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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 februari 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 Mike Nachtegael, 
schepen (sp.a); de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); 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 
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); mevrouw Kelly Van Elslande, 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; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-stadssecretaris

Afwezig
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Willem De Klerck; de heer Johan De Paepe, korpschef van politie

23 februari 2018 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats meldt het ontslag van Mike Nachtegael als OCMW-voorzitter en hierdoor 
ook als schepen van financiën. Hij zal plaatsnemen in de raadzaal. De bevoegdheden financiën, 
budget en meerjarenplan, thesaurie, belastingen en retributies, logistiek en verzekeringen 
worden toegevoegd aan het takenpakket van schepen Christel Geerts.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat waarnemend OCMW-voorzitter Willem De Klerck verontschuldigd 
is en dat raadsleden Ali Salhi, Jos De Meyer, Mike Nachtegael en Ine Somers de zitting later 
zullen betreden.
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Voorzitter Ilse Bats meldt dat ingevolge artikel 16 van het huishoudelijk reglement de klacht 
van raadslid Frans Wymeersch tegen de overdracht van de concessie van kasteel Walburg door 
de gouverneur werd verworpen.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die meldt dat een buurtprocedure is ingeleid bij 
raad van state tegen de weigering.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat een motie wordt rondgedeeld, ingediend door CD&V op vraag van 
raadslid Lieve Van Daele. De motie houdt verband met een mogelijke aansluiting bij de 
statiegeldalliantie.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch met betrekking tot het voorzitterschap van de 
commissie voor personeel, interne organisatie en sport.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Ali Salhi en Marc Heynderickx.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Voorzitter Ilse Bats meldt het overlijden van Willy Van Croonenburg, ere-directeur.
Interpellatie van burgemeester Lieven Dehandschutter die de carriere van Willy Van 
Croonenburg toelicht.

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00029 Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 26 januari 
2018

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt wat er werd beslist tijdens het overleg 
met de horeca van Belsele op 15 februari 2018 en wie er aanwezig was op dat overleg.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem die meldt dat het verslag van die bijeenkomst 
zal worden opgemaakt en aan raadslid Frans Wymeersch zal worden bezorgd.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 januari 
2018 goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 33, 180 en 181 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het gemeentedecreet worden de notulen van de vorige vergadering aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 januari 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 2018-01-26.pdf

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00030 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie (diensthoofd lokale recherche)

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 
1 november 2018 de politiezone omdat hij in pensioen gaat. Als gevolg hiervan wordt een 
functie van commissaris van politie 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 
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
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De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Adviezen
Dienst financiën (politie): Gunstig advies.
Deze vervanging werd voorzien binnen de personeelsbegroting van de politiezone 2018.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
één functie van  commissaris van politie vacant te verklaren en deze in te vullen op basis van de 
wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

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

3 2018_GR_00048 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van twee functies van inspecteur van 
politie (dienst eerstelijnspolitie)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In de gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de 
politiezone Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie verlaat op 1 juli 2018 de dienst 
eerstelijnspolitie om te gaan werken in de dienst lokale recherche van de eigen zone. Een 
andere inspecteur van politie verlaat op 1 juli 2018 eveneens de dienst eerstelijnspolitie om te 
gaan werken als wijkinspecteur in de eigen zone. Als gevolg hiervan worden twee functies van 
inspecteur van politie binnen de dienst eerstelijnspolitie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functies vacant te verklaren.
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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 
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 functies invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
twee functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst eerstelijnspolitie en 
deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

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

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

ONDERSTEUNING
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Beleidsondersteuning

4 2018_GR_00031 Interne organisatie: rapport organisatiebeheersing 2017: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
Het gemeentedecreet bepaalt dat steden en gemeenten instaan voor de interne controle op hun 
activiteiten (artikelen 99 tot en met 101). 
In gemeenteraadszitting van 26 september 2014 werden de methodologie en de aanpak voor 
organisatiebeheersing goedgekeurd. Jaarlijks worden prioritaire thema’s en/of diensten 
gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende en afdoende maatregelen in verband met de 
organisatiebeheersing. Over de uitgevoerde en geplande activiteiten in verband hiermee wordt 
jaarlijks gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 
voor 2017.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 99, 100 en 101. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2014 houdende goedkeuring van het 
internecontrolesysteem.

Argumentatie
Het gemeentedecreet bepaalt dat de stedelijke administratie moet inzetten op een onderbouwd 
systeem van organisatiebeheersing (artikelen 99, 100 en 101) zodat redelijke zekerheid kan 
worden verkregen over de zes volgende aspecten:
- het bereiken van de doelstellingen;
- het naleven van wetgeving en procedures;
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
- het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
- de bescherming van activa;
- het voorkomen van fraude. 

Via het systeem van organisatiebeheersing wordt bepaald op welke wijze de 
organisatiebeheersing wordt georganiseerd, wat de te nemen controlemaatregelen en -
procedures zijn, welke personeelsleden ervoor verantwoordelijk zijn en wat de 
rapporteringsverplichtingen zijn van de personeelsleden die bij het systeem van 
organisatiebeheersing betrokken zijn.
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Dit systeem is een dynamisch geheel van processen, richtlijnen en procedures. Het is een 
middel om de organisatie te helpen haar doelstellingen te bereiken en het stelt de stad in staat 
fouten vroeg op te sporen en zo de risico’s te beperken.

In gemeenteraadszitting van 26 september 2014 werden de methodologie en de aanpak voor 
organisatiebeheersing goedgekeurd:

Stap Timing
2.1. Leidraad Audit Vlaanderen: doelstellingen 
organisatiebeheersing en risico’s bepalen per 
thema

- Testversie uitgevoerd in maart 2014
- Aanvullende zelfevaluatie door 
managementteam april – mei 2015
- Zelfevaluatie in 2017 en daarna om de twee 
jaar

2.2. Vastleggen van maatregelen en acties - Maatregelen en acties op organisatieniveau 
vastgelegd in augustus 2014, ter uitvoering in 
2014, 2015, 2016.
- Geselecteerde punten uit zelfevaluatie 
managementteam: projecten

2.3. Selectie van kritische processen - Bevraging diensthoofden in voorjaar 2015 aan 
de hand van prioriteitenmatrix stedelijke 
activiteiten

2.4. Risico-identificatie en analyse per proces - Planning opgemaakt na resultaten 
prioriteitenmatrix stedelijke activiteiten (half 
2015)

2.5. Opvolging en rapportering - Opvolging van maatregelen op 
organisatieniveau en procesniveau 
viermaandelijks door managementteam

In het rapport organisatiebeheersing 2017, als bijlage, wordt de stand van zaken gegeven rond 
de aanpak van de knelpunten die in 2014 en 2015 werden aangeduid door de betrokken 
diensthoofden en het managementteam, de audits die sedert 2015 via Audio vzw zijn gevoerd 
en het gevolg dat werd gegeven aan de thema-rapporten van Audit Vlaanderen. Ook wordt het 
resultaat van de nieuwe zelfevaluatie door het managementteam (najaar 2017) opgenomen, 
waardoor nieuwe acties aan het organisatiebeheersingssysteem worden toegevoegd. Ten slotte 
wordt ook de planning voor 2018-2019 weergegeven (aparte bijlage).

Regelgeving: openbaarheid
Artikel 14 - 05° : Administratieve handhaving, interne audit, politieke ontwerpbesluitvorming
Artikel 14 - 5° : Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die 
geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de 
openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de vertrouwelijkheid van het handelen 
van een instantie voor zover die vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de 
administratieve handhaving,  de uitvoering van een interne audit of de politieke 
ontwerpbesluitvorming.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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Artikel 1
kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 2017 en de planning voor 2018 en 
2019.
Een exemplaar van dit rapport wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Rapport organisatiebeheersing 2017.docx
Planning en opvolging_organisatiebeheersing 2018 2019.xlsb

Personeel (staf)

5 2018_GR_00032 Gemeentepersoneel: aanpassing arbeidsreglement: 
invoering telewerk: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Personeel (staf)

Bondige toelichting
Het voeren van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid is onderdeel van een integraal en 
stimulerend personeelsbeleid, zoals ook opgenomen in de beleidsplannen van stad en OCMW 
Sint-Niklaas (Witboek actieplan 9, Beleidsplan OCMW actieplan 57).
Eén van de actiepunten is het uitwerken van de mogelijkheid tot telewerk om zo stad en OCMW 
als werkgever aantrekkelijker te maken, de combinatie werk-privé aangenamer te maken, de 
efficiëntie te verhogen, ...
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de voor de invoering van telewerk noodzakelijke 
aanpassingen aan het arbeidsreglement goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen.
Gemeentedecreet, titel III.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2003 tot vaststelling van het arbeidsreglement met latere 
wijzigingen en aanvullingen.
Protocol van het bijzonder comité van 15 januari 2018.

Argumentatie
In 2017 liep in de cluster welzijn een proefproject rond telewerk, dat positief werd geëvalueerd. 
De bedoeling is occasioneel telewerk ook in de rest van de organisatie in te voeren. 
Om dat mogelijk te maken werd een afsprakenkader opgesteld dat als bijlage bij het 
arbeidsreglement zal worden gevoegd. Voor contractuele personeelsleden zal ook worden 
voorzien in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.
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Dit voorstel is besproken met de vakorganisaties op de bijeenkomst van het BOC van 15 januari 
2018. Het protocol van akkoord is toegevoegd als bijlage.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de aanpassing van het arbeidsreglement voor de invoering van telewerk goed te keuren 
conform het afsprakenkader in bijlage.

Artikel 2
het telewerk in te voeren met ingang van 1 maart 2018.

Bijlagen
arbeidsreglement afsprakenkader telewerk.docx
Ontwerp bijlage bij de arbeidsovereenkomst - telewerk.docx
protocol telewerk.pdf

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

6 2018_GR_00041 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: AZ Nikolaas vzw: toetreding 
Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren en 
statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Toelichting door raadslid Frans Wymeersch bij het stemgedrag van zijn fractie.
Interpellatie van raadsleden Mia Mortier, Ali Salhi, Bart Merckx en Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi die vraagt of het college van burgemeester en schepenen op 
de hoogte is van de komst van een extra spoedparking in de Hospitaalstraat, welke maatregelen 
hiervoor worden genomen en wat de timing is van de realisatie van deze parking.

Bondige toelichting
De Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren wenst toe te treden tot AZ Nikolaas vzw. Deze 
toetreding houdt een statutenwijziging in van AZ Nikolaas vzw. Deze statutenwijziging moet 
voorafgaandelijk door de deelgenoten van AZ Nikolaas worden goedgekeurd.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding en de daarmee gepaard 
gaande statutenwijziging.

Juridische grond
Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 
237. 
Statuten AZ Nikolaas.

Argumentatie
Het ontwerp van statutenwijziging is als bijlage aan dit besluit gehecht, evenals het akkoord 
betreffende de pensioenen van de statutaire medewerkers van de Autonome 
Verzorgingsinstelling AZ Lokeren die ter beschikking worden gesteld van de vzw.

Het is de doelstelling AZ Lokeren en AZ Nikolaas onder één beheer te brengen in Verenigde 
Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw (voorheen AZ Nikolaas vzw). Dit impliceert dat 
de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren de exploitatie van AZ Lokeren inbrengt in de 
vzw (activa en passiva) en dit met ingang van 1 juli 2018.
Door deze inbreng zal Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw twee erkende algemene 
ziekenhuizen exploiteren (AZ Nikolaas en AZ Lokeren) die elk hun naam behouden.

Het is de ambitie van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw om:
- een gemeenschappelijke positie in het toekomstig ziekenhuisnetwerk in te nemen waardoor 
de vereniging meer kan wegen in het kader van toekomstige programmatie en toekenning van 
erkenningen;
- verder schaalgrootte te blijven generen;
- de rol van AZ Lokeren als basis regionaal ziekenhuis te versterken door o.a. het medisch 
aanbod te verstevigen;
- de geloofwaardigheid te herstellen bij de Vlaamse overheid in het kader van een 
zorgstrategisch plan gericht op een nieuwbouw in Lokeren;
- de rol van AZ Nikolaas als referentieziekenhuis in het Waasland en de regio Lokeren te 
versterken;
- de krachten meer doorgedreven te bundelen om zodoende toptechnologie en topartsen in  de 
regio Waas en Durme aan te trekken.

De nieuwe zorgvereniging kan het aanbod van toegankelijke en kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg in het Waasland en de regio Lokeren garanderen op een wijze die voor alle 
betrokkenen een positief verhaal inhoudt: een kwalitatief en toegankelijk zorgaanbod aan de 
bevolking, een blijvende belangrijke rol als werkgever en dit in een haalbaar financieel kader 
voor de besturen.

Na de toetreding van de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren tot AZ Nikolaas vzw zal 
deze vereniging haar naam wijzigen in Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de toetreding van de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren tot AZ Nikolaas vzw en de 
daarmee gepaard gaande wijzigingen van de statuten van AZ Nikolaas vzw goed te keuren. Een 
exemplaar van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Artikel 2
het besluit van de OCMW-raad van 1 februari 2018 met het oog op de toetreding van de 
Autonome Verzorgingsinstelling AZ Lokeren tot de vzw AZ Nikolaas en de daarmee gepaard 
gaande wijzigingen van de statuten van de vzw AZ Nikolaas goed te keuren.

Artikel 3
machtiging te verlenen aan AZ Nikolaas vzw om het dossier in te dienen bij het Agentschap 
Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Artikel 4
de vzw te vragen zich op korte termijn te beraden over een meer wervende naam voor het 
nieuwe samenwerkingsverband.

Bijlagen
AZ Nikolaas vzw20180110  statuten alle wijzigingen bijhouden.pdf
20171226 regeling inzake de statutaire pensioenen.pdf
OCMW beslissing toetreding AV AZ Lokeren tot de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en 
Durme.pdf

7 2018_GR_00042 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Waasballon vzw: aanduiding 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden die de stad Sint-
Niklaas zal vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Waasballon vzw. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 35 § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 195 § 1.
Statuten Waasballon vzw. 

Argumentatie
In 2010 werd Waasballon vzw opgericht. Deze vzw heeft als doel "het bevorderen van 
ballonvaart in het Waasland in het algemeen en het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen 
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tot een veilige ballonvaart in het Waasland in het bijzonder". De vereniging wordt bestuurd door 
een raad van bestuur, waarvan de bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. 
Eind februari 2018 lopen de huidige mandaten af voor de bestuursleden van Waasballon vzw. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd Lieven Dehandschutter opnieuw aan te duiden 
als vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van Waasballon vzw. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de heer Lieven Dehandschutter, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-Niklaas aan te duiden 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Waasballon vzw.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Ali Salhi, raadslid (SOS 2012) verlaat de zitting

8 2018_GR_00034 Diensten: opmaak beheersplan neogotisch stadhuis en 
gefaseerde restauratie: goedkeuring beheersplan

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door raadslid Frans Wymeersch bij het stemgedrag van zijn fractie.

Bondige toelichting
In zitting van 25 april 2016 besliste het college de opdracht voor het aanstellen van een 
ontwerper voor de opmaak van een beheersplan voor het neogotisch stadhuis en de gefaseerde 
restauratie te gunnen aan MAAT_WERK Architecten bvba, Jules Bordetstraat 22/101, 2018 
Antwerpen.
In zitting van 13 november 2017 ging het college akkoord met de algemene fasering van het 
beheersplan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het beheersplan met globale fasering en indicatieve 
ramingen goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 § 2, 11°.



Gemeenteraad 13/42 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 februari 2018

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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
Het beheersplan kent een wettelijk verplichte opbouw:

1. Identificatie en afbakening.
2. Historische nota.
3. Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen.
4. Beschrijving van de erfgoedwaarden.
5. Onderbouwde visie op het toekomstig beheer.
6. Opsomming van eenmalige en terugkerende beheersmaatregelen.
7. Manier en tijdstip van opvolging.
8. Bijlagen.

Een groot deel van het plan is gericht op onderhoud en instandhouding van het monument. Er 
kwamen tijdens het historisch onderzoek ook (deels gekende) gegevens naar boven die 
aanleiding geven tot beheerskeuzes die verwerkt werden in het plan. Uiteraard werden ook de 
plannen in relatie tot de stadswinkel optimaal geïntegreerd. 

1. De buitenzijde van het stadhuis is grotendeels bewaard. De latere aanbouw, op de 
eerste verdieping aan de achterzijde, heeft echter een zeer negatieve impact op de 
belevingswaarde en de gebruikswaarde van het gebouw. Het beheersplan voorziet dat 
deze aanbouw wordt afgebroken zodat de natuurlijke lichtinval op de eerste verdieping 
(gang en vergaderzalen) en de beeldwaarde hersteld worden. Afbeelding 23 op p. 20 
geeft een duidelijk beeld van de impact van deze ingreep op de inkomhal.

2. De trouwzaal was oorspronkelijk opgedeeld in twee delen door middel van een mobiele 
wand ter hoogte van de scheiding tussen ontvangstzaal en trouwzaal. Deze zou (al dan 
niet in hedendaagse versie) opnieuw geplaatst worden. Hierdoor verhoogt de 
bruikbaarheid van de ontvangstzaal en kunnen er voor beide ruimtes verschillende 
ontwerpkeuzes gemaakt worden met betrekking tot de muurschilderingen. De mobiele 
wand zal deel uitmaken van een ruimer restauratiedossier, waarbij de gehele ruimte 
hersteld zal worden.

3. De oorspronkelijk sobere aankleding van het gebouw is doorheen de jaren ‘rijker’ 
geworden, met bijvoorbeeld toevoeging van lambrisering, drukke vloerpatronen, 
parketvloeren, monumentale lusters. Bij noodzakelijke vernieuwing wordt gestreefd 
naar afwerkingskeuzes die meer aansluiten bij het oorspronkelijke concept. De 
oorspronkelijke afwerking van alle ruimtes is beschreven in bijlage 3.

4. De huidige gemeenteraadzaal met vlak plafond had oorspronkelijk een houten gewelfd 
plafond dat nog steeds aanwezig is. Er wordt naar gestreefd de ruimte te herstellen naar 
zijn oorspronkelijke toestand. (afbeeldingen 27 en 28, p. 20)

5. De gaanderijen op gelijkvloers werden gedeeltelijk dichtgebouwd (ruimtes voor 
hoogspanning en laagspanning) waardoor het beeld er sterk veranderde (afbeeldingen 
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42 en 43, p. 26). Reconstructie van de oorspronkelijke situatie zou de belevingswaarde 
ten goede komen, maar heeft aanzienlijke technische (en budgettaire) consequenties. 
Reconstructie wordt dus pas een optie op het moment dat een verplaatsing van de 
hoogspanningscabine om technische redenen noodzakelijk is.

6. In een beheersplan moeten ook de cultuurgoederen opgenomen worden. Dit zijn 
verplaatsbare elementen die onlosmakelijk verbonden zijn met het gebouw en er mee 
de waarde van bepalen. Het oorspronkelijke neogotisch meubilair dat samen met het 
gebouw werd ontworpen, werd mee opgenomen in het beheersplan.

Er werd tevens een energie-audit uitgevoerd voor het gebouw. Het resultaat ervan is terug te 
vinden in bijlage 5 bij het beheersplan en de aanbevelingen werden geïntegreerd in het 
beheersplan. Bij uitvoering van alle maatregelen kan de huidige geraamde energiebehoefte 
voor verwarming van 180 kWh/m2jaar gereduceerd worden tot 41 à 78 kWh/m2jaar, waarbij 
60kWh/m2jaar een haalbaar streefdoel lijkt.

De belangrijkste ingrepen zijn (vanaf p. 427 in de bijlagenbundel):
- prioritair: verbeteren van de luchtdichtheid van het gebouw (zoldervloer en schrijnwerk). De 
luchtondichtheid van het gebouw is een cruciaal probleem en de belangrijkste oorzaak van 
warmteverliezen en comfortproblemen. Deze maatregelen worden dan uiteraard gecombineerd 
met isolatie;
- mechanische ventilatie: als de luchtdichtheid aanzienlijk verbetert, is gestuurde ventilatie 
nodig om de kwaliteit van de binnenlucht te verzekeren;
- secundair: vloerisolatie, binnenisolatie. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de aanwezige 
afwerking en beschikbare ruimte, waarbij alternatieve isolatiematerialen (bvb. aerogel) met 
beperkte dikte toch goede isolatiewaarden kunnen genereren.
De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd en gecombineerd met restauratiewerken aan 
gevels of interieurs. De prioritaire maatregelen maken deel uit van vroege restauratiefases 
zodat snel energie- en comfortwinst gerealiseerd worden.
Aanvullend aan het beheersplan werd aan de ontwerpers gevraagd een concrete fasering met 
bijhorende indicatieve raming uit te werken. Deze fasering is gebaseerd op een inhoudelijke 
logica met volgende elementen in afnemende volgorde van prioriteit die werden gegroepeerd 
tot logische en samenhangende gehelen:
- dringende instandhoudingswerken (veiligheid en/of risico op ernstige gevolgschade);
- functionele werken in functie van de stadswinkel;
- instandhoudingswerken in functie van het monument (o.a. daken en goten, ramen)
- energiebesparende maatregelen en gebruikscomfort;
- herstel erfgoedwaarden en beeldkwaliteit.

De concrete fasering met bijhorende budgetten is toegevoegd in bijlage. De restauratiefases 
zullen later verder verfijnd worden op basis van richtlijnen van het agentschap Onroerend 
Erfgoed voor subsidiëring en praktische haalbaarheid. Voor de start van elke fase wordt het 
programma van eisen voor die fase geconcretiseerd en wordt het bijhorende budget 
geactualiseerd, zoals voorzien in het lastenboek voor het aanstellen van de ontwerper.

De concrete restauratiefases zullen op basis van de geformuleerde visie uitgewerkt worden, 
waarbij uiteraard steeds de nodige aandacht besteed zal worden aan comfort en hedendaagse 
werking, en waarbij ook de impact op de werking van het stadhuis tijdens de uitvoering zal 
bekeken worden (faseringen, beschermende maatregelen, tijdelijke herlocalisatie van functies). 
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Het ontwerpbureau kreeg reeds de opdracht om een eerste fase op te starten (gerelateerd aan 
de stadswinkel) en aansluitend een dossier voor de voorlopige opfrissing van de muren van de 
trouwzaal op te maken.

Adviezen
Duurzaamheid: Gunstig advies.
Het beheersplan maakt de link naar het klimaatplan. Energieprestatie wordt als één van de 
belangrijkste nevendoelstellingen mee opgenomen. Het plaatsen van dakisolatie en het 
verbeteren van de luchtdichtheid van het schrijnwerk zijn de belangrijkste oorzaken van 
energieverlies en deze zijn opgenomen in het actieplan op korte termijn. In bijlage werd 
de thermografische foto (d.d. 28 januari 2016) toegevoegd. Deze geeft het energieverlies via het 
dak duidelijk weer. 

Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.
Het beheersplan formuleert een gefaseerde aanpak met duidelijke prioriteiten. De vernoemde 
werken en faseringen vormen een leidraad en moeten, binnen de geformuleerde visie, 
uitgewerkt worden in concrete dossiers die afzonderlijk zullen worden goedgekeurd. Voor het 
exterieur moeten de volgende jaren de nodige initiatieven genomen worden, aangezien een 
gezonde buitenschil noodzakelijk is voor de goede instandhouding van het monument maar ook 
essentieel voor comfort en energie-efficiëntie. De vermelde interieurrestauraties zijn niet 
noodzakelijk voor de instandhouding van het monument maar versterken of herstellen de 
waarde ervan. Deze werken kunnen aan bod komen op het moment dat werken noodzakelijk of 
wenselijk zijn en zijn dus flexibeler in concrete timing.

Monumentenzorg: Gunstig advies.
Het beheersplan is een (voor openbare besturen) verplichte langetermijnvisie voor 
instandhouding van het monument. Het voorliggende plan voldoet aan de richtlijnen van 
agentschap Onroerend Erfgoed en werd reeds uitvoerig met hen besproken. Naast de klassieke 
behoudsdoelstellingen werd er over gewaakt dat het beheersplan voldoende flexibiliteit heeft 
om te kunnen inspelen op hedendaagse (of toekomstige) noden. Alleen op die manier kan het 
neogotisch stadhuis een goed functionerend geheel blijven. Uiteraard werden de 
ontwikkelingen met betrekking tot de stadswinkel maximaal geïntegreerd in het beheersplan.

Visum
Visum verleend: Voor fase 1 en 2 zijn middelen voorzien in de huidige meerjarenplanning.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
het beheersplan voor het neogotisch stadhuis met globale fasering en indicatieve ramingen 
goed te keuren.
Een exemplaar van dit beheersplan wordt aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
Thermografische dakenscan stadhuis.pdf
117 beheersplan 171218 compressed.pdf
117 beheersplan bijlagen compressed.pdf

9 2018_GR_00035 Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor 
schoonmaak van stadsgebouwen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Het huidig contract voor het schoonmaken van diverse gebouwen van het stadsbestuur, gegund 
aan Manus Antwerpen vzw, loopt af in het huidige dienstjaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de indicatieve raming en de 
voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een dienstverlener voor het schoonmaken 
van diverse gebouwen van het stadbestuur.

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, inzonderheid artikel 57 § 3, 5°.
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, meer bepaald artikel 90 1°.
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 opdracht omvat het aanstellen van een dienstverlener voor het schoonmaken van enkele 
gebouwen van het stadbestuur, met name de Vrije Ateliers, het Huis van het Kind, het stedelijke 
gedeelte op de sportvelden van Nieuwkerken, de turnhal van De Witte Molen en 't Bau-huis.
De indicatieve raming bedraagt 150.000 EUR, btw inbegrepen, op jaarbasis of 600.000 EUR, btw 
inbegrepen, over een periode van vier jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht op te delen in volgende percelen:
- perceel 1 (de Vrije Ateliers, het Huis van het Kind, het stedelijke gedeelte op de sportvelden 
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van Nieuwkerken en de turnhal van De Witte Molen);
- perceel 2 ('t Bau-huis).

In het kader van deze opdracht heeft het team overheidsopdrachten in overleg met de dienst 
schoonmaak een bestek opgesteld (zie bijlage).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure op Europees 
niveau.

Om in aanmerking te komen voor deze opdracht moeten de inschrijvers aantonen dat minstens 
30 % van de werknemers tewerkgesteld is onder het statuut van sociale werkplaatsen of 
ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of 
kansarmen tot doel heeft.
Werkplaatsen, ondernemers en programma's die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden 
worden aanvaard.

De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- kostprijs (50 %);
- aantal schoonmaakuren op jaarbasis (20 %);
- kwalitatieve werkmethodiek bij uitvoering en opvolging van de opdracht (20 %), met als 
subcriteria:
      - aansturing op de werkvloer (5 %);
      - uitwerking taakkaarten (5 %);
      - omschrijving wijze van planning en opvolging (5 %);
      - voorgestelde machines, materialen en product(en) (5 %);
- beoordeling praktische proef (10 %).

Voor de objectieve beoordeling van de offertes wordt volgende jury voorgesteld:
- vertegenwoordiger dienst schoonmaak;
- vertegenwoordiger team overheidsopdrachten.

Adviezen
Schoonmaak: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de wijze van gunning, namelijk open procedure op Europees niveau, de indicatieve raming 
(150.000 EUR, btw inbegrepen, op jaarbasis of 600.000 EUR, btw inbegrepen, over een periode 
van vier jaar) en de voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een dienstverlener voor 
het schoonmaken van diverse gebouwen van het stadbestuur.
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Artikel 2
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit:
- vertegenwoordiger dienst schoonmaak;
- vertegenwoordiger team overheidsopdrachten.

Bijlagen
2018-046 - schoonmaak gebouwen.doc
Schoonmaakprogramma Vrije Ateliers (versie 2018).xlsx
vrije ateliers - plattegrond.pdf
Schoonmaakprogramma Huis vh Kind (versie 19012018).xlsx
Huis van het Kind - plattegrond (volledig).pdf
Schoonmaakprogramma sportvelden Nieuwkerken (versie 2018).xlsx
plattegrond sportvelden Nieuwkerken.jpg
sportvelden NK-plattegrond-gearceerd gedeelte=uitvoering door stad.pdf
schoonmaakprogramma_turnhal_wittemolen_ versie2018.xlsx
turnhal_wittemolen_enkel_hal.pdf
Schoonmaakprogramma t Bau-huis (versie 2018).pdf
t Bau-huis - plattegrond.pdf
werken met derden - augustus 2015.pdf
wetgeving bij tijdelijke werken op hoogte (KB 08 2005).pdf

10 2018_GR_00036 Werken: Grote Markt: aanpassing glaspartijen luifels: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze werden opgemaakt voor het aanpassen van 
de glaspartijen aan de luifels op de Grote Markt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen.

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, artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
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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 'Grote Markt: aanpassing glaspartijen luifels' werd 
gegund aan Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek nv, 
Kammenstraat 18, 2000 Antwerpen.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2017/032aa opgesteld door de 
ontwerper, Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek nv, 
Kammenstraat 18, 2000 Antwerpen.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 325.120,65 EUR, excl. btw (btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht omvat het vernieuwen van de glaspartijen ter hoogte van vijf overgangen aan de 
Grote Markt. De glaspartijen sluiten aan op een hardhouten esplanade die ook deels vernieuwd 
moet worden. De nadruk ligt op de uitstekende antislip eigenschappen van de glazen 
vloerpanelen en de houten roostering.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018141314 (Beeldkwaliteitsplan Grote 
Markt realiseren) - ramingnummer 2018141368.
Krediet beschikbaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2017/032aa en de raming voor de opdracht 'Grote Markt : aanpassing 
glaspartijen luifels', 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 325.120,65 EUR, excl. btw (btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22500300/RME/0200/99 
(actie/raming 2017141314/2017141368).

Bijlagen
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Bestek - Model 3P.DOC
Plannen 180202.PDF

Ali Salhi, raadslid (SOS 2012) betreedt de zitting
Aster Baeck, raadslid (Groen) verlaat de zitting

11 2018_GR_00049 Diensten: plannen en ontwikkelen: uitvoeren van een 
ruimtelijke economische studie in Sint-Niklaas: wijze van 
gunning, raming en lastvoorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Jens Vrebos.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
De afdeling plannen en ontwikkelen stelt voor een ruimtelijke economische studie te laten 
uitvoeren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de 
lastvoorwaarden vast te stellen. 

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.
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, meer bepaald artikel 90 1°.
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 deze opdracht werd een bestek opgesteld. 
Doel van deze ruimtelijke economische studie is, naast de andere beleidsplannen, een 
strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen voor(maak)industrie, 
logistiek en kantoren over het hele grondgebied. Het is belangrijk nieuwe tendensen 
(bijvoorbeeld circulaire economie, nieuwe economie (new & next economy), verwevenheid 
(ruimtelijk en functioneel), ...) een plaats te geven in de stad Sint-Niklaas. Op die manier kan de 
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stad ruimte reserveren en aanduiden voor nieuwe en bestaande vormen van economie en de 
stad dus beter positioneren naar huidige en toekomstige investeerders/ondernemers.
 
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling plannen en ontwikkelen.

Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert akkoord te gaan met de wijze 
van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de 
raming (41.322,31 EUR + 8.677,69 EUR (21 % btw) = 50.000 EUR) en de voorwaarden van deze 
opdracht.

Adviezen
Economie (ECO): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia Mortier) en 8 
onthoudingen (Open Vld, Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (41.322,31 EUR + 8.677,69 EUR (21 % btw) = 50.000 EUR) en de 
voorwaarden voor het aanstellen van een dienstverlener voor het uitvoeren van een ruimtelijke 
economische studie in Sint-Niklaas.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaat uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling plannen en ontwikkelen.

Bijlagen
2018_01_17_Bestek - Model 3P.doc

Aster Baeck, raadslid (Groen) betreedt de zitting

12 2018_GR_00052 Werken: sportcentrum Ter Beke Sinaai: aanleg drainage 
oefenterreinen jeugd: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
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Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden voor de 
opdracht 'Sportcentrum Ter Beke Sinaai: aanleg drainage oefenterreinen jeugd' vast te stellen.

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.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57 § 3, 5°.
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, meer bepaald artikel 90, 1°.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Sportcentrum Ter Beke Sinaai: aanleg drainage oefenterreinen 
jeugd' werd een bestek met nr. 2018/002aa opgesteld door de dienst projecten openbaar 
domein. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 108.613 EUR, excl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Adviezen
Sport (SPO): Gunstig advies.
De bedoelde terreinen moeten gedraineerd worden om voldoende frequent bespeeld te kunnen 
worden gedurende het voetbalseizoen. Zij moeten ook een deel van de trainingsactiviteit 
opvangen die voorheen plaatsvond op het geliquideerde trainingsterrein van Herleving Sinaai 
aan de OCMW-site.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018150134 (In sportcentrum Ter Beke 
- Sinaai de buitensportinfrastructuur herinrichten) - ramingnummer 2018150448.

Besluit
De gemeenteraad beslist:



Gemeenteraad 23/42 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 februari 2018

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/002aa en de raming voor de opdracht 'Sportcentrum Ter Beke Sinaai: 
aanleg drainage oefenterreinen jeugd' goed te keuren en de lastvoorwaarden vast te stellen 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt 108.613 EUR, excl. btw.

Artikel 2
de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
22200007/CVO/0740/02 (actie/raming 2017150134/2017150448).

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

13 2018_GR_00037 Patrimonium: zakelijke rechten: realisatie trage 
verbinding Vinkenlaan tot binnengebied Christus Koning: 
aankoop deel perceel Parochiale Werken Christus Koning 
vzw: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

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. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van 244 m² grond, 
eigendom van Parochiale Werken Christus Koning vzw, als onderdeel van de realisatie van deze 
trage verbinding.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 57.
Actieplan speelweefsel voor de kernstad Sint-Niklaas, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 24 juni 2012.
Witboek 2013-2020.

Argumentatie
De aanleg van een trage verbinding vertrekkende van de Vinkenlaan tot het binnengebied 
Christus Koning kadert in de ambitie die het stadsbestuur verwoordde in het witboek met 
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betrekking tot de functionele ontsluiting en doorwaadbaarheid 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 uitstekende 
speelplek voor kinderen in het omliggende bouwblok beschikbaar te maken en om de 
jeugdinfrastructuur veiliger bereikbaar te maken vanaf de kant van de Clementwijk.

Een eerste stap met betrekking tot de realisatie van deze trage verbinding was de aankoop op 2 
oktober 2013 van de woning gelegen Vinkenlaan 13. Naast de woning werd een strook van 4 m 
tuin (straatzijde) behouden ten behoeve van de doorgang. De woning en het resterende deel 
tuin werd bij akte van 16 oktober 2015 opnieuw verkocht.

Om de trage verbinding over het voorkeurtracé ook effectief te realiseren, is het in tweede 
instantie noodzakelijk een deel van de speelweide achter de woning, kadastraal bekend 1ste 
afdeling, sectie A, nummer 256A2, eigendom van Parochiale Werken Christus Koning vzw, te 
verwerven. Er werd een schattingsverslag opgevraagd bij studiegroep Irtas bvba waaruit blijkt 
dat deze grond (gelegen in niet-uitgerust en niet-ontsloten woongebied) een geschatte waarde 
heeft van 90 EUR/m². Het aan te kopen deel heeft een oppervlakte van 244 m². Op 11 
december 2017 werd een akkoord bereikt aan schattingsprijs met Parochiale Werken Christus 
Koning vzw. De totale aankoopprijs bedraagt bijgevolg 21.960 EUR.

Om aan te sluiten met de Houtduifstraat dient in een derde fase een eeuwigdurend recht van 
over- en doorgang te worden afgesloten met de kerkfabriek Christus Koning over het 
speelterrein Christus Koning, kadastraal bekend 1e afdeling, sectie A, nummer 255K. Er werd 
reeds op 27 juli 2006 een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen de kerkfabriek en de stad 
betreffende de aanleg en het gebruik van dit speelterrein. 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 mondeling akkoord van de kerkfabriek) om een over- en doorgang te creëren over dit 
perceel, moeten er heel wat wijzigingen gebeuren aan de gebruiksovereenkomst. Daarom is het 
aangewezen om na het sluiten van een recht van over- en doorgang ook een nieuwe 
gebruiksovereenkomst af te sluiten.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2018000020 (Aankopen van gronden en 
gebouwen) - ramingnummer 2018000101.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van 244 m² grond, deel van het perceel kadastraal bekend 
1ste afdeling, sectie A, nummer 256A2, van Parochiale Werken Christus Koning vzw, Raapstraat 
48 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 21.960 EUR.

Artikel 2
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machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de voorwaarden 
van de ontwerpakte vast te stellen en bijgevolg de akte te laten verlijden.

Bijlagen
liggingsplan
schattingsverslag.pdf
ontwerpplan trage doorsteek.pdf
verkoopplan.pdf

14 2018_GR_00038 Patrimonium: zakelijke rechten: strook grond Vijverstraat: 
kosteloze overdracht: vaststelling voorwaarden akte

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De verkavelaar wenst een strook grond ter hoogte van Vijverstraat 21, 9de afdeling, sectie C, 
perceelnummer 1085Y3, 9111 Belsele, kosteloos over te dragen aan de stad Sint-Niklaas. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de 
voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
De heer en mevrouw Dirix - De Bruyne, Vijverstraat 21, 9111 Belsele, wensen de strook grond 
vóór de rooilijn,  gelegen Vijverstraat 21, 9111 Belsele, kadastraal bekend 9de afdeling, sectie C, 
perceelnummer 1085Y3, met een totale oppervlakte van 13,67 m², kosteloos over te dragen aan 
de stad om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de inlijving ervan in het openbaar 
domein van de stad, meer bepaald als bestemming openbare wegenis.
Het plan werd opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentienummer 46002/10502 en werd 
sindsdien niet meer gewijzigd.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
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de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte betreffende de kosteloze overdracht van 
een strook grond gelegen Vijverstraat 21, 9111 Belsele, kadastraal bekend 9de afdeling, sectie 
C, perceelnummer 1085Y3, met een totale oppervlakte van 13,67 m², door de heer en mevrouw 
Dirix - De Bruyne, Vijverstraat 21,  9111 Belsele, aan de stad met het oog op de inlijving ervan 
in het openbaar domein van de stad.
Een ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
plan Vijverstraat 21 - strook grond.pdf
Vijverstraat - strook grond - ontwerp.doc

Jos De Meyer, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

15 2018_GR_00039 Patrimonium: zakelijke rechten: Baenslandstraat: 
kosteloze overdracht aan Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting bv cvba: vaststelling voorwaarden akte 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellaties van raadsleden Ronny Suy en Mia Mortier.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.

Bondige toelichting
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting bv cvba wenst de woningen gelegen 
Baenslandstraat 1E tot en met 31 te vervangen. Om het project beter te kunnen ontwikkelen 
vraagt de Maatcshappij om de strook grond ter hoogte van deze woningen, momenteel 
eigendom van de stad Sint-Niklaas, kosteloos over te dragen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de 
voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen.

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

Argumentatie
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting bv cvba (SNMH), William Griffithsstraat 92, 
9100 Sint-Niklaas plant de woningen gelegen Baenslandstraat 1E tot en met 31 te vervangen. 
Om dit project beter te kunnen ontwikkelen heeft de gemeenteraad in zitting van 29 januari 
2016 het rooilijnplan definitief vastgesteld teneinde de rooilijn ter hoogte van deze woningen 
recht te trekken, waardoor een strook grond opgenomen werd in het privaat domein van de 
stad. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2016 en is in 
werking getreden op 11 maart 2016. De SNMH vraagt nu de kosteloze overdracht van deze 
strook grond.
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In het bouwproject is een binnentuin voorzien. De SNMH engageert zich deze in de toekomst 
over te dragen naar het openbaar domein van de stad.

De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van akte van kosteloze overdracht zijn:
- voorwerp: overdracht strook grond gelegen Baenslandstraat ter hoogte van nrs. 1E tot en met 
31, 4de afdeling, sectie D, zonder nummer;
- oppervlakte: 1.151,83 m²;
- doel: de afstand geschiedt in het kader van de vervanging van de woningen gelegen 
Baenslandstraat 1E tot en met 31 en de betere ontwikkeling van dit project.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA en sp.a-Groen), 15 stemmen tegen (CD&V, Vlaams Belang, Open 
Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) en 1 onthouding (SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte betreffende de kosteloze overdracht van 
een strook grond gelegen ter hoogte van Baenslandstraat 1E tot en met 31, kadastraal gekend 

onder 4eafdeling, sectie D, zonder nummer, van de stad aan de Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting, William Griffithsstraat 92 te 9100 Sint-Niklaas, in het kader van de vervanging 
van de woningen gelegen Baenslandstraat 1E tot en met 31 en de betere ontwikkeling van dit 
project.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Overdracht Baenslandstraat SNMH - opmetingsplan.pdf
Baenslandstraat - ontwerp overdracht strook grond.docx

16 2018_GR_00043 Patrimonium: zakelijke rechten: VTS-site: verkoop 
nieuwbouwzone en conciërgewoning aan Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting bv cvba: vaststelling 
voorwaarden akte

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Mia Mortier.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.
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Bondige toelichting
In het kader van de herontwikkeling van de VTS-site, Onze-Lieve-Vrouwplein 5, 9100 Sint-
Niklaas, werd een overeenkomst bereikt tussen de stad Sint-Niklaas en de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting bv cvba (SNMH), William Griffithsstraat 92, 9100 Sint-Niklaas, 
betreffende de verkoop van een deel van deze site, namelijk een perceel nieuwbouwzone (lot 4) 
en een conciërgewoning op en met grond (lot 9), voor een totaal bedrag van 222.000 EUR. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met deze verkoop in te stemmen en de voorwaarden van 
de ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°.
Witboek 2013-2018.
Overeenkomst 'Duurzame stad 2009' van de stad Sint-Niklaas in het kader van het 
Grootstedenbeleid, aanhangsels 2010, 2011, 2012.

Argumentatie
In het kader van de herontwikkeling van de VTS-site, Onze-Lieve-Vrouwplein 5, 9100 Sint-
Niklaas, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, nummer 443NP0000/deel, werd een 
overeenkomst bereikt tussen de stad Sint-Niklaas en de Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting bv cvba (afgekort SNMH), voor de verkoop van een deel van deze site, namelijk een 
perceel nieuwbouwzone en een conciërgewoning op en met grond voor een totaal bedrag van 
222.000 EUR. De nieuwbouwzone wordt afgebeeld als lot 4 met een gemeten oppervlakte van 
696,10 m², op het grondplan opgemaakt op 17 oktober 2017 door landmeetbureau De Troyer 
bvba, Belsele. De nieuw gereserveerde kadastrale nummer voor lot 4 is 443K2/P0000. De 
conciërgewoning wordt op hetzelfde grondplan afgebeeld als lot 9 met een gemeten 
oppervlakte van 98,3 m² en met als gereserveerde perceelsidentificatienummer 443R2/P0000.
Deze verkoop maakt deel uit van de ontwikkeling van de gehele VTS-site, die zal gebeuren via 
een publiek-private samenwerking. SNMH zal op lot 4 een nieuwbouw oprichten met zeven 
sociale huurappartementen en vijf sociale huurwoningen. In de conciërgewoning zal SNMH drie 
sociale huurappartementen realiseren.
De verkoopprijs van de verschillende gebouwen op de VTS-site werd vastgelegd door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 juni 2015. Bij de berekening van de 
verkoopprijzen werd rekening gehouden met:
- overzicht van de ontwikkelingskosten tot op heden, met uitzondering van het openbaar 
domein;
- verrekening aanleg openbaar domein. Voor het sociale aandeel worden bijkomende subsidies 
verkregen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze komen enkel toe aan 
de sociale huisvestingsmaatschappijen;
- verdeling van de totale kost* over de partners op basis van de verdeelsleutel**.
* totale kost = ontwikkelingskosten (1) + openbaar domein (2) - subsidie VMSW (2)
** de verdeelsleutel werd bepaald rekening houdende met een gewicht per m² nuttige 
oppervlakte per bestemming;
- inzet subsidie federaal grootstedenbeleid, zodat aanvaardbare verkoopprijzen bekomen 
kunnen worden.
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Op basis van bovenstaande berekeningswijze werd een verkoopprijs van 180.000 EUR bepaald 
voor de nieuwbouwzone en 42.000 EUR voor de conciërgewoning.

Adviezen
Wonen: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Verkoopprijs te boeken op actienummer 2018142890 (Bebouwde terreinen 
verkopen i.f.v. stadsontwikkeling) - ramingnummer 2018150646.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte van verkoop van een nieuwbouwzone (lot 4) 
met een oppervlakte volgens meting van 696 m², en een conciërgewoning op en met grond (lot 
9) met een oppervlakte volgens meting van 98,3 m², gelegen ter hoogte van Onze-Lieve-
Vrouwplein 5, 9100 Sint-Niklaas (VTS-site), kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, deel van 
nummer 443NP0000, met als nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummers 443K2/P0000 
(lot 4) en 443R2/P0000 (lot 9) , voor een totaalbedrag van 222.000 EUR aan Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting bv cvba (SNMH), William Griffithsstraat 92, 9100 Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van deze ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
liggingsplan.pdf
plan kavelverdeling
ontwerpakte.doc

17 2018_GR_00044 Patrimonium: zakelijke rechten: VTS-site: verkoop 
loftgebouw aan Interwaas: vaststelling voorwaarden akte

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
In het kader van de herontwikkeling van de VTS-site, Onze-Lieve-Vrouwplein 5, 9100 Sint-
Niklaas, werd een overeenkomst bereikt tussen de stad Sint-Niklaas en Interwaas, Lamstraat 
113, 9100 Sint-Niklaas, betreffende de verkoop van een deel van deze site (= lot 5), 
namelijk een loftgebouw op en met grond, genaamd 'gebouw L', voor een bedrag van 161.000 
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EUR. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met deze verkoop in te stemmen en de voorwaarden van 
de ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°.
Witboek 2013-2018.
Overeenkomst 'Duurzame stad 2009' van de stad Sint-Niklaas in het kader van het 
Grootstedenbeleid, aanhangsels 2010, 2011, 2012.
Samenwerkingsovereenkomst met Interwaas in het kader van de overeenkomst 'Duurzame stad 
2009', vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2011.

Argumentatie
In het kader van de herontwikkeling van de VTS-site, Onze-Lieve-Vrouwplein 5, 9100 Sint-
Niklaas, kadastraal bekend 3de afdeling, sectie E, nummer 443NP0000/deel, werd een 
overeenkomst bereikt tussen de stad Sint-Niklaas en Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-
Niklaas, voor de verkoop van een deel van deze site, namelijk het loftgebouw op en met grond, 
met een oppervlakte van 473,80 m², voor een bedrag van 161.000 EUR. Het gebouw wordt 
afgebeeld als lot 5, met de benaming 'gebouw L', op het grondplan opgemaakt op 17 oktober 
2017 door landmeetbureau De Troyer bvba, Belsele. De nieuw gereserveerde kadastrale 
nummer voor lot 5  is 443L2/P0000. 
Deze verkoop maakt een onderdeel uit van de ontwikkeling van de gehele VTS-site die zal 
gebeuren via een publiek-private samenwerking. Interwaas zal in dit gebouw twaalf bescheiden 
koopappartementen realiseren van ongeveer 50 m². De woningen worden niet vrij te koop 
aangeboden, maar volgens een toewijssysteem met punten. De verkoop van de appartementen 
gebeurt onder voorwaarden (bijvoorbeeld tienjarige woonverplichting).
De verkoopprijs van de verschillende gebouwen op de VTS-site werd vastgelegd door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 juni 2015. Bij de berekening van de 
verkoopprijzen werd rekening gehouden met:
- overzicht van de ontwikkelingskosten tot op heden, met uitzondering van het openbaar 
domein;
- verrekening aanleg openbaar domein. Voor het sociale aandeel worden bijkomende subsidies 
verkregen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze komen enkel toe aan 
de sociale huisvestingsmaatschappijen;
- verdeling van de totale kost* over de partners op basis van de verdeelsleutel**.
* totale kost = ontwikkelingskosten (1) + openbaar domein (2) - subsidie VMSW (2)
** de verdeelsleutel werd bepaald rekening houdende met een gewicht per m² nuttige 
oppervlakte per bestemming;
- inzet subsidie federaal grootstedenbeleid, zodat aanvaardbare verkoopprijzen bekomen 
kunnen worden.

Op basis van bovenstaande berekeningswijze werd een verkoopprijs van 161.000 EUR bepaald 
voor het loftgebouw.

Adviezen
Wonen: Gunstig advies.
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Visum
Visum verleend: Verkoopprijs te boeken op actienummer 2018142890 (Bebouwde terreinen 
verkopen i.f.v. stadsontwikkeling) - ramingnummer 2018150646.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 35 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi), 5 
stemmen tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte van verkoop van het loftgebouw op en met 
grond, genaamd 'gebouw L', gelegen ter hoogte van Onze-Lieve-Vrouwplein 5, 9100 Sint-
Niklaas (VTS-site), kadastraal bekend 3de afdeling, sectie E, deel van nummer 443NP0000, met 
als nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 443L2/P0000, met een oppervlakte 
volgens meting van 473,80 m², voor een bedrag van 161.000 EUR aan Interwaas, Lamstraat 
113, 9100 Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van deze ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
liggingsplan.pdf
ontwerpakte
plan kavelverdeling

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

18 2018_GR_00045 Patrimonium: zakelijke rechten: bufferbekken 
Clementwijk: pachtbeëindiging drie percelen en 
wederverkoop perceel akker ter hoogte van Hoogstraat: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande bufferbekken in de Clementwijk ging de 
gemeenteraad reeds eerder akkoord met de aankoop van drie percelen verpachte grond. Ook 
met de pachter werd nu een overeenkomst bereikt voor het verbreken van de pacht op 
deze percelen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de 
voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte pachtverbreking.

Juridische grond
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Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°. 

Argumentatie
Op 21 december 2017 ging de gemeenteraad akkoord met de aankoop van enkele percelen, 
kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, nummers 369, 370A en 371A, met een totale 
oppervlakte van 11.630 m² en eigendom van de familie Puylaert. Het doel van deze aankopen is 
de uitbreiding van het bestaande bufferbekken in de Clementwijk. Deze percelen zijn verpacht 
aan de heer Joan Maes, Schuilhoekstraat 6, 9170 Sint-Gillis-Waas. Sinds begin 2016 wordt door 
de stad 1 EUR/m² betaald als vergoeding voor pachtverbrekingen, op basis van het 
overeenkomstprotocol dat in 2013 werd afgesloten tussen enkele grote landbouworganisaties 
(Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat vzw) en Aquafin nv en herbevestigd in een 
overeenkomstprotocol afgesloten met Air Liquide Industries Belgium in 2017. In de 
overeenkomst zal ook opgenomen worden dat de pachter de percelen ter vrije beschikking van 
de stad dient te stellen vanaf 1 januari 2017 waarna de pachter de gronden gratis mag blijven 
bewerken tot de stad hem eenvoudig verzoekt de percelen vrij ter beschikking van de stad te 
stellen.

De eigenaar gaat akkoord met de vergoeding van 1 EUR per m² of 11.630 EUR op voorwaarde 
dat de stad hem het perceel kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 79 terug 
verkoopt aan de prijs waaraan het dit perceel op 2 december 2005 verworven heeft, namelijk 
16.800 EUR aankoop + 2.245 EUR pachtverbreking = 19.045 EUR, met de aktekosten ten laste 
van de stad. De stad heeft dit perceel in 2005 aangekocht van de heer en mevrouw Willy en 
Juliette Maes-Van Belleghem, de ouders van de heer Joan Maes, ten behoeve van de aanleg van 
een overstromingsgebied langs waterloop nummer 63 (ter hoogte van de Hoogstraat). Er werd 
toen ook een pachtverbreking afgesloten met de heer Joan Maes. In de Hoogstraat werd 
namelijk een volledige heraanleg gerealiseerd van een gescheiden rioleringsstelsel. Het was 
aansluitend de bedoeling om een overstromingsgebied aan te leggen op waterloop 63 in de 
Hoogstraat, waarop de regenwaterafvoerleiding van onder andere de Hoogstraat werd 
aangesloten. Dit overstromingsgebied werd niet gerealiseerd. Het regenwater komt terecht in 
waterloop 63, maar dit geeft geen problemen in verband met wateroverlast. Aangezien aldus 
het verwervingsdoel niet zal worden gerealiseerd, heeft de onteigende krachtens artikel 23 van 
de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte, wel degelijk het recht de 
teruggave van deze gronden te vragen aan de prijs waaraan het destijds is ingenomen door de 
stad.

Daarnaast stelt de pachter nog twee beperkte bijkomende voorwaarden:
1. de overtollige uitgegraven grond (teelaarde) van de percelen 369, 370A en 371A kan op een 
door de pachter aan te duiden terrein worden opgevoerd binnen een straal van maximaal 6 km, 
mits aflevering door de stad van een gunstig verslag in verband met de grondkwaliteit voor de 
uit te graven grond en mits het verkrijgen van een goedgekeurde stedenbouwkundige 
vergunning voor de ophoging door de pachter;
2. de resterende oppervlakte wordt na realisatie van het bufferbekken doorverkocht aan de 
pachter die nog steeds pachter blijft van een aangrenzend perceel.

Adviezen
Vergunnen en toezicht (VGT): Gunstig onder voorwaarden.
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Indien de omgevingsvergunningsplicht van toepassing is, moet voor aanvang van de werken 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verkregen.

Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.
Patrimonium/landbouw (PLB): Gunstig advies.
Wanneer binnen de vijf jaar na de inbezitname van alle gronden het doel niet is gerealiseerd, of 
wanneer de onteigenaar door zijn handelingen erkent dat het onteigende goed niet zal worden 
aangewend voor de realisatie van het onteigeningsdoel, dan geldt in principe het recht op 
wederoverdracht krachtens artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten 
algemenen nutte (=rechtsbescherming onteigende). Dit geldt niet enkel bij onteigening, maar 
ook bij minnelijke aankoop voor openbaar nut.
Verder mag ook gesteld worden dat er een positief signaal zou gegeven worden aan de 
landbouwsector als de stad Sint-Niklaas de oorspronkelijke eigendomstoestand van perceel 
1/A/79 terug herstelt aangezien de stad het verwervingsdoel toch niet zal realiseren.

Visum
Visum verleend: - Verbrekingsvergoeding te verrekenen op actienummer 2018150109 (Grond 
aankopen bufferbekken Clementwijk) - ramingnummer 2018150431 
- Verkoopprijs te verrekenen op actienummer 2018142790 (Gronden verkopen i.f.v. 
gebiedsontwikkeling.) - ramingnummer 2018150549.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de beëindiging van de pacht op 31 december 2017 van drie percelen 
grond, kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, nrs. 369, 370A en 371A, met een totale 
oppervlakte van 11.630 m², verpacht aan de heer Joan Maes, Schuilhoekstraat 6, 9170 Sint-
Gillis-Waas, tegen een vergoeding van 11.630 EUR, met het oog op de uitbreiding van het 
bestaande bufferbekken in de Clementwijk, onder de voorwaarden gesteld in artikel 2, 3 en 4 
van dit besluit. De voorwaarden van de ontwerpakte pachtverbreking, die als bijlage aan de 
notulen van deze zitting wordt gehecht, worden vastgesteld.

Artikel 2
akkoord te gaan met de wederoverdracht aan de heer Joan Maes, Schuilhoekstraat 6, 9170 Sint-
Gillis-Waas, van het perceel, kadastraal bekend 1e afdeling, sectie A, nummer 79, 4.490 m² 
groot, aan 19.045 EUR. Alle aktekosten zijn ten laste van de stad.

Artikel 3
ermee akkoord te gaan dat de overtollige grond (teelaarde) van de percelen kadastraal bekend 
1ste afdeling, sectie A, nummers 369, 370A en 371A wordt gevoerd naar een door de heer Joan 
Maes aan te duiden terrein binnen een straal van maximaal 6 km onder de volgende 
opschortende voorwaarden:
- een gunstig technisch verslag in verband met de grondkwaliteit van de uit te graven grond;
- een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor de ophoging.
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Artikel 4
akkoord te gaan dat eventueel resterende oppervlakte na de realisatie van het bufferbekken 
wordt doorverkocht aan de pachter.

Bijlagen
plan.pdf
overeenkomstprotocol Boerenbond- ABS- Air Liquide 2017.pdf
ontwerpakte pachtverbreking bufferbekken clementwijk.pdf

19 2018_GR_00051 Patrimonium: zakelijke rechten: strook grond Zakstraat: 
kosteloze overdracht: vaststelling voorwaarden akte 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De verkavelaar wenst een strook grond ter hoogte van Zakstraat, 10de afdeling, sectie B, 
perceelnummers 322/F en 323/M, 9112 Sinaai, kosteloos over te dragen aan de stad Sint-
Niklaas. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de 
voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
Mevrouw Bernadette Claus, Juliette Wytsmanstraat 64, 1050 Elsene, en mevrouw Hedwige 
Claus, Vaartstraat 30, 8500 Kortrijk, wensen de strook grond vóór de rooilijn, gelegen Zakstraat, 
9112 Sinaai, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, perceelnummers 322/F en 323/M, met 
een totale oppervlakte van 191,77 m², momenteel nog hun eigendom, kosteloos over te dragen 
aan de stad Sint-Niklaas om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de inlijving ervan 
in het openbaar domein van de stad, meer bepaald als bestemming openbare wegenis.
Het plan werd opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentienummer 46019-10239 en werd 
sindsdien niet meer gewijzigd.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Deze kosteloze grondoverdracht kadert in de realisatie van de rooilijn.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte betreffende de kosteloze overdracht van 
een strook grond gelegen Zakstraat, 9112 Sinaai, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, 
perceelnummers 322/F en 323/M, met een totale oppervlakte van 191,77 m², door mevrouw 
Bernadette Claus, Juliette Wytsmanstraat 64, 1050 Elsene, en mevrouw Hedwige Claus, 
Vaartstraat 30, 8500 Kortrijk, aan de stad met het oog op de inlijving ervan in het openbaar 
domein van de stad.
Het ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
plan IRTAS.pdf
Zakstraat - strook grond - ontwerp.doc

20 2018_GR_00050 Urbanisatie: Gecoro: jaarverslag 2017: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In uitvoering van artikel 21 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro moet de voorzitter 
van de Gecoro jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over de werking en over het 
beheer van de werkingsmiddelen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2017.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42.
Besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies 
voor ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 4.
Huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de Gecoro tijdens de installatievergadering van 17  
oktober 2013, artikel 21.

Argumentatie
Artikel 21 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de voorzitter van de Gecoro jaarlijks  
verslag moet uitbrengen aan de gemeenteraad over de werking van de Gecoro en over het 
beheer van de werkingsmiddelen. Dit verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en 
wordt uitgebracht vóór 1 april van het daaropvolgend jaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
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kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de Gecoro.
Een exemplaar van dit verslag wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Jaarverslag 2017.pdf

Vergunnen en toezicht

21 2018_GR_00040 Urbanisatie: Lamstraat: uitbreiding, aanleg en uitrusting 
van het openbaar domein: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een lokaal dienstencentrum en 
thuiszorgcentrum in het centrum van de stad Sint-Niklaas. Naast het bouwproject worden 
parkeerplaatsen en een groenzone voorzien. Deze parkeerstrook en groenzone bevinden zich op 
het perceel van het OCMW Sint-Niklaas en zullen worden ingelijfd in het openbaar domein. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde rooilijn en de aanleg en uitrusting van het 
openbaar domein (parkeervakken) vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegeniswerken
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een lokaal dienstencentrum en 
thuiszorgcentrum in het centrum van de stad. De hoofdingang van het nieuwe gebouw is 
gelegen langs een nieuwe toegangsweg (Ververijstraat) naar het nabijgelegen woonproject ‘De 
Weverij’. Volgens de vergunde plannen van het inbreidingsproject worden langs deze rijweg 
parkeervakken voorzien. Door de vergunde inplanting van de parkeervakken is de hoofdingang 
van het nieuwe dienstencentrum niet (vlot) bereikbaar. De aanvrager stelt voor de inplanting 
van de parkeerplaatsen te wijzigen zodat de hoofdingang van het dienstencentrum vlot 
bereikbaar wordt. Door de gewijzigde inplanting neemt de parkeerstrook langs de rijweg iets 
meer ruimte in dan in de vergunde plannen van het inbreidingsproject. Dit betekent dat er een 

bijkomend stuk van 84,10 m2 bij het openbaar domein zal gevoegd worden en de rooilijn 
beperkt wordt verlegd. Het bijkomend openbaar domein bestaat uit parkeervakken in 
waterdoorlatende, blauwgrijze betonstraatstenen en een kleine groenzone.
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies. De dienst 
projecten openbaar domein (wegenis) geeft een gunstig advies op voorwaarde dat de 
parkeervakken in dezelfde materialen worden aangelegd als de reeds gerealiseerde 
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parkeervakken in de Ververvijstraat. De deskundige van de dienst patrimonium geeft een 
gunstig advies voor het kosteloos overdragen van het stuk grond naar het openbaar domein 
indien de aanvrager volgende zaken aan de afdeling plannen en ontwikkelen (patrimonium en 
landbouw) bezorgt voor de opmaak van de akte tot kosteloze overdracht: opmetingsplan met 
precadnummer, oorsprong van eigendom en verschijningsvorm. Alle voorwaarden kunnen 
worden opgelegd als voorwaarde en/of last in de stedenbouwkundige vergunning.
Advies dienst vergunnen
Door de gewijzigde inplanting van de parkeervakken ontstaat een opener en groener 
straatbeeld. Door het verleggen van de rooilijn wordt een logische configuratie van het 
openbaar domein bekomen. Alle adviesinstanties verleenden een gunstig of voorwaardelijk 
gunstig advies met betrekking tot openbaar domein. Het advies van de dienst projecten 
openbaar domein (wegenis) en de deskundige patrimonium moeten strikt worden nageleefd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de nieuwe rooilijn vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Artikel 2
het openbaar domein en bijbehorende parkeer- en groeninfrastructuur, ten laatste bij de 
eindoplevering van de werken, gratis over te nemen, deze in te lijven in het openbaar domein 
en verder in te staan voor het onderhoud ervan.

Bijlagen
BA_17SNI_I_N_01_inp (1).pdf
[BRIEF__30102017_145739]    BA_17SNI_B_N_rooilijn.pdf

AANVULLENDE PUNTEN

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

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Een nieuwe moskee voor de 
Romagemeenschap?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
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Ik verneem via de pers dat de Romagemeenschap zou verhuizen, weg uit de Driegaaienstraat 
waar ze nu een moskee, annex andere activiteiten heeft.
Naar verluidt, volgens dezelfde bronnen, zou de stad Sint-Niklaas meehelpen in de zoektocht 
naar een andere locatie.
Vraag :
- waarom zoekt de stad mee?
- Is dit door de gemeenschap gevraagd of heeft de stad dit aangeboden?
- Kan iedere geloofsgemeenschap op dezelfde begeleiding beroep doen?
- In welk kader past deze begeleiding en wat is de context (voorwaarden en dergelijke)?
- Is het noodzakelijk dat er een nieuwe moskee wordt gezocht?
- e.a. ...

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: WK-voetbal op groot scherm

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
Na de discussie in de commissie blijven er toch nog enkele onduidelijkheden en punten waar ik 
in zitting op wil terug komen:
- de reden waarom van procedure werd veranderd;
- de criteria in het bestek;
- de controle op de financiële afwikkeling in functie van de verstrekte subsidie;
- de eventuele gevolgen van een geslaagd evenement zoals eventuele steun aan zogenaamde 
"goede doelen" en de rol van de stad hierin;
- de mogelijkheden voor de lokale horeca om televisiefaciliteiten aan te bieden.

IR 3 Interpellatie van raadslid Femke Pieters: Maand van de verdraagzaamheid

Indiener(s)
Femke Pieters

Verslag
Interpellatie van raadslid Femke Pieters.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellaties van raadsleden Ali Salhi, Bart Foubert en Frans Wymeersch.

Toelichting
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We ontvingen ontwerp flyer en ontwerp affiche voor de maand van de verdraagzaamheid.
Graag hadden we enkele opmerkingen gemaakt over programma en dergelijke.
Tevens willen we toch ook aanraken dat in delen van de stad haatdragende propaganda wordt 
verdeeld om te vernemen of hierin actie door de bevoegde diensten is genomen.

IR 4 Interpellatie van raadslid Piet De Cock: De problemen in en met Oxfam en de 
houding van de stad in deze

Indiener(s)
Piet De Cock

Verslag
Interpellatie van raadslid Piet De Cock.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellaties van raadsleden Bart Foubert en Frans Wymeersch.

Toelichting
Oxfam kan in onze stad op redelijke subsidiëring rekenen, financieel en logistiek.
Kunnen we als stad, in het licht van de "onthullingen" een en ander aanhouden of dringt zich 
een wijziging op?

IR 5 Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Welzijnshuis en omgeving

Indiener(s)
Roland Pannecoucke

Verslag
Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke.
Beantwoord door schepenen Carl Hanssens en Sofie Heyrman.

Toelichting
Rond het welzijnshuis blijven er grote en minder grote problemen:
- bereikbaarheid;
- veiligheid;
- reinheid;
- parkeergelegenheid ...
Is men zich hiervan bewust en zo ja wat doet men er aan?

IR 6 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Sociale huurwoning versus 
eigendomsrecht, toepassing in Sint-Niklaas?
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Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.

Toelichting
De nieuwe decreetgeving inzake vernoemde problematiek zorgt voor heel wat discussie en zelfs 
interpretatie.
Graag had ik van de bevoegde schepen vernomen hoe een en ander in onze stad wordt: 
- onderzocht;
- opgevolgd;
- eventueel gesanctioneerd.
Wie doet dit, met welke middelen en gebeurt dit steekproefsgewijs of principieel in alle 
gevallen?

Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

IR 8 Interpellatie van raadslid Ronny Suy: Tijdelijke parkeerplaatsen bij werken

Indiener(s)
Ronny Suy

Verslag
Interpellatie van raadslid Ronny Suy.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Geachte,

Het gebeurt regelmatig dat er tijdens een periode van werken, al dan niet van private aard, 
parkeerplaatsen worden ingenomen. Dit veroorzaakt dan op sommige plaatsen een acuut tekort 
aan parkeermogelijkheden.

Wij willen daarom het voorstel doen om in het geval dit mogelijk is alternatieve 
parkeerplaatsen te voorzien tijdens de periode van werken. Dit om in de nood van burgers en 
middenstanders te voorzien. Graag krijgen wij van de bevoegde schepen uitleg waarom dit voor 
hem blijkbaar soms zo moeilijk ligt.

Bedankt om dit punt aan het agenda te zetten.

Mvg,
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Ronny Suy

Hasan Bilici, raadslid (sp.a) betreedt de zitting

IR 7 Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele: Motie Statiegeldalliantie

Indiener(s)
Lieve Van Daele

Verslag
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.
Interpellaties van raadsleden Aster Baeck en Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats en burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
De gemeenteraad van Sint-Niklaas, in vergadering bijeen op 23 februari 2018,
Feiten en context:
- Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een 
aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een 
bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Sint-Niklaas, maar in heel 
Vlaanderen en wereldwijd.
- Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan tegen een 
torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drankverpakkingen 
bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse 
gemeentebelasting. Dit belastinggeld kan beter anders besteed worden.
- Meer en meer burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer 
bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel 
onderdeel van deze oplossing. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden 
ingeleverd.
- Statiegeld is ook de eerste stap naar een circulaire economie. Zo kunnen organisaties en 
gemeenten tonen dat ze een concrete oplossing willen voor de problemen van zwerfvuil, 
milieuvervuiling door plastic in rivieren en zeeën.
- Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart, 
waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van 
statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en 
burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om 
statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. 

Overwegende dat:
- Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor 
kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval 
sterk is verminderd.
- Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie 
beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten 
en minder afval wordt verbrand.

https://statiegeldalliantie.org/
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- De stad Sint-Niklaas zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk 
signaal geeft aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Verzoekt het college:
De stad Sint-Niklaas aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en op die manier uiting te geven 
aan de duurzame ambities van de stad en zo samen met de andere aangesloten actoren een 
groter draagvlak te vormen om samen de bevoegde regeringen op te roepen om structurele en 
eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.

23 februari 2018 21:58 - De voorzitter opent de besloten zitting

23 februari 2018 21:59 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
stadssecretaris raadslid-voorzitter


