrug Vijfstraten, eveneens een fietszuil geplaatst worden. 

Op korte termijn zal er dus enkel beroep gedaan worden op de samenwerkingsovereenkomst 
voor de fietszuil ter hoogte van het Westerplein. Voor het stadsbestuur zijn er geen kosten aan 
verbonden. Op langere termijn wordt er beroep gedaan op de subsidiëring van nog twee extra 
fietszuilen op de stropersroute en op waaslandroute.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de fietszuil ter hoogte van het 
Westerplein goed te keuren.

Bijlagen
samenwerkingsovereenkomst_fietstelpaal_Sint-Niklaas120418

29 2018_GR_00146 Verenigingen, vennootschappen en 
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samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming agenda 
en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-Niklaas 
vzw slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet moeten de 
vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, 
akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur 
moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de 
algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene 
vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor economie, de heer Carl 
Hanssens, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 21 juni 2018 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen. 

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 246 § 2.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
De algemene vergadering heeft plaats op 21 juni 2018. Op de agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Goedkeuring jaarrekening 2017
3. Varia

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw op 21 juni 2018.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 21 juni 2018 om in 
te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.
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Bijlagen
20180621uitnodiging AV

Vergunnen en toezicht

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de afvoering vraagt van punt 30 ‘Urbanisatie: 
Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: overdracht grond en zakelijke rechten: vaststelling 
voorwaarden akte’.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die meldt dat de CD&V-fractie zich aansluit bij de vraag 
tot afvoering.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter die voorstelt de zitting te schorsen en 
de tekst van het toegevoegde artikel te bezorgen aan alle raadsleden.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi die zich aansluit bij de vraag tot afvoering.

Voorzitter Ilse Bats schorst de openbare zitting om 19.45 uur.

Voorzitter Ilse Bats heropent de openbare zitting om 20 uur.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.
Interpellaties van raadsleden Jos De Meyer en Frans Wymeersch.

Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van raadslid Frans Wymeersch tot afvoering van punt 30 ter 
stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat: 16 stemmen voor (CD&V, Vlaams Belang,
Open Vld, SOS 2012), 23 stemmen tegen (NV-A, sp.a-Groen) en één
onthouding (sp.a-Groen-raadslid Ali Alci).
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die meldt dat de CD&V-fractie de gemeenteraadszitting 
zal verlaten tijdens de behandeling van punt 30 ‘Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard 
Prissestraat: overdracht grond en zakelijke rechten: vaststelling voorwaarden akte’.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die meldt dat de Vlaams Belang-fractie het 
voorbeeld zal volgen van de CD&V-fractie.

Lieve Van Daele, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Anita Dhollander, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Marc Heynderickx, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Ali Salhi, raadslid (SOS 2012) verlaat de zitting
Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Monique Van Hecke, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Jens Vrebos, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

30 2018_GR_00140 Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: 
overdracht grond en zakelijke rechten: vaststelling 
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voorwaarden akte

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Bart Merckx en Mia Mortier.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Ine Somers.

Bondige toelichting
Op 21 december 2017 werd door Zabra Real Estate een aanvraag ingediend voor het bouwen 
van 97 woongelegenheden op de site van De Meyer Constructie. In het binnengebied wordt een 
meergezinswoning voorzien, ter hoogte van de straatzijde worden drie eengezinswoningen 
gepland. Het gemotoriseerd verkeer zal via de Nieuwe Molenstraat toegang nemen tot de site. 
Er zal een trage doorsteek worden aangelegd naar de Eduard Prissestraat. Hierop wordt een 
publieke erfdienstbaarheid gevestigd. De zone voor ondergrondse afvalcontainers zal op eerste 
verzoek aan de stad worden overgedragen. De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 18 
juni 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de publieke erfdienstbaarheid en de 
voorwaarden van ontwerpakte vast te stellen. 

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.
Omgevingsvergunningsdecreet met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegeniswerken
In het binnengebied Nieuwe Molenstraat-Eduard Prissestraat-Gustaaf De Ridderstraat wordt een 
meergezinswoning voorzien, ter hoogte van de straatzijde worden drie eengezinswoningen 
gepland. Het gemotoriseerd verkeer zal via de Nieuwe Molenstraat toegang nemen tot de site. 
Er wordt een zone voor ondergrondse afvalcontainers voorzien die op eerste verzoek van de 
stad zal worden overgedragen. Er zal een trage doorsteek worden aangelegd naar de Eduard 
Prissestraat. Hier wordt een publieke erfdienstbaarheid op gevestigd. Deze trage doorsteek 
wordt aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen en grindgazon en heeft een breedte 
van 4,15 m. 
Bemerkingen van de buurtbewoners die betrekking hebben op de trage doorsteek en de 
publieke erfdienstbaarheid
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. Het ontwerp is in overeenstemming met 
de stedenbouwkundige voorschriften van het rup Nieuwe Molenstraat. Op 26 februari 2018 
heeft de bouwheer het project voorgesteld aan de buurt. Naar aanleiding van deze 
infovergadering hebben de buurtbewoners hun bemerkingen per brief aan het college 
overgemaakt. Het college heeft naar aanleiding van de agendering voor de gemeenteraad deze 
bemerkingen behandeld in zitting van 7 mei 2018. De gemeenteraad neemt kennis van deze 
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bezwaren en opmerkingen.
Er is één bemerking die al dan niet rechtstreeks verband houdt met het vestigen van een 
publieke erfdienstbaarheid. 
De buurtbewoners stellen grote vragen bij de goede verkeersafwikkeling van dit project en zijn 
van oordeel dat er te weinig parkeerplaatsen worden voorzien waardoor er parkeerdruk zal 
ontstaan in de aanpalende straten. Sommige buurtbewoners vragen om de trage doorsteek te 
schrappen zodat toekomstige bewoners en bezoekers van het project ontmoedigd worden om te 
parkeren in de Eduard Prissestraat en in de Gustaaf De Ridderstraat.
Evaluatie:
De mobiliteitsambtenaar verleent een gunstig advies: op één spitsuur genereert dit project 41 
bijkomende autobewegingen. Rekening houdend met de huidige verkeersintensiteiten is dit 
afwikkelbaar op de wegenis van de Nieuwe Molenstraat. Er worden 97 plaatsen voor bewoners 
voorzien in een ondergrondse parking, bereikbaar via de Nieuwe Molenstraat en dertig 
bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers. Bovendien worden drie parkeerplaatsen voor 
autodelen voorzien en vijf laadpunten voor elektrische voertuigen. Het project voorziet in een 
voldoende brede en veilige uitrit voor gemotoriseerd verkeer in de Nieuwe Molenstraat. Op de 
site worden gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruiker zoveel mogelijk gescheiden. Gezien 
de ligging, dicht bij stadscentrum, trein- en bus station en fietssnelweg wordt ook gerekend op 
sterk gebruik van andere vervoersmodi en op gebruik van het aangeboden autodeelsysteem. 
Ook het parkeren wordt maximaal op eigen terrein ingevuld, zodat er geen parkeeroverlast 
dreigt in andere delen van de buurt.
Adviezen
De overige adviesinstanties hadden geen bewaren tegen de inrichting van de trage doorsteek.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 23 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen) en 3 stemmen tegen (Open Vld en SOS 2012-raadslid 
Mia Mortier)

Artikel 1
akkoord te gaan met de overdracht van de zone voor de ondergrondse containers en de 
voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het vestigen van een 
eeuwigdurende erfdienstbaarheid van over- en doorgang voor het realiseren van een trage 
doorsteek tussen de Nieuwe Molenstraat en de Eduard Prissestraat door het op te richten 
woonproject van Bravos Terra bvba, Antoon Catriestraat 8a te 9031 Drongen.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Artikel 2
hoewel het strikt gezien niet vereist is, maar als antwoord op de bekommernissen van de 
buurtbewoners met betrekking tot de bereikbaarheid van de garages, aan de voorliggende akte 
toe te voegen dat de publieke erfdienstbaarheid niet verhindert dat er ook toegang wordt 
verleend aan gemotoriseerd verkeer voor rechthebbende aanpalenden en voor de gebruikers 
van de bezoekersparkings.

Bijlagen
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erfdienstbaarheid Nieuwe Molenstraat-E. Prissestraat
Sint Niklaas Nieuwe molenstraatv2 bijlage akte
Inplantingsplan_aangepaste materialen en verduidelijking erfscheidingen
Stuk 1
Stuk 2
Stuk 3
Stuk 4
Brief CBS Nieuwe Molenstraat
brief tegenpartij

Lieve Van Daele, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Jos De Meyer, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Anita Dhollander, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Marc Heynderickx, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Ali Salhi, raadslid (SOS 2012) betreedt de zitting
Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Monique Van Hecke, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Jens Vrebos, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

31 2018_GR_00147 Urbanisatie: binnengebied Lindenstraat-Antwerpse 
Steenweg: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: 
vaststelling
AFGEVOERD

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting
Aster Baeck, raadslid (Groen) verlaat de zitting

32 2018_GR_00141 Politiereglement met betrekking tot de afbakening van 
een perimeter waarbinnen private bewakingsactiviteiten 
kunnen worden uitgevoerd tijdens de organisatie van een  
fandorp naar aanleiding van de uitzending van de 
voetbalwedstrijden van het WK: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Verslag
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Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De organisator van de uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm op 
het Hendrik Heymanplein stelt een securityfirma aan voor bewakingsactiviteiten. Bij 
politiereglement moet een perimeter worden ingesteld waarbinnen de bewakingsagenten actief 
mogen zijn. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 116.

Argumentatie
Hemelrijk vzw, p/a de heer Steve Vonck, Walburgstraat 65, 9100 Sint-Niklaas, vraagt op de 
uitzenddata van de wedstrijden van de Rode Duivels in periode van maandag 18 juni 2018 tot 
en met zondag 15 juli 2018 een perimeter te bepalen in functie van de organisatie van een 
fandorp op het Hendrik Heymanplein te Sint-Niklaas.
Het betreft de afbakening van een perimeter waarbinnen de bewakingsfirma tijdelijk en beperkt 
een wettelijke basis tot optreden heeft op openbaar terrein, zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid tot politioneel optreden. Binnen deze perimeter zijn handtassen groter dan A4-
formaat en rugzakken verboden. Deze perimeter moet vastgelegd worden in een 
politiereglement.

Adviezen
Politie: Gunstig advies.
Wij adviseren tevens gunstig dat de security voor het fandorp gerelateerde 
bewakingsactiviteiten mag uitoefenen op de openbare weg aan Hendrik Heymanplein.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening met betrekking tot de afbakening van een perimeter waarbinnen 
private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de organisatie van een fandorp 
naar aanleiding van de uitzending van de voetbalwedstrijden van het WK vast te stellen.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
politieverordening perimeter
grondplan politieverordening perimeter
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Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

33 2018_GR_00142 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: cultuurcentrum: ACCSI vzw: 
algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
De stad vormt in de algemene vergadering van ACCSI vzw slechts één lid (categorie A).
Ingevolge artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de 
gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering akte moet nemen van de agenda van 
deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen dat door de 
vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de algemene vergadering. De 
stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt 
vertegenwoordigd door de schepen voor cultuur, mevrouw Annemie Charlier, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van ACCSI vzw op maandag 18 juni 2018 om 20.30 uur en het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de stad te bepalen. 

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 246 § 2.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten van de ACCSI vzw.

Argumentatie
Volgende agenda wordt voorgelegd voor akteneming en bepaling van het mandaat van de stad:
Agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 18 juni 2018 om 20.30 uur
1. Goedkeuren verslag vorige algemene vergadering van 4 december 2017
2. Personalia
3. Financiën
        - goedkeuren rekening 2017
        - verslag van de externe commissaris
        - budgetaanpassingen 2018
4. Beleid
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        - CC in Cijfers
        - overleg ACCSI vzw met het stadsbestuur
6. Programmatie
        - evaluatie seizoen 2017-2018
        - programmatie 2018-2019
7. Uit de sector
8. Varia

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 18 juni 
2018 om 20.30 uur.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger om in de algemene vergadering op 18 juni 2018 
het verslag van de algemene vergadering van 4 december 2017, de rekening 2017 (met bijlage 
B en C) en het verslag van de externe commissaris en de budgetaanpassingen 2018 goed te 
keuren.

34 2018_GR_00143 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: cultuurcentrum: ACCSI vzw: 
voordracht vervanging secretaris:  bekrachtiging

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Bondige toelichting
Vermits de operationele leiding van het cultuurcentrum sinds 1 juli 2017 wordt uitgeoefend 
door Annelies De Graeve, is het nodig om Dirk Van Driessche als secretaris van de vzw ACCSI 
door haar te vervangen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Statuten van de vzw ACCSI zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013.

Argumentatie
De statuten van de vzw ACCSI vermelden in artikel 12, 2e paragraaf: "De gemeenteraad draagt 
twee personeelsleden van de stad voor als respectievelijk secretaris en penningmeester van de 
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vereniging. De algemene vergadering benoemt de secretaris en de penningmeester zonder 
stemming. Beide ambtenaren wonen de algemene vergadering bij met adviserende stem. Bij 
hun tijdelijke afwezigheid duidt de raad van bestuur een plaatsvervanger aan."
Sinds 1 juli 2017 vervangt Annelies De Graeve Dirk Van Diessche als diensthoofd 
cultuurcentrum. Zij heeft sindsdien de operationele leiding en neemt vanuit die functie ook de 
taken als secretaris van ACCSI vzw waar. Ze werd al benoemd door de algemene vergadering, 
maar dit werd nog niet bekrachtigd door de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
Annelies De Graeve vanuit haar functie als diensthoofd cultuurcentrum voor te dragen als 
secretaris van ACCSI vzw, ter vervanging van Dirk Van Driessche.

35 2018_GR_00144 Cultuurcentrum: ACCSI vzw: raad van bestuur: vervanging 
lid: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Bondige toelichting
In ACCSI vzw neemt Luc Verstraeten ontslag uit de raad van bestuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van zijn ontslag en de voorgedragen 
vervanger aan te stellen als lid van ACCSI vzw.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 57.
Statuten ACCSI vzw.

Argumentatie
Stemgerechtigde afgevaardigde van de gemeenteraad voor CD&V, Luc Verstraeten, Houten 
Schoen 88, 9100 Sint-Niklaas, neemt ontslag. Er wordt voorgesteld om hem in de raad van 
bestuur te vervangen door Jurgen Naudts, Nieuwe Molenstraat 110, 9100 Sint-Niklaas.
De verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de ACCSI vzw in dit 
verband zullen ter kennisneming later voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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Artikel 1
de heer Luc Verstraeten, Houten Schoen 88, 9100 Sint-Niklaas in de raad van bestuur van ACCSI 
vzw te vervangen door de heer Jurgen Naudts, Nieuwe Molenstraat 110, 9100 Sint-Niklaas.

AANVULLENDE PUNTEN

Aster Baeck, raadslid (Groen) betreedt de zitting
Maxime Callaert, raadslid (N-VA) verlaat de zitting
Marc Heynderickx, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Ali Alci, raadslid (sp.a) verlaat de zitting
Ali Salhi, raadslid (SOS 2012) verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Ronny Suy: Maaltijden kinderdagverblijf Driekoningen en 
andere kinderdagverblijven

Indiener(s)
Ronny Suy

Toelichting
Naar aanleiding van meerdere klachten van ouders in verband met de maaltijden in het 
kinderdagverblijf Driekoningen willen wij van de bevoegde schepen horen wat hier zal aan 
gedaan worden en hoe de toestand in de andere kinderdagverblijven geevalueerd werd.
Verder willen wij onze bedenkingen formuleren en vragen stellen wat betreft het vervolg 
hierop.

IR 2 Interpellatie van raadslid Femke Pieters: Kinderdagverblijven, straatje zonder 
einde?

Indiener(s)
Femke Pieters

Toelichting
Onlangs werden we gevat door een schrijven van bezorgde ouders over de, volgens hen, 
bestaande wantoestanden in de kinderdagverblijven.
Op een open vergadering tussen ouders en beleidsverantwoordelijken kwamen heel wat grieven 
naar voor, zoals de kwaliteit van de maaltijden, temperatuur in de kinderdagverblijven, 
mankementen aan de gebouwen enzovoort.
We hadden van de bevoegde schepen willen vernemen wat haar reactie is, wat ze aan de 
grieven gaat doen en wat haar houding is ten opzichte van de eventuele bedoelingen van de 
ouders.
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Interpellaties van raadsleden Ronny Suy, Femke Pieters en Lieve Van Daele.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellaties van raadsleden Ronny Suy, Femke Pieters en Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Ine Somers.
Beantwoord door schepen Marijke Henne en schepen Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Mia Mortier.

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting
Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Stationsbuurt-Noord, stand van zaken?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Toelichting
In dit dossier werd overeengekomen, na het verwerpen van het oorspronkelijke masterplan, dat 
er georganiseerd overleg zou zijn tussen stad, buurt en de eventuele studiebureaus. Bedoeling 
was tot een nieuw door iedereen gedragen concept te komen.
Reeds geruime tijd vernemen we echter niets dan stilte. Kan de schepen uitsluitsel geven over 
de gedane gesprekken en evoluties in dit dossier?

Ine Somers, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting
Ronny Suy, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Bart Foubert: Voorstel tot beperken verkiezingsdrukwerk

Indiener(s)
Bart Foubert

Verslag
Interpellatie van raadsleden Bart Foubert, Jos De Meyer en Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Om het drukwerk dat massaal verspreid wordt komende maanden te beperken (en de bijhorende 
papierverspilling) het idee om een gemeenschappelijke folder vanuit de stad te verspreiden in 
plaats van eigen drukwerk (of het engagement van een maximum aantal publicaties per partij).
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Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Veerle De Beule: Prikkelarm moment op de kermis

Indiener(s)
Veerle De Beule

Verslag
Interpellatie van raadslid Veerle De Beule die vraagt voor een prikkelarm moment op de 
kermissen.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman en schepen Gaspard Van Peteghem die meldt dat dit 
zal worden besproken tijdens de volgende foorcommissie.

Toelichting
Vele mensen met een beperking, zoals onder andere mensen met autisme spectrum, maar ook 
mensen met epilepsie hebben het moeilijk om op een "normale" kermis rond te lopen. De vele 
lichtflitsen, de harde geluiden zorgen ervoor dat het voor deze mensen veel te "druk" is op de 
kermis. Ook als het er rustig lijkt kan dit een aanval uitlokken.
Als stad kunnen we afspraken maken met de kermiskramers om op een voor hen geschikt 
moment een prikkelarme periode van bij voorbeeld twee uur in te lassen en dit als stad ook te 
communiceren naar onze bevolking en eveneens naar de instellingen/scholen in onze stad, 
zodat ook mensen met een beperking even een leuk belevingsmoment kunnen meemaken op 
onze kermis.

Kris Van der Coelden, schepen (sp.a) verlaat de zitting
Filip Baeyens, raadslid (N-VA) verlaat de zitting
Ine Somers, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Veiligheid van de werknemers bij de 
huisvuilophaling 

Indiener(s)
Roland Pannecoucke

Verslag
Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Toelichting
Vorige week deed zich een accident voor met een werknemer van een private firma die instaat 
voor huisvuilophaling. Naar we vernemen heeft Mi-Wa de betreffende firma reeds terecht 
gewezen.
Toen een belangrijk gedeelte van de huisvuilophaling door de stad werd afgestoten en aan een 
private firma werd toegewezen werd er in deze gemeenteraad op aangedrongen dat dit zou 
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gebeuren volgens de arbeids- en veiligheidsvoorschriften, voorheen geldig voor de stedelijke 
dienst. Blijkbaar gebeurt dit niet. Als belangrijkste aandeelhouder van Mi-Wa moet hier de stad 
dan ook ingrijpen. 

Kris Van der Coelden, schepen (sp.a) betreedt de zitting
Filip Baeyens, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

IR 7 Interpellatie van raadslid Filip Herman: Sint-Niklaas hartveilig voor elke burger?

Indiener(s)
Filip Herman

Verslag
Interpellatie van raadslid Filip Herman die vraagt of de locatie van de AED's in Sint-Niklaas op 
de website kunnen worden vermeld en of er bewegwijzering kan worden geplaatst die de AED's 
aanduiden.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman die meldt dat dit zal worden onderzocht door de 
dienst communicatie en het team toerisme.
Interpellatie van raadslid Bart De Bruyne die meldt dat Forum Da Vinci een AED-toestel zal 
plaatsen aan Parklaan 89.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die vraagt of de raadsleden een overzichtslijst 
kunnen krijgen van alle publiek toegankelijke AED's in Sint-Niklaas.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman die meldt dat de overzichtslijst aan de raadsleden zal 
worden bezorgd.

Toelichting
Enkele jaren geleden zette het stadsbestuur volop in om van Sint-Niklaas een hartveilige stad te 
maken. Ik heb nog enkele vragen omtrent de opvolging en realisatie hiervan en ik had graag 
nog enkele suggesties gegeven om hier nog meer op in te zetten.

Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

Johan De Paepe, korpschef verlaat de zitting

25 mei 2018 22:20 - De voorzitter opent de besloten zitting

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

25 mei 2018 22:45 - De voorzitter sluit de zitting



Gemeenteraad 70/70 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
25 mei 2018

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
stadssecretaris raadslid-voorzitter


