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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 april 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, 
raadslid (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 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); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer 
Bart Merckx, raadslid (N-VA); 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 
Willem De Klerck, schepen (sp.a); de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-stadssecretaris

Afwezig
mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Jens 
Vrebos, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA)

27 april 2018 19:03 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats meldt de geboorte van Jack, zoon van raadslid Kelly Van Elslande.
De raad feliciteert raadslid Kelly Van Elslande met de geboorte van haar zoon.

Voorzitters Ilse Bats meldt dat schepen Carl Hanssens jarig is. De raad feliciteert schepen Carl 
Hanssens met zijn verjaardag.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat raadsleden Mia Mortier, Ali Alci, Hasan Bilici en Filip Baeyens de 
zitting vroeger zullen verlaten.



Gemeenteraad 2/63 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
27 april 2018

Voorzitter Ilse Bats meldt dat op vraag van raadslid Ali Alci de titels van punten 10 en 11: 
‘Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda, 
goedkeuring ontwerp statutenwijziging, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger’ en ‘Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke Samenwerking Westlede: algemene vergadering: 
akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger’ naar ‘Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke Samenwerking Westlede: buitengewone 
algemene vergadering: akteneming agenda, goedkeuring ontwerp statutenwijziging, bepaling 
mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief vertegenwoordiger’ en ‘Verenigingen, 
vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke Samenwerking Westlede: 
algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en 
aanduiding effectief vertegenwoordiger’.

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00082 Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 23 maart 
2018

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Femke Pieters die vraagt of er tot de komst van een buurtparking nabij 
de parking aan de Colruyt aan de Nijverheidstraat een overbrugging kan worden uitgewerkt 
voor sommige buurtbewoners.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 maart 
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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)
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Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 maart 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 2018-03-23.pdf

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

2 2018_GR_00095 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: terbeschikkingstelling gratis 
huisvuilzakken: bekrachtiging

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
In het retributiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen, is een clausule voorzien waarin de gemeenteraad het 
college van burgemeester en schepenen machtigt onder bepaalde voorwaarden gratis 
huisvuilzakken af te leveren. Deze beslissingen van het college moeten door de gemeenteraad 
worden bekrachtigd. Het college heeft beslist een inwoner van de stad gratis huisvuilzakken ter 
beschikking te stellen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 § 2, 15°.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende invoering van de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
In artikel 6 § 5.C van het retributiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en 
materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, wordt het volgende bepaald:

Ontvangen gratis 20 grote huisvuilzakken voor het ophalen van het gewoon huisvuil van gewone 
huishoudens:
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1. Personen die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte 
ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (nl. personen die op 
de Katzschaal een score hebben van 3 tot 4 punten voor het criterium incontinentie),
en
Zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen in het kader van 
de zorgverzekering voor tussenkomst professionele zorg voor zover het 
incontinentiemateriaal betreft (nl. personen die op de BEL-schaal een score hebben van 2 tot 
3 punten voor het criterium incontinentie),
en
Personen die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar).
Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen 
dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2. Personen die niet behoren tot d hiervoor, maar door hun ziekte veel huisvuilzakken nodig 
hebben.
Deze personen moeten hun situatie bewijzen door middel van een attest van een specialist-
geneesheer.

Het college van burgemeester en schepenen wordt door de gemeenteraad gemachtigd om deze 
tegemoetkoming te verlenen. Deze beslissingen van het college zullen door de gemeenteraad 
bekrachtigd worden. 
Deze tegemoetkomingen worden niet verleend aan personen die op 1 januari van het jaar van 
aanvraag hun gewone verblijfplaats hebben op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas in een 
gebouw waar het huisvuil opgehaald wordt door middel van huisvuilcontainers.

Een inwoner van de stad heeft, overeenkomstig de voorwaarden, tegemoetkoming inzake de 
retributie aangevraagd.
In zitting van 13 november 2017 heeft het college beslist dat, overeenkomstig de bepalingen 
van voornoemd artikel 6 § 5.C, twintig grote huisvuilzakken gratis ter beschikking worden 
gesteld aan deze inwoner van de stad, vermits hij aan de voorwaarden voor deze 
tegemoetkoming voldoet.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2018 waarbij, in 
toepassing van artikel 6 § 5.C van het retributiereglement op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, twintig grote 
huisvuilzakken ter beschikking worden gesteld aan een inwoner van de stad, te bekrachtigen.

3 2018_GR_00096 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
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infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: aanvulling en wijziging

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
Er worden twee aanpassingen aan het retributiereglement voorgelegd. 
Een eerste aanpassing betreft de bepaling in het retributiereglement volgens 
dewelke huisvuilzakken (restafval, pmd) kunnen bekomen worden per welbepaalde 
hoeveelheden (twintig zakken in een rol of vijf losse zakken). Naar aanleiding van het invoeren 
van een diftarsysteem wordt aan de gemeenteraad gevraagd deze specifieke aantallen te 
schrappen.
Ten tweede wordt voorgesteld de geactualiseerde huishoudelijke reglementen van de stedelijke 
groepsopvang vast te stellen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot deze aanvullingen en wijzigingen.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Gemeentedecreet, artikel 42 en 43 § 2, 15°.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende invoering van de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
Inzake de aantallen huisvuilzakken:
Vanaf 2019 wordt diftar ingevoerd. Om te voorkomen dat men op dat ogenblik huisvuilzakken 
over heeft, is het wenselijk dat men de aankopen kan beperken tot wat men nodig heeft.
Daarom is het noodzakelijk om de in het retributiereglement voorziene aantallen te schrappen.
Het gaat over de aantallen die voorzien zijn in artikel 6 § 5 van het retributiereglement (te 
verkrijgen van rol van twintig zakken of per vijf losse zakken).

Inzake de stedelijke groepsopvang:
Het zogenaamde subsidiebesluit van 22 november 2013 voorziet in subsidies voor de 
organisator van kinderopvang mits de dienstverlening aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij 
ministerieel besluit van 24 november 2017 werd artikel 21 van het subsidiebesluit als volgt 
gewijzigd:
Toevoeging van punt h) verzorgingsproducten, het gebruik van luiers en de afvalverwerking van 
luiers, die bepaald zijn in het huishoudelijk reglement en in de schriftelijke overeenkomst voor 
dat kind. Het bijkomende tarief is ofwel beperkt tot maximaal de werkelijk gemaakte kosten, de 
personeelskosten niet meegerekend, ofwel beperkt tot het volgende forfait:
1) als het kind gebruik maakt van luiers van de opvang: maximaal 1,5 EUR per volle dag, 
maximaal 60 % van 1,5 EUR per halve dag of maximaal 160 % van 1,5 EUR voor aansluitende 
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dag- en nachtopvang;
2) als het kind geen gebruik maakt van luiers van de opvang: maximaal 0,3 EUR per volle dag, 
maximaal 60 % van 0,3 EUR per halve dag of maximaal 160 % van 0,3 EUR voor aansluitende 
dag- en nachtopvang.

Dit heeft tot gevolg dat de luierbijdrage, zoals nu geldig binnen de stedelijke kinderopvang, 
gewijzigd moet worden. Voor een volle opvangdag zal maximum 1,50 EUR aangerekend kunnen 
worden wanneer een kind effectief gebruik maakt van luiers aangeleverd door de groepsopvang 
en maximum 0,30 EUR wanneer een kind geen gebruik meer maakt van de luiers.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
met ingang van 1 mei 2018 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, aan te vullen en te 
wijzigen.
De tekst van deze aanvullingen en wijzigingen luidt als volgt (aangegeven met grijze 
achtergrond): 

Artikel 6 - Tarieven en toepasselijke tarieftypes

§ 5. Inzake ophalen en verwerken van huisvuil en overig afvalbeheer (beleidsvelden 0300 en 
0309)

A. Tarieven

a) Tarieven voor inzameling aan huis

 Restafval 
o Huisvuilzakken voor het ophalen van het gewoon 

huisvuil van gewone huishoudens: 
 grote huisvuilzakken (60 liter)                                           1,10   EUR per 

huisvuilzak
 kleine huisvuilzakken (30 liter)                                         0,55   EUR per 

huisvuilzak

Te verkrijgen per rol van 20 of per 5 losse zakken.

 Huisvuilzakken voor het ophalen van het gewoon 
huisvuil van zelfstandigen, kmo’s en bedrijven 
(60 liter)                                                                                                       1,10   EUR per 
huisvuilzak

Te verkrijgen per rol van 20 zakken.
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 Huisvuilzakken voor luiers                                                                       0,55   EUR per 
huisvuilzak

Te verkrijgen per rol van 20 zakken.

 Pmd 
o Huisvuilzakken voor het ophalen van pmd                                          0,25   EUR per 

huisvuilzak

Te verkrijgen per rol van 20 zakken.

 Huisvuilzakken voor het ophalen van pmd in 
hoogbouw (240 liter)                                                                           206,25   EUR per doos

Te verkrijgen per doos (10 rollen van 20 zakken).

§ 19. Inzake kinderopvang (beleidsveld 0945)

A. Tarieven

b) Kinderdagverblijven

 Verbruik en afvalverwerking van luiers
(incl. gebruik van verzorgingsproducten): 

o voor een volledige dag                                                                            1,50   EUR 
per dag

o voor een halve dag                                                                                   0,75   EUR 
per halve dag

 Gebruik van verzorgingsproducten wanneer het kind
overdag zindelijk is (excl. slaapmomenten): 

o voor een volledige dag                                                                            0,30   EUR 
per dag

o voor een halve dag                                                                                   0,15   EUR 
per halve dag

Bijlagen
retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel

Boekhouding

Interpellatie van raadslid Ronny Suy die meldt dat raadslid Ine Somers zich later bij de raad zal 
voegen.

4 2018_GR_00097 OCMW: verenigingen: Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland: jaarrekening 2017: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding
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Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
De algemene vergadering van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland stelde in zitting van 
8 maart 2018 de jaarrekening 2017 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland vast.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Dienst 
voor Schuldbemiddeling Waasland.

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

Argumentatie
In toepassing van de artikelen 174 en 228, §1 van het OCMW-decreet wordt de jaarrekening 
2017 van de Dienst voor Schuldbemiddeling 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 de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Jaarrekening 2017 DSW

5 2018_GR_00098 Politieaangelegenheden: politiezone: begrotings- en 
jaarrekening 2017: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2017 van de politiezone 
Sint-Niklaas vast te stellen.
De personeelsuitgaven bedragen meer dan wat oorspronkelijk begroot werd, omwille van 
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volgende redenen:
- er was geen indexsprong voorzien in 2017 (pas in januari 2018, maar verschoven naar juli 
2017): extra kost 163.018,84 EUR;
- vervangingen van personeelsleden die instapten in het stelsel van non-activiteit voorafgaand 
aan de pensionering (NAVAP): 159.649,69 EUR meer subsidies ontvangen dan begroot, maar er 
werd geen budgetwijziging uitgevoerd om deze extra ontvangsten te verschuiven naar het 
uitgavekrediet om deze vervangingen te kunnen financieren.
Het totale resultaat (inclusief personeelsuitgaven) is positiever dan wat begroot werd.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, artikel 34.
Nieuwe gemeentewet, Titel VI, Hoofdstuk I, artikel 240 § 1.
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie, artikelen 66 tot en met 72.

Argumentatie
In de ééngemeentezones behouden de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen en de burgemeester hun bevoegdheden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de  begrotings- en jaarrekening 2017 van de politiezone Sint-Niklaas als volgt vast te stellen:

- De begrotingsrekening sluit af met:
  - gewone dienst:
     - een begrotingsresultaat van 1.568.395,82 EUR;
     - een boekhoudkundig resultaat van 1.599.158,90 EUR.
  - buitengewone dienst:
    - een begrotingsresultaat van 87.420,14 EUR;
    - een boekhoudkundig resultaat van 513.758,62 EUR.

- De balans sluit af met een totaal van 15.542.050,31 EUR.

- De resultatenrekening sluit af met een uiteindelijk boni van 647.233,93 EUR, namelijk een 
exploitatieboni van 671.630,67 EUR en een uitzonderlijk mali van 24.396,74 EUR.

Bijlagen
POLITIEZONE BALANS - EN RESULTATENREKENING 2017
Begrotingsrekening politiezone 2017
Bijlagen politierekening 2017
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ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

6 2018_GR_00085 Open Data Charter: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Binnen het Smart Flanders-programma, gericht op het ontwikkelen van een open databeleid, 
werd het Open Data Charter opgesteld door de dertien centrumsteden, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel en imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum). Dit 
charter lijst de strategische en technische principes op die van belang zijn voor een duurzaam 
en gemeenschappelijk open databeleid. De partijen die dit charter ondertekenen spreken de 
ambitie uit om in de toekomst deze principes maximaal toe te passen en als kader te gebruiken 
om een meer coherent en gezamenlijk beleid rond open data vorm te geven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit charter goed te keuren.

Juridische grond
Decreet hergebruik van overheidsinformatie 2007/2015.

Argumentatie
Achtergrond
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde in 2017 het Smart 
Flanders-programma, een ondersteuningsprogramma dat door onderzoekers van imec 
uitgevoerd wordt en loopt tot eind 2019. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de dertien 
centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel (VGC) in hun ontwikkeling 
tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde 
referentiemodellen, en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren te stimuleren.
Smart Flanders ondersteunt steden niet enkel een gedragen visie op open data op te stellen en 
uit te dragen, maar deze ook in de praktijk om te zetten en interessante stadsdata te ontsluiten.
Data vormen de basis van innovatieve smart city-oplossingen en zijn een conditio sine qua non 
voor elke nieuwe app of dienst die men zich in stedelijke context kan inbeelden. Wanneer deze 
gegevens opengesteld worden zodat burgers, kleine en grote bedrijven, het middenveld en 
andere geïnteresseerde partijen ze ook kunnen hergebruiken, wordt dit potentieel 
gemaximaliseerd.

Open Data Charter
In het Open Data Charter worden twintig principes uitgesproken die erop gericht zijn data op 
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een duurzame manier te ontsluiten, met het oog op transparantie en het maximaliseren van 
hergebruik door derde partijen.

De partijen die dit charter ondertekenen, spreken de ambitie uit om in de toekomst deze 
principes maximaal toe te passen en als kader te gebruiken om een meer coherent en 
gezamenlijk beleid rond open data vorm te geven. Het charter bevat dus geen bindende 
bepalingen en verbindt de partijen die het ondertekenen formeel tot niets, maar wil een 
gezamenlijke visie en ambitie uitspreken. Het wil de betrokken steden een houvast geven om 
van start te gaan met een ambitieus en duurzaam open data beleid.

De twintig principes werden besproken, opgesteld en vastgelegd door de dertien 
centrumsteden, de VGC en imec. Het charter werd aan het einde van 2017 door de stuurgroep 
van Smart Flanders goedgekeurd en ligt ter goedkeuring en bekrachtiging bij de betrokken 
stedelijke organisaties.

Bij het Open Data Charter wordt een begeleidend document gevoegd met details over 
uitwerking (bijvoorbeeld rond bruikbare standaarden, licenties), dat gemakkelijk geüpdatet kan 
worden. In bijlage worden het Open Data Charter en het begeleidend document toegevoegd. In 
het Open Data Charter is ook een link naar de meest recente versie van het begeleidend 
document te vinden.

Wat betekent dit voor de organisatie?
Een meer doorgedreven reflectie rond het belang van data:
- nadenken en werken rond data binnen de stadsorganisatie;
- opzetten van een vorm van coördinatie rond dit thema;
- belang van dialoog rond data binnen en buiten de stedelijke organisatie;
- bewustzijn creëren rond het belang van duidelijke formuleringen en regelingen rond data in 
bestekken en overeenkomsten en bij medewerkers die data hanteren.

Waar willen we naartoe?
- het verkleinen van de kans op een zogenaamde 'vendor lock-in' (het afhankelijk zijn als klant 
van een leverancier voor producten en diensten, omdat de klant niet in staat is om van 
leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak) en het 
vermijden dat stadsdata vastzitten bij externe partijen;
- het innovatiepotentieel van de stad een duw in de rug geven;
- de druk om duurzame en innovatieve dienstverlening uit te bouwen en onderhouden niet 
enkel bij de stad leggen, maar ook bij haar partners en leveranciers;
- de druk om manueel data in te geven en deze gefragmenteerd te delen met andere overheden 
doen afnemen door automatisering en het linken van data.

Adviezen
Dienstverlening (DST): Gunstig advies.
Het Open Data Charter biedt het nodige kader om zowel intern als extern het belang van open 
data te duiden en te onderstrepen.  Het biedt richtlijnen om als organisatie op professionele 
wijze open data te ontginnen (concreet open te stellen) en derden aan te sporen hiermee aan de 
slag te gaan.

ICT (ICT): Gunstig advies.
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Een noodzakelijke, eerste stap in het bewuster omgaan met en ter beschikking stellen van de 
openbare gegevens die voor diverse doeleinden kunnen aangewend worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het Open Data Charter goed te keuren.

Bijlagen
Open Data Charter Smart Flanders
Begeleidend document Open Data Charter v0.95

HR

Johan Verhulst, stadssecretaris verlaat de zitting

7 2018_GR_00099 Personeel: decretale graden: oproep tot kandidaatstelling 
voor het ambt van financieel directeur en vaststelling van 
de bijhorende functiebeschrijving

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
Het decreet over het lokaal bestuur regelt de werking van de gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.
Volgens artikel 162 § 1 van dit decreet is er in elke gemeente een financieel directeur die zowel 
ten dienste staat van de gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
dat de gemeente bedient.
Indien de titularis van het ambt van financieel beheerder bij de gemeente en de titularis van het 
ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 
gemeente bedient verschillende personen zijn, zoals in Sint-Niklaas het geval is, kan de 
gemeenteraad de titularissen oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor 
het ambt van financieel directeur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van 
financieel directeur te lanceren en de bijhorende functiebeschrijving vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 583 en 589.
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Argumentatie
Het decreet lokaal bestuur regelt de overgang naar één ambtelijke organisatie voor stad en 
OCMW, onder andere door de aanstelling van één financieel directeur. De gemeenteraad stelt 
de procedure vast tot invulling van die functie:
a) ofwel doet de gemeenteraad een oproep tot kandidaatstelling, gericht aan de in dienst zijnde 
titularissen, 
b) ofwel beslist de gemeenteraad om de functie in te vullen via aanwerving of bevordering.
De gemeenteraad stelt ook de functiebeschrijving vast.
Het geniet de voorkeur voor de invulling van het ambt van financieel directeur de procedure te 
kiezen waarbij aan de zittende functiehouders een oproep wordt gericht met de vraag of zij zich 
kandidaat willen stellen, omwille van volgende redenen:
- het ten volle benutten van de ervaring en expertise van de zittende functiehouders waardoor 
ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd;
- het zuinigheidsbeginsel waardoor moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe financieel 
directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens (zoals decretaal 
bepaald) met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie moeten 
worden aangesteld.
De huidige functiehouders hebben dertig dagen de tijd voor de kandidaatstelling. Na het 
verstrijken van deze termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich 
tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Bij de oproep hoort ook een functiebeschrijving. In het decreet over het lokaal bestuur zijn de 
taken en opdrachten van de financieel directeur dezelfde als die van de financieel beheerder uit 
het gemeente- en OCMW-decreet. Daarom is de bijhorende functiebeschrijving gebaseerd op de 
huidige functiebeschrijvingen van financieel beheerder van de gemeente en van het OCMW.

Wanneer zich twee zittende functiehouders voor het ambt kandidaat stellen zal de 
gemeenteraad één van beide aanstellen op basis van een systematische vergelijking van titels 
en verdiensten. De gemeenteraad bepaalt de criteria waarop deze vergelijking zal worden 
gebaseerd, eventueel aangevuld met een bijkomende proef. 

Er wordt voorgesteld om volgende beoordelingscriteria vast te leggen:
- opleiding/diploma's/navorming;
- eerdere evaluaties;
- de vereiste kennis en competenties opgenomen in de functiebeschrijving;
- beroepservaring.

De gemeenteraad kan tevens bepalen of de niet geselecteerde kandidaat wordt opgenomen in 
een wervingsreserve. Er wordt voorgesteld om geen wervingsreserve aan te leggen.
Wanneer er één kandidaat is voor het ambt, wordt de enige kandidaat van rechtswege 
aangesteld als financieel directeur. De functiehouder die zich geen kandidaat heeft gesteld, 
moet worden aangesteld als adjunct-financieel directeur of in een andere passende functie.
Wanneer niemand zich kandidaat stelt, zal de functie worden ingevuld via aanwerving of 
bevordering. Ook in dat geval moeten de functiehouders die zich geen kandidaat hebben 
gesteld, worden aangesteld als adjunct-financieel directeur of in een andere passende functie.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de heer Bart Foubert, financieel beheerder van de gemeente, en de heer Luc Vermeiren, 
financieel beheerder van het OCMW, op te roepen om zich binnen de dertig dagen kandidaat te 
stellen voor het ambt van financieel directeur.
Aan de kandidaten wordt gevraagd om een curriculum vitae bij hun kandidaatstelling te voegen.

Artikel 2
de functiebeschrijving voor het ambt van financieel directeur goed te keuren.

Artikel 3
in geval van een systematische vergelijking van titels en verdiensten, volgende 
beoordelingscriteria vast te leggen:
- opleiding/diploma's/navorming;
- eerdere evaluaties;
- de vereiste kennis en competenties opgenomen in de functiebeschrijving;
- beroepservaring.

Artikel 4
geen wervingsreserve aan te leggen.

Bijlagen
functiebeschrijving financieel directeur 

8 2018_GR_00100 Personeel: decretale graden: oproep tot kandidaatstelling 
voor het ambt van algemeen directeur en vaststelling van 
de bijhorende functiebeschrijving

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
Het decreet over het lokaal bestuur regelt de werking van de gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.
Volgens artikel 162 § 1 van dit decreet is er in elke gemeente een algemeen directeur die zowel 
ten dienste staat van de gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
dat de gemeente bedient.
Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende 
personen zijn, zoals in Sint-Niklaas het geval is, kan de gemeenteraad de titularissen oproepen 
om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van 
algemeen directeur te lanceren en de bijhorende functiebeschrijving vast te stellen.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 583 en 589.

Argumentatie
Het decreet lokaal bestuur regelt de overgang naar één ambtelijke organisatie voor stad en 
OCMW, onder andere door de aanstelling van één algemeen directeur. De gemeenteraad stelt 
de procedure vast tot invulling van deze functie:
a) ofwel doet de gemeenteraad een oproep tot kandidaatstelling, gericht aan de in dienst zijnde 
titularissen (gemeentesecretaris en OCMW-secretaris),
b) ofwel beslist de gemeenteraad om de functie in te vullen via aanwerving of bevordering.
De gemeenteraad stelt ook de functiebeschrijving vast.

Het geniet de voorkeur voor de invulling van het ambt van algemeen directeur de procedure te 
kiezen waarbij aan de zittende functiehouders een oproep wordt gericht om zich kandidaat te 
stellen, omwille van volgende redenen:
- het ten volle benutten van de ervaring en expertise van de zittende functiehouders waardoor 
ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd;
- het zuinigheidsbeginsel waardoor moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen 
directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens (zoals decretaal 
bepaald) met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie moeten 
worden aangesteld.
De huidige functiehouders hebben dertig dagen de tijd voor de kandidaatstelling. Na het 
verstrijken van deze termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich 
tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Bij de oproep hoort ook een functiebeschrijving. In het decreet over het lokaal bestuur zijn de 
taken en opdrachten van de algemeen directeur dezelfde als die van de secretaris uit het 
gemeente- en OCMW-decreet. Daarom is de bijhorende functiebeschrijving gebaseerd op de 
huidige functiebeschrijvingen van gemeentesecretaris en OCMW-secretaris.

Wanneer zich twee zittende functiehouders voor het ambt kandidaat stellen zal de 
gemeenteraad één van beide aanstellen op basis van een systematische vergelijking van titels 
en verdiensten. De gemeenteraad kan de criteria bepalen waarop deze vergelijking zal worden 
gebaseerd, eventueel aangevuld met een bijkomende proef. 

Er wordt voorgesteld om volgende beoordelingscriteria vast te leggen:
- opleiding/diploma's/navorming;
- eerdere evaluaties;
- de vereiste kennis en competenties opgenomen in de functiebeschrijving;
- beroepservaring.

De gemeenteraad kan tevens bepalen of de niet geselecteerde kandidaat wordt opgenomen in 
een wervingsreserve. Er wordt voorgesteld om geen wervingsreserve aan te leggen.

Wanneer er één kandidaat is voor het ambt, wordt de enige kandidaat van rechtswege 
aangesteld als algemeen directeur. De functiehouder die zich geen kandidaat heeft gesteld, 
moet worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur of in een andere passende functie.
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Wanneer niemand zich kandidaat stelt, zal de functie worden ingevuld via aanwerving of 
bevordering. Ook in dat geval moeten de functiehouders die zich geen kandidaat hebben 
gesteld, worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur of in een andere passende functie.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de heer Johan Verhulst, gemeentesecretaris, en de heer Tjeu Van Diessen, OCMW-secretaris, op 
te roepen om zich binnen de dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen 
directeur.
Aan de kandidaten wordt gevraagd om een curriculum vitae bij hun kandidaatstelling te voegen.

Artikel 2
de functiebeschrijving voor het ambt van algemeen directeur goed te keuren.

Artikel 3
in het geval van een systematische vergelijking van titels en verdiensten, volgende 
beoordelingscriteria vast te leggen:
- opleiding/diploma's/navorming;
- eerdere evaluaties;
- de vereiste kennis en competenties opgenomen in de functiebeschrijving;
- beroepservaring.

Artikel 4
geen wervingsreserve aan te leggen.

Bijlagen
functiebeschrijving algemeen directeur 

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Johan Verhulst, stadssecretaris betreedt de zitting
Jens Vrebos, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

9 2018_GR_00101 OCMW: voordracht kandidaat werkend lid: 
ontvankelijkheid van voordrachtsakte en 
verkozenverklaring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
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Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter die meldt dat een geheime stemming 
nodig is om geen procedurefouten te maken.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats die de raad voorstelt over te gaan tot de geheime 
stemming en aan de twee jongste aanwezige raadsleden, de heer Aster Baeck en mevrouw 
Femke Pieters, vraagt de stembriefjes te verzamelen.
Interpellatie van stadssecretaris Johan Verhulst die meldt dat de geheime stemming volgend 
resultaat heeft opgeleverd: dertig stemmen voor, drie stemmen tegen en vijf onthoudingen.

Bondige toelichting
De heer Mike Nachtegael werd verkozen in gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 als OCMW-
raadslid en aangesteld in de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 
7 januari 2013. De heer Nachtegael werd in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 
ook aangesteld als voorzitter. 
Met brief van 16 februari 2018, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, bood de heer 
Mike Nachtegael zijn ontslag aan als OCMW-voorzitter en -raadslid. Dit gezien hij aan de slag 
gaat als academisch beheerder bij de Universiteit Gent. 
Op de akte van voordracht van de kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad en van hun 
opvolgers, ingediend bij de stadssecretaris op 21 december 2012, staat geen opvolger vermeld 
voor de heer Mike Nachtegael.
Overeenkomstig artikel 14 van het OCMW-decreet kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in 
functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, met behoud van 
de toepassing van artikel 9, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en één of meer kandidaat-
opvolgers voordragen. Door de sp.a-Groen-fractie werd een voordrachtsakte opgemaakt, maar 
deze werd niet getekend door alle gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen 
lid hadden ondertekend en die nog in functie zijn.
Conform artikel 54 van het OCMW-decreet werd tijdens de OCMW-raadszitting van 1 maart 
2018 een nieuwe voorzitter gekozen onder de leden van de OCMW-raad, namelijk de heer 
Willem De Klerck. 
Artikel 14 van het OCMW-decreet bepaalt verder het volgende: "Als er binnen de zestig dagen 
nadat een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn ophoudt deel uit te maken van de raad 
voor maatschappelijk welzijn of de datum van zijn verhindering ingaat geen vervanger wordt 
voorgedragen of als er geen vervanger kan worden voorgedragen, dan wordt met behoud van 
de toepassing van artikel 9 in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk 
gemeenteraadslid over zoveel stemmen beschikt als vermeld in artikel 11 en waarbij de 
kandidaat of de kandidaten die de meeste stemmen behalen als verkozen worden verklaard. Bij 
staking van stemmen is artikel 12 van toepassing. De kandidaat-werkende leden en de 
kandidaat-opvolgers worden met toepassing van artikel 10 voorgedragen, met dien verstande 
dat de voordrachtsakten op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk vijf dagen voor de 
gemeenteraadszitting waarop het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de 
opvolger of opvolgers zullen worden verkozen, aan de gemeentesecretaris worden 
overhandigd."
Ten vroegste na het verstrijken van de decretaal vastgelegde wachttermijn van zestig dagen (op 
18 april 2018) en uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting (22 april 2018) zal de fractie 
sp.a-Groen een voordrachtsakte hebben ingediend om Kris Van der Coelden voor te dragen als 
OCMW-raadslid. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte vast te 
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stellen, de geloofsbrieven van de kandidaat werkend lid te onderzoeken en de kandidaat met de 
meeste stemmen verkozen te verklaren. 

Juridische grond
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 10 § 1, 14, 16 § 4, 25 en 26.

Argumentatie
De heer Mike Nachtegael neemt ontslag als OCMW-raadslid en OCMW-voorzitter. Er staat geen 
opvolger op de voordrachtsakte die op 21 december 2012 werd ingediend bij de stadssecretaris.
Artikel 14 van het OCMW-decreet bepaalt dat als er binnen de zestig dagen nadat een lid van de 
raad voor maatschappelijk welzijn ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk 
welzijn of de datum van zijn verhindering ingaat geen vervanger wordt voorgedragen of als er 
geen vervanger kan worden voorgedragen, dan wordt met behoud van de toepassing van artikel 
9 in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over 
zoveel stemmen beschikt als vermeld in artikel 11 en waarbij de kandidaat of de kandidaten die 
de meeste stemmen behalen als verkozen worden verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 
12 van toepassing. De kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers worden met 
toepassing van artikel 10 voorgedragen, met dien verstande dat de voordrachtsakten op straffe 
van onontvankelijkheid uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarop het nieuwe lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden verkozen, 
aan de gemeentesecretaris worden overhandigd.
Artikel 16 § 4, eerste lid, bepaalt dat de geloofsbrieven van de opvolgers opnieuw worden 
onderzocht door de voorzitter van de gemeenteraad wanneer zij na de algehele vernieuwing 
van de raad voor maatschappelijk welzijn geroepen worden om een lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn te vervangen.
Artikel 16 § 4, laatste lid, bepaalt dat elke eedaflegging die plaatsheeft na de 
installatievergadering van de OCMW-raad gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de 
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, en dat van deze eedaflegging 
een proces-verbaal wordt opgemaakt dat door de voorzitter van de gemeenteraad en de 
gemeentesecretaris wordt ondertekend. Dit proces-verbaal moet worden bezorgd aan de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Ten vroegste na het verstrijken van de decretaal vastgelegde wachttermijn van zestig dagen (op 
18 april 2018) en uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting (22 april 2018) zal de fractie 
sp.a-Groen een voordrachtsakte hebben ingediend om Kris Van der Coelden voor te dragen als 
OCMW-raadslid. 
De ingediende voordrachtsakte zal onmiddellijk na ontvangst als bijlage toegevoegd worden 
aan deze zitting. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, met 30 stemmen voor, 3 stemmen 
tegen en 5 onthoudingen

Artikel 1
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de voordrachtsakte ontvankelijk te verklaren. 

Artikel 2
de geloofsbrieven goed te keuren.

Artikel 3
de kandidaat met de meeste stemmen, namelijk de heer Kris Van der Coelden, °13 februari 
1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas, verkozen te verklaren als werkend lid van de 
raad voor maatschappelijk welzijn.

Bijlagen
Getuigschrift van woonst Kris Van der Coelden
Uittreksel strafregister Kris Van der Coelden
Verklaring onverenigbaarheid mandaat Kris Van der Coelden
Voordrachtsakte Kris Van der Coelden

Bart Foubert, raadslid (Groen) betreedt de zitting

10 2018_GR_00103 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: buitengewone algemene 
vergadering: akteneming agenda, goedkeuring ontwerp 
statutenwijziging, bepaling mandaat vertegenwoordiger 
en aanduiding effectief vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De Intergemeentelijke Samenwerking Westlede nodigt het stadsbestuur uit tot de 
buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2018, om 19 uur, in het hoofdgebouw van het 
crematorium Westlede, met als agendapunt een statutenwijziging. Deze statutenwijziging 
kadert in de invoering van het decreet lokaal bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede op 5 juni 2018;
- het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordiger voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden.

Juridische grond
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Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen, omgevormd tot 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.
Statuten Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.

Argumentatie
Met e-mail van 2 maart 2018 bezorgt de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2018 met volgende agenda:
1. Statutenwijziging.

De statuten van IGS Westlede worden aangepast aan het decreet lokaal bestuur. De 
voornaamste wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van de tekst aan het nieuwe 
decreet en redactionele wijzigingen.

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, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
het ontwerp van statutenwijziging van Intergemeentelijke Samenwerking Westlede goed te 
keuren.
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 3
opdracht te geven aan de effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene 
vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 4
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor de 
buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking 
Westlede:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid, °13 februari 
1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas.
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Bijlagen
C-1803.536.187.046 IGS Westlede statutenwijziging.pdf
0 Agenda Bijz Av 20180605.pdf
1 Wijziging_statuten_2018.pdf
2 Bijlage 1 register 2018.pdf
3 Bijlage 2 Bevolking.pdf
4 Toelichting.pdf

11 2018_GR_00102 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: algemene vergadering: 
akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiding effectief 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de 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 Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede op 5 juni 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordiger voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
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 Intercommunale 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen, omgevormd tot 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.
Statuten Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.

Argumentatie
Met e-mail van 30 maart 2018 bezorgt de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2018 met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 5 december 2017.
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2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2017.
3. Verslag commissaris-revisor.
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Werkingsverslag 2017.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.

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, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 5 juni 2018 
van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 5 juni 
2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, in te stemmen met de op de agenda 
van deze vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 3
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid, °13 februari 
1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
C-1804.495.899.411 uitnodiging algemene vergadering IGS Westlede 05-06-2018.pdf
0 Agenda Av 20180605.pdf
1 Verslag Av 5 december 2017.pdf
2 Financieel verslag 2017.pdf
3 Commissarisverslag 31122017.pdf
5 Werkingsverslag 2017.pdf
6 Ontslag benoeming bestuurders.pdf

Toerisme

12 2018_GR_00086 Stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme: vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie
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Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme opnieuw samen.
De heer Frans Wymeersch, fractievoorzitter Vlaams belang, vraagt de vervanging van een lid 
van de afvaardiging van zijn fractie in de commissie. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Statuten stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 22 juli 1946 en gewijzigd door de gemeenteraad in zittingen van 7 
mei 1965, 5 april 1971, 24 maart 1983, 23 januari 1989, 24 februari 1995 en 16 februari 2007.

Argumentatie
De stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme is overeenkomstig haar statuten 
als volgt samengesteld:
- een beheerraad bestaande uit veertien stemgerechtige leden-afgevaardigden van de 
gemeenteraad (evenredig verdeeld over alle fracties van de gemeenteraad), een 
stemgerechtigde voorzitter rechtstreeks aangesteld door de gemeenteraad buiten voormelde 
afgevaardigden van de fracties, de schepen (zonder stemrecht) tot wiens bevoegdheid het 
toerisme behoort;
- een secretaris, aangesteld door de gemeenteraad onder de leden van het gemeentepersoneel;
- een aantal raadgevende leden, namelijk vertegenwoordigers van plaatselijke toeristische 
verenigingen, en deskundigen.

De heer Frans Wymeersch verzoekt per e-mail van 19 maart 2018 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de Vlaams Belang-fractie in de commissie. Mevrouw Lieve Van den 
Bossche, Knaptandstraat 7, 9100 Sint-Niklaas, wordt vervangen door mevrouw Marleen 
Wymeersch, Sint-Gillisbaan 183, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
mevrouw Lieve Van den Bossche als stemgerechtigd lid namens Vlaams Belang in de stedelijke 
commissie voor de bevordering van het toerisme, met ingang van heden en voor de duur van de 
bestuursperiode 2013-2018, te vervangen door mevrouw Marleen Wymeersch, Sint-Gillisbaan 
183, 9100 Sint-Niklaas.
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TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Ine Somers, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

13 2018_GR_00083 Leveringen: redundante koppeling en uitbreiding 
bestaand glasvezelnetwerk: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Ronny Suy.

Bondige toelichting
In zitting van 19 januari 2009 besliste het college van burgemeester en schepenen de realisatie 
van het ICT-masterplan betreffende de vernieuwing van de informaticainfrastructuur, WAN 
(Wide Area Network) en het verstrekken van opleidingen (raamcontract voor een periode van 
vier jaar) te gunnen aan de firma's Siemens Communications nv (perceel 1 betreffende hard- en 
software en perceel 2 betreffende de WAN) en Xylos nv (perceel 3 betreffende 
opleidingsdiensten).
Momenteel is dit netwerk nog niet redundant in een ring georganiseerd (d.w.z. ontdubbeld 
zodat de continuïteit van de werking kan gegarandeerd worden), maar wordt er met een lus 
richting het techniekhuis gewerkt. Om deze situatie op te lossen vraagt de afdeling ICT het 
netwerk uit te breiden en redundant te maken. De raming hiervoor bedraagt 180.000 EUR, 
inclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1°, d en de daarbij behorende koninklijke 
besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 42 en 43 §2.
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.
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Argumentatie
In 2009 werd de glasvezelring aangelegd. De stadswerkplaatsen werden toen op een niet-
redundante wijze gekoppeld op de ring. Omwille van de sterke groei sinds 2009 van de site 
techniekhuis qua bezetting en belang, is het belangrijk de verbinding te ontdubbelen en zo de 
connectie te garanderen. In de toekomst kan de site techniekhuis dienen als mogelijke 'break-
out' naar 'private of public cloud' of als uitwijkmogelijkheid voor in te richten serverruimtes.

Voor deze opdracht geeft de afdeling ICT er de voorkeur aan samen te werken met de 
oorspronkelijke onderaannemer die het glasvezelnetwerk heeft aangelegd. Deze firma 
(Eurofiber nv) heeft de activiteiten van de toenmalige onderaannemer B-Telecom overgenomen 
van Syntigo (zie bijlage). De wetgeving overheidsopdrachten staat toe de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking toe te passen indien er slechts 
één specifieke marktspeler deze opdracht kan uitvoeren. Aangezien de firma Eurofiber nv niet 
toelaat dat andere firma's instaan voor het bewerken van haar buizeninfrastructuur en enkel 
aanpassingen aan haar netwerkinfrastructuur toelaat door door hen gecertifieerde 
onderaannemers, is dit het geval.

Het team overheidsopdrachten adviseert akkoord te gaan met de wijze van gunning 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, gelimiteerd tot de 
oorspronkelijke firma), indicatieve raming (148.760,33 EUR + 31.239,67 EUR (21 % btw) = 
180.000 EUR) en voorwaarden van deze opdracht.

De jury voor het objectief beoordelen van de offerte bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling ICT.

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig advies.
Werd voorzien binnen het ICT-budget 2018.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), indicatieve raming (148.760,33 EUR + 31.239,67 EUR (21 % btw) = 180.000 
EUR) en voorwaarden betreffende het uitbreiden van het bestaande glasvezelnetwerk en het 
redundant maken van de site techniekhuis.

Artikel 2
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de jury voor het objectief beoordelen van de offerte vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling ICT.

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer - ramingnummer 2018140606 -2018140515.

Bijlagen
Overeenkomst onderaanneming
Brief Syntigo

14 2018_GR_00087 Werken: raamovereenkomst voor het ruimen van 
straatgrachten en het afvoeren van slib: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de 
raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten en het afvoeren van slib 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 'Raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten en het 
afvoeren van slib' werd een bestek met nr. 2017/030aa opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein.
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Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- basisopdracht (raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten), raming: 218.650 EUR, 
excl. btw;
- verlenging 1 (raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten), raming: 218.650 EUR, 
excl. btw;
- verlenging 2 (raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten), raming: 218.650 EUR, 
excl. btw;
- verlenging 3 (raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten), raming: 218.650 EUR, 
excl. btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 874.600 EUR, excl. btw 
(123.028,50 EUR btw verlegd).
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, met mogelijk drie 
stilzwijgende verlengingen van één jaar.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nr. 2017/030aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor het ruimen van straatgrachten en het afvoeren van slib', opgesteld door de dienst 
projecten openbaar domein goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve 
raming bedraagt 874.600 EUR, excl. btw (123.028,50 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op de budgetcodes 61035250/RME/0319/01 
(actie/raming 2018141548/2018142522) en 61035350/RME/0310/01 (actie/raming 
2018150338/2018150527) en in het budget van de volgende jaren.

Bijlagen
Bestek straatgrachten incl verwerking - Model 3P
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15 2018_GR_00088 Werken: realisatie stadswinkel en stadsarchief: 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 die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Jan Snellings die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Ronny Suy die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden voor de 
realisatie van de stadswinkel en het stadsarchief 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
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 april 2016 de 
ontwerpopdracht voor de opdracht 'Realisatie stadswinkel en stadsarchief' toe te wijzen aan 
TBM Robbrecht en Daem Architecten - Callebaut Architecten, Lieremanstraat 64, 9000 Gent.

Het voorontwerp van de nieuwe vleugel van het stadhuis aan de Parkstraat (met hierin 
opgenomen de stadswinkel, het stadsarchief, het toeristisch infokantoor, de receptiezaal, de 
crisiszaal, vergaderzalen, backofficeplaatsen ... ) werd goedgekeurd in de collegezitting van 19 
juni 2017 en vervolgens verder uitgewerkt in functie van de vergunningsaanvraag (procedure 
loopt). In functie van de realisatie van dit project wordt nu een eerste aanbestedingsklaar 
dossier ter goedkeuring voorgelegd.
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Er werd een bestek met nr. 2015/034aa opgesteld door de ontwerper, ontwerpbureau TBM 
Robbrecht en Daem Architecten - Callebaut Architecten in samenwerking met Murmuur 
Architecten, Lieremanstraat 64, 9000 Gent. Het dossier omvat de sloopwerken van de huidige 
rechtervleugel, de panden in de Parkstraat en de receptiezaal, alsook de bouwwerken voor het 
oprichten van het nieuw bouwvolume langs de Parkstraat, waarin de stadswinkel, het 
stadsarchief, het toeristisch infokantoor, de receptiezaal, de crisiszaal, vergaderzalen en 
backofficeplaatsen een plaats krijgen. 
Maken geen deel uit van onderhavig dossier:
- de werken in de neogotische vleugel in functie van de stadswinkel, uitgezonderd het 
realiseren van de lift- en traphal palend aan de nieuwbouw. Deze werken worden opgenomen in 
een dossier 'fase 1 van realisatie beheersplan neogotisch stadhuis', momenteel in voorbereiding 
door ontwerpenteam Maat-Werk;
- het vast meubilair in de nieuwbouw (baliemeubels, wachtbank, meubilair in studiezaal, 
meubilair in receptiezaal). Dit zal opgenomen worden in een afzonderlijk, nog te verfijnen 
dossier. Coördinatie met het dossier vast meubilair is wel opgenomen in voorliggend dossier;
- de omgevingsaanleg, omdat die tot nu toe geen onderdeel uitmaakt van de opdracht aan 
ontwerpbureau TBM Robbrecht en Daem Architecten - Callebaut Architecten in samenwerking 
met Murmuur Architecten.

De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd tussen 6.843.045,58 EUR, exclusief btw 
(duurste variant) en 6.690.448,42 EUR, exclusief btw (goedkoopste variant). Er worden in het 
dossier naast de basisuitvoering voor de gevelafwerking in witte Kroatische kalksteen, nog twee 
goedkopere varianten in witte natuursteen en één in witte baksteen voorzien. Wanneer de 
werkelijke inschrijvingsprijzen gekend zijn, kan de beste variant die past binnen het beschikbare 
budget gegund worden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Tevens wordt voorgesteld voor dit project zélf een ABR-polis (Alle Bouwplaatsrisico's) af te 
sluiten.

Adviezen
Verzekeringen (VZK): Gunstig advies.
Een verzekering Alle Bouwplaatsrisico's (afgekort ABR) is een onmisbare verzekering bij het 
oprichten van bouwwerken of bij grote verbouwings- of afbraakwerken. 
Alle personen die betrokken zijn bij het bouwproces (architecten, (onder)aannemers, 
studieburelen, ingenieurs ...) kunnen verantwoordelijkheden oplopen of fouten begaan waardoor 
ze schade aan derden veroorzaken. In een ABR-polis kunnen al deze partners in eenzelfde polis 
verzekerd worden zodat bij een schadegeval de schaderegeling vergemakkelijkt en er geen 
jarenlange discussies ontstaan tussen de verschillende bouwpartners over de aansprakelijkheid. 
Het afsluiten van een ABR door de bouwheer biedt een aantal voordelen, zoals:
- de bouwheer kiest zelf de verzekeraar bij wie hij de verzekering wenst te onderschrijven;
- de bouwheer zal de meest geschikte dekkingen opleggen, eerder dan de aannemer het 
goedkoopste contract te zien kiezen, met uitsluitingen en vrijstellingen die de inhoud uithollen;
- de bouwheer is zeker van de betaling van de premies en van de geldigheid van het contract;
- wanneer de aannemer in gebreke blijft, blijft het contract onderschreven door de bouwheer in 
voege en treedt in plaats van de dekking die door de aannemer werd onderschreven;
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- in geval van schade zal de verzekeraar met de bouwheer en in zijn belang het schadegeval 
regelen;
- de kostprijs is voordeliger voor de bouwheer omdat deze kan vrijgesteld worden van 
taksen/btw.

Voor de premie bestaat geen vooropgesteld tarief.  De premie hangt af van verschillende 
factoren, zoals de ligging van de bouwplaats, de gekozen kapitalen in burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, de identiteit van de verzekerde personen, de aard en de grootte van het werk, 
de verzekerde goederen, de dekkingstermijnen, de waarborgen, de eventuele eigen risico's en 
dekkingsuitbreidingen.
De premie voor de afdeling aansprakelijkheid wordt sterk beïnvloed door het aanpalende risico.  
Wanneer een gebouw opgetrokken wordt naast een ander gebouw is het risico voor de 
verzekeraar aanzienlijk hoger dan wanneer een pand opgetrokken wordt zonder buren. Voor de 
afdeling zaakschade kan de premie dan weer sterk verhogen in functie van de funderingen.  Een 
gewoon funderingsplateau geeft bijvoorbeeld een goedkopere premie dan paalfunderingen.
Geschat wordt dat de premie voor de ABR-polis voor het bouwen van de stadswinkel tussen 
8.000 en 10.000 EUR zal bedragen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 24 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen met uitzondering van raadslid Ali Alci, SOS 2012-
raadslid Mia Mortier) en 16 onthoudingen (CD&V, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a-Groen-raadslid 
Ali Alci, SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
het bestek met nr. 2015/034aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Realisatie 
stadswinkel en stadsarchief', opgesteld door de ontwerper, TBM Robbrecht en Daem Architecten 
- Callebaut Architecten, Lieremanstraat 64, 9000 Gent, goed te keuren. De voorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
indicatieve raming bedraagt 6.843.045,58 EUR, excl. btw (1.437.039,57 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de opdracht bekend te maken op nationaal en Europees niveau.

Artikel 4
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer - ramingnummer  2018160276 - 
2018160377.

Bijlagen
Omgevingsplan, inplantingsplan en werfinrichtingsplan.pdf
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plandocumenten binnenschrijnwerk.pdf
plandocumenten buitenschrijnwerk_deel01.pdf
plandocumenten buitenschrijnwerk_deel02.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel01.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel02.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel03.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel04.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel05.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel06.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel07.pdf
plandocumenten ruwbouw_deel08.pdf
Technische bepalingen.pdf
Administratieve bepalingen

16 2018_GR_00089 Werken: sporthal De Klavers: relighting: machtiging aan 
Eandis tot aanbesteding van de uitvoering van een EDLB 
(EnergieDiensten Lokale Besturen)-project: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 oktober 2010 stelde de gemeenteraad de voorwaarden vast van de 
kaderovereenkomst met Eandis met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten 
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie. Inmiddels werd 
door Eandis het definitieve ontwerp opgemaakt voor de relighting van het sport- en 
cultuurcentrum De Klavers.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd Eandis te machtigen tot het aanbesteden van de 
uitvoering van dit project.

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de 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
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De werken omvatten het leveren en plaatsen van de materialen zoals beschreven in het 
definitief bestek voor de relighting.

De verlichting van sport- en cultuurcentrum De Klavers moet vervangen worden om technische 
redenen.

Het ontwerp is geoptimaliseerd naar:
- minimale energiekosten;
- minimale onderhoudskosten;
- behoud van huidig lichtniveau.
Het huidig lichtniveau stemt overeen met de Europese normen en de door de verschillende 
sportbonden opgelegde lichtniveaus. Er is rekening gehouden met de ambities van de 
aanwezige sportclubs op een tijdshorizon van twintig jaar.

De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 139.168 EUR, excl. btw.

Deze opdracht kan door Eandis gecoördineerd worden via hun EDLB -programma 
(EnergieDiensten voor Lokale Besturen).

De effectieve gunning van deze werken zal, nadat Eandis de prijsvraag heeft beëindigd, aan het 
college moeten voorgelegd worden.

Adviezen
Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
machtiging te geven aan Eandis tot aanbesteding van de uitvoering van volgend EDLB-project: 
sporthal De Klavers: relighting.

Artikel 2
de uitgave te verrekenen op actienummer - ramingnummer 2018141914 - 2018150441.

17 2018_GR_00090 Diensten: RioPact: takenpakket 2018: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie
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Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 25 september 2009 werd een overeenkomst RioAct gesloten met 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu De Watergroep) voor het up-to-date 
houden van de rioleringsdatabank, het beheer van de pompstations en het beheer van de 
hydraulische structuren. In gemeenteraadszittingen van 27 mei 2011, 23 maart 2012, 26 april 
2013, 31 januari 2014, 30 januari 2015, 29 januari 2016 en 24 maart 2017 werden de 
takenpakketten voor respectievelijk 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het takenpakket voor 2018 voor een totaalbedrag van 
129.586 EUR, btw niet inbegrepen, 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.
Gemeentedecreet, 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 takenpakket voor 2018 zijn voorzien:

A. Studies en adviezen:
1. beheren van riooldatabank: 30.160 EUR, excl. btw;
2. beheren hydraulisch model: 17.580 EUR, excl. btw;
3. hydraulisch advies: 8.600 EUR, excl. btw;
4. Klip-aanvragen: 350 EUR, excl. btw;
5. afkoppelingsadviezen en keuringen privéwaterafvoer: pm.

B. Beheer infrastructuur:
1. beheer van de pompstations en hydraulische structuren: 67.000 EUR, excl. btw.

C. Flankerende services:
1. beleidsondersteuning (opmaak/beheer financieel plan): 5.896 EUR, excl. btw.
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Totale budgettaire kost: 129.586 EUR, excl. btw. 
Hiervan wordt 50.000 EUR verrekend op de investeringsuitgaven (75 % recuperatie btw) en 
80.000 EUR op de exploitatie-uitgaven (100 % recuperatie btw).

Nieuw is dat nu ook de mogelijkheid bestaat een beroep te doen op een afkoppelingsadviseur. 
De kosten hiervoor moeten verrekend worden op de respectieve rioleringsdossiers.

Afkoppelingsadvies en keuring:
Bij de aanleg van een nieuw gescheiden stelsel in een straat moeten ook de aanpalende 
gebouwen hun regenwater en afvalwater gescheiden aanbieden. Bij deze afkoppeling worden 
de eigenaars geholpen door een afkoppelingsdeskundige, die een plan bestaande toestand, een 
plan ontwerp en een meetstaat en raming opmaakt en de werken begeleidt. Na de werken moet 
de afkoppeling ook gekeurd worden. In principe wordt deze service geleverd door het 
studiebureau van het rioleringsproject. In uitzonderlijke gevallen echter kan dit niet (bv. 
capaciteitsprobleem bij studiebureau, noodzaak aan onafhankelijke derde …). Dan is het nodig 
om een backup te hebben. RioPact kan deze service in zulke gevallen leveren. Volgende 
tarieven zijn hiervoor afgesproken: 400 EUR voor open en halfopen bebouwingen, 240 EUR voor 
gesloten bebouwingen, en voor bedrijven is de prijs afhankelijk van de dakoppervlakte (gaande 
van 400 EUR tot 6.000 EUR).

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het RioPact-takenpakket voor 2018 voor een kostprijs van 129.586 EUR, exclusief btw, goed te 
keuren.

Bijlagen
SINT-NIKLAAS Takenpakket 2018-5maart

18 2018_GR_00104 Werken: omvorming Paterskerk tot 
gemeenschapscentrum: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie
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Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Lieve Van Daele en Jan Snellings.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.

Bondige toelichting
De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor de omvorming van de Paterskerk tot 
gemeenschapscentrum werden opgemaakt door de ontwerper, de TV Paterssite (Stéphane Beel 
Architecten bvba – Studieburo Mouton bvba – I.R.S. Studiebureau bvba).
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, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met 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.
Afsprakennota stad – Interwaas met betrekking tot de ontwikkeling van de Paterssite, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2014.

Argumentatie
In samenwerking met Interwaas wordt de Paterssite ontwikkeld in functie van wonen en ruimte 
voor buurt en verenigingsleven. De TV Paterssite (Stéphane Beel Architecten bvba – Studieburo 
Mouton bvba – I.R.S. Studiebureau bvba) werd aangesteld voor het concrete ontwerp van het 
geheel en de verschillende deelprojecten van de verschillende partners binnen het project.
De eerste concrete fase (in opdracht van het stadsbestuur) kan ter goedkeuring worden 
voorgelegd, met name de omvorming van Paterskerk tot gemeenschapscentrum. De volledige 
procedure wordt via de door de gemeenteraad goedgekeurde afsprakennota gevoerd door 
Interwaas. De inhoud van het dossier wordt gestuurd door het stadsbestuur. Input van de buurt 
en het verenigingsleven (o.a. akoestiek zalen) werd maximaal geïntegreerd in het ontwerp. Er 
werd maximaal ingezet op duurzaamheid met isolatie, aandacht voor luchtdichtheid en 
hernieuwbare energiebronnen.
Het voorziene bouwbudget voor de kerk bedraagt 2.383.240 EUR, excl.btw. De raming van het 
voorliggende dossier bedraagt 2.772.068,24 EUR, excl. btw, maar omvat naast de eigenlijke 
werken aan de kerk ook de afbraak van het klooster en een deel van het openbaar domein. Deze 
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werken worden door Interwaas niet doorgerekend op het bouwbudget van de kerk, maar 
worden om praktische en functionele redenen wel nu mee uitgevoerd. Daarnaast werd ook de 
plaatsing van zonnepanelen, inclusief stabiliteitswerken, als optie opgenomen in de raming. De 
uitvoering ervan is afhankelijk van het uiteindelijke toewijzingsbedrag. Voor de kerk zelf wordt 
binnen het geraamde budget gebleven.

Adviezen
Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.
Het dossier kwam tot stand in overleg met de betrokkenen van de diensten cultuur, projecten 
gebouwen en onderhoud gebouwen. Het project werd meermaals via een participatief traject 
voorgelegd aan de buurt, het verenigingsleven en geïnteresseerden en kadert volledig binnen 
de principes van het masterplan. Aangezien het stadsbestuur zich geëngageerd heeft om in elke 
fase faciliteiten voor het verenigingsleven te garanderen, dient de Paterskerk gebruiksklaar te 
zijn vooraleer de volgende fases (sloop zaal Familia) van start kunnen gaan. Grote principes met 
betrekking tot akoestiek, technieken en duurzaamheid werden reeds eerder vastgelegd door het 
college.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek en de raming voor de opdracht 'omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum' 
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 2.772.068 EUR, btw 
verlegd (inclusief afbraakwerken en omgevingswerken).

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. De procedure zal 
gevoerd worden door Interwaas.

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer 2018142891 - ramingsnummer 2018160339.

Bijlagen
Paterskerk_0_AB_inhoudstafel_180403.pdf
Paterskerk_I_AB_administratieve bepalingen_180403.pdf
Paterskerk_II_AB_techn bepalingen_algemeen_180403.pdf
Paterskerk_II_AB_techn bepalingen_arch_180403.pdf
Paterskerk_IIIa_AB_detailsplannen.pdf
Paterskerk_IIIb_AB_detailsplannen.pdf
Paterskerk_IIIc_AB_detailsplannen.pdf
Paterskerk_IIId_AB_detailsplannen.pdf
Paterskerk_IV_gedetailleerde meetstaat_arch_180403.pdf
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Paterskerk_V_samenvattende meetstaat_arch_180403.pdf
Paterskerk_VI_Aanvullende notas_arch_180403.pdf
Paterskerk_VII_VG_180403.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 1_1702155-1 sonderingen.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 2_1702155-2 boringen.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 3_TEC1702155-3 laboproeven.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 4a_topo.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 4b_zoneringsplan.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 4c_boorprofielen.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 4c_boorprofielen.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 4d_beproevingsverslagen.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage 4e_ondertekend_rapport.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage_5_Eisen en aanbevelingen voor zichtbaar blijvend beton.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage_6a_17002-VO-resultaten onderzoeken kerk 100dpi_01.pdf
Paterskerk_AB_STAB_bijlage_6b_17002-VO-resultaten onderzoeken kerk 100dpi_10.pdf
Paterskerk_AB_STAB_S01_plan fundering_20180416.pdf
Paterskerk_AB_STAB_S02_plan boven 0_20180416.pdf
Paterskerk_AB_STAB_S03-snedes en aanzichten_20180416.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_STAB_bestek.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_STAB_meetstaat.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_STAB_raming.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_STAB_samenvattende meetstaat.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_ELEK.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_ELEK_bijlage 1 EB.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_ELEK_bijlage 2_UITWENDIGE INVLOEDEN.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_ELEK_bijlage 3_BRANDSCENARIO.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_meetstaat_ELEK.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_HVAC.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_HVAC_bijlage 1_IO-lijst-JohsonControls.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_HVAC_bijlage 2_UITWENDIGE INVLOEDEN.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_HVAC_bijlage 3_BRANDSCENARIO.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_HVAC_bijlage 4_Leidraad technieken st niklaas.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_HVAC_bijlage 5-Guideline GBS_SintNiklaas.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_meetstaat_HVAC.pdf
3016_PATERSSITE_LIFT MEETSTAAT 2018 03 29.pdf
3185_PATERSSITE_LIFT_TECHN BEP_2018 03 29.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_meetstaat_ALLE TECHNIEKEN.xlsx
Paterskerk_plan_AB_TEC_EL +1 +2_20180329.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_EL +3 +4_20180329.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_EL -1 00_20180329.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN +1_20180319.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN +2_20180319.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN +2_20180319.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN +3_20180319.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN +4_20180319.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN 00_20180329.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN -1_20180319.pdf
Paterskerk_plan_AB_TEC_HVACSAN HYD sch_20180329.pdf
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Paterskerk_plan_AB_TEC_LIFT_20180329.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_bestek_SAN.pdf
Paterskerk_algemeen_AB_TEC_meetstaat_SAN.pdf
3185 PASTERSSITE_HVAC_RAMING 2018 03 19.pdf
3185 PATERSSITE_PERCEEL 3 ELEK Raming 2018 03 19.pdf
3185_Paterssite_SAN_RAMING 2018 03 19.pdf
17002-meetstaat 20180319.pdf
17002-raming 20180320.pdf
Paterskerk_AB_meetstaat_180403.xlsx
Paterskerk_raming_AB_ARCH_20180319.pdf

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

19 2018_GR_00084 Patrimonium: zakelijke rechten: aankoop gebouw Sint-
Jozefstraat 4: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi.

Bondige toelichting
In het kader van de toekomstige ontwikkeling van de site stadhuis kon een overeenkomst 
worden bereikt met de eigenaars van het pand gelegen Sint-Jozefstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, 
tegen een bedrag van 510.000 EUR. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en machtiging te 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen voor het verlijden van de akte.

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

Argumentatie
Op 7 maart 2018 werd een akkoord bereikt met de eigenaars van het appartementsgebouw 
gelegen Sint-Jozefstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, betreffende de verkoop van hun eigendom aan de 
stad tegen 510.000 EUR (schattingsverslag gedeeltelijk verhoogd met 
wederbeleggingsvergoeding). Het gebouw is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, nummer 
423A en het perceel is 80 m². Het gebouw bestaat uit vijf zeer goed onderhouden 
appartementen (allen verhuurd) en een garage bij het gelijkvloers appartement. Het gebouw is 
volledig in eigendom van de heren Geert en Marc De Cock en mevrouw Ingrid De Cock 
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ingevolge het overlijden van hun vader, de heer Luciaan De Cock, op 25 februari 2018 (elk voor 
1/3 volle eigendom).

De gemeenteraad besliste in zitting van 26 januari 2018 akkoord te gaan met de aankoop van 
het appartementsgebouw gelegen Sint-Jozefstraat 3. De aankoopakte werd verleden op 21 
maart 2018 door notaris Philippe Verlinden. Na deze aankoop is de stad eigenaar van de 
complete stadhuissite, met uitzondering van Sint-Jozefstraat 4. Voor de verdere duurzame 
ontwikkeling en opwaardering van de stadhuissite, waarvoor met de nieuwbouw in de 
Parkstraat de eerste stap wordt gezet, is het noodzakelijk dat de stad eigenaar is van 
alle panden. 

Er werd op 19 mei 2017 een schattingsverslag afgeleverd door studiegroep Irtas bvba. Bij 
aankoop zal de stad als nieuwe eigenaar in de rechten en plichten van de vorige eigenaars 
treden. De huurovereenkomsten gaan dus door met de stad als nieuwe huisbaas. De 
ontwerpakte wordt op vraag van de familie De Cock opgemaakt door notaris Henri Meert, 
Parklaan 18, 9100 Sint-Niklaas, die ook de aangifte van de nalatenschap van de heer Luciaan De 
Cock zal indienen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van het appartementsgebouw gelegen Sint-Jozefstraat 4, 9100 
Sint-Niklaas, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, nummer 423A, met een totale 
grondoppervlakte van 80 m², voor een bedrag van 510.000 EUR, van de eigenaars:
- de heer Geert De Cock, Willem Van Oranjelaan 12, 9120 Melsele;
- de heer Marc De Cock, Stenenmuurstraat 1, 9112 Sinaai;
- mevrouw Ingrid De Cock, Hazestraat 9, 9160 Lokeren.

Artikel 2
machtiging te geven aan het college van burgemeester en schepenen voor het verlijden van de 
akte die opgemaakt zal worden door notaris Henri Meert, Parklaan 18, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 3
de kosten te verrekenen op actienummer - ramingnummer 2018000020 - 2018000101.

Bijlagen
verkoopbelofte
Schattingsverslag
liggingsplan
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Anita Dhollander, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

20 2018_GR_00105 Patrimonium: zakelijke rechten:  Solidagro vzw: 
heropname renteloze lening: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Piet De Cock die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Piet De Cock.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas heeft in 2012 een renteloze lening met hypothecair mandaat toegestaan 
aan Bevrijde Wereld vzw, nu Solidagro vzw, voor de uitvoering van renovatiewerken aan het 
pand gelegen Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas.
Er zijn nog twee resterende ruimtes in het pand die nog gerenoveerd moeten worden vooraleer 
deze verhuurd kunnen worden aan Sint-Niklase verenigingen. Solidagro vzw vraagt aan de stad 
een heropname van het terugbetaalde deel van de renteloze lening om deze renovatie te 
kunnen uitvoeren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze heropname en de voorwaarden 
van het ontwerp van akte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
Bij akte van 3 februari 2012 werd door de stad Sint-Niklaas aan Bevrijde Wereld vzw, nu 
Solidagro vzw, Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas, een renteloze lening met hypothecair 
mandaat toegestaan voor een totaalbedrag van 235.000 EUR voor de uitvoering van 
renovatiewerken aan het pand gelegen Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas.
De renteloze lening is terugbetaalbaar op maximum twintig jaar met jaarlijkse terugbetalingen 
van 11.750 EUR, jaarlijks aanpasbaar aan het gezondheidsindexcijfer. Er werden al vijf 
terugbetalingen gedaan door Solidagro vzw.
Door de reeds uitgevoerde renovatiewerken biedt het pand gelegen Mercatorstraat 81 nu ruimte 
voor zowel Solidagro vzw als de kinderateliers van Studio Globo, ook thuisbasis voor Dwagulu 
Dekkente en Fair Local.
In het gebouw zijn nu nog twee resterende ruimtes die gerenoveerd moeten worden alvorens 
deze ter beschikking kunnen gesteld worden van Sint-Niklase verenigingen. Het gaat om een 
ruimte op het gelijkvloers (met podium) van 143 m² en een ruimte van 125 m² op de tweede 
verdieping.
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Door deze renovatie kan het gebouw de thuisbasis worden voor andere sociale of culturele 
organisaties. Tegelijkertijd zullen deze ruimtes ook een stabiele inkomstenbasis vormen voor 
Solidagro vzw aangezien zij deze zal verhuren.
Solidagro vzw kan deze renovatiekost niet volledig zelf financieren en vraagt aan de stad een 
heropname van het reeds terugbetaalde deel van de renteloze lening, met name 58.750 (11.750 
EUR x 5). Deze lening moet Solidagro vzw in staat stellen om de twee ruimtes klaar te maken 
voor verhuring, waarvan de opbrengsten ruim voldoende moeten zijn om de terugbetaling van 
het heropgenomen bedrag binnen dezelfde termijn van de oorspronkelijke lening te 
garanderen. De lening loopt nog vijftien jaar, dit wil zeggen dat er jaarlijks 3.916,67 EUR extra 
door Solidagro vzw moet terugbetaald worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze heropname en de voorwaarden 
van het ontwerp van akte vast te stellen.

Visum
Visum verleend: 

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
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het heropnemen door 
Solidagro vzw, Mercatoristraat 81, 9100 Sint-Niklaas, van het reeds terugbetaalde deel van de 
renteloze lening, die bij akte van 3 februari 2012 door de stad werd toegestaan aan Solidagro 
vzw, ten bedrage van 58.750 EUR, voor het renoveren van twee resterende ruimtes in het pand 
gelegen Mercatorstraat 81.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Heropname renteloze lening Solidagro

21 2018_GR_00106 Urbanisatie: rup Auto Electro Andries bvba: definitieve 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
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In uitvoering van het afgeleverde planologisch attest van 29 januari 2016, wordt een rup 
opgemaakt voor Auto Electro Andries bvba. Hiervoor werd opdracht gegeven aan studiegroep 
Irtas bvba. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rup Auto Electro Andries bvba definitief vast te 
stellen.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas.

Argumentatie
Het rup omvat een totale oppervlakte van circa 1 ha (10.493 m²), die gelegen is langs de 
gewestweg Grote Baan (N70).
Het betreft hier een groot- en kleinhandel in elektrische onderdelen voor voertuigen. Het 
plangebied is gelegen ten oosten van de stad Sint-Niklaas, langs de gewestweg N70, palend 
aan het militair domein Westakkers. Het gewestplan heeft hier langs de gewestweg een 
woongebied afgebakend met een diepte van 50 m. De bedrijfssite reikt er voorbij tot in het 
achterliggende bosgebied. Het is evenwel opgenomen in het sectoraal bpa zonevreemde 
bedrijven.
Door Auto Electro Andries bvba werd een planologisch attest aangevraagd om de in het bpa 
voorziene zone voor parkeerplaatsen, inritten en laad- en losplaatsen te kunnen uitbreiden. De 
verminderde oppervlakte aan bufferzone wordt gecompenseerd op de recent verworven 
aanpalende eigendom.
De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2016 een voorwaardelijk gunstig planologisch 
attest afgeleverd. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient de stad Sint-Niklaas 
na het afleveren van een planologisch attest een rup voor het desbetreffende bedrijf op te 
maken.
Het rup zal in de eerste plaats ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan Auto Electro Andries 
bvba (cfr. planologisch attest), alsook het juridisch verankeren van de bufferstrook en het 
spontaan beboste perceel.
De gemeenteraad stelde in zitting van 24 november 2017 het ontwerp rup voorlopig vast. 
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van 15 december 2017 tot en met 12 februari 
2018, werden geen bezwaarschriften ingediend. De gecoro bundelde en coördineerde alle 
adviezen en bracht op 29 maart 2018 een gemotiveerd advies uit.

Adviezen
Gecoro: Gunstig advies.
Op basis van de ontvangen adviezen stelt de gecoro dat er geen enkele aanpassing of 
aanvulling moet gebeuren aan het rup Auto Electro Andries bvba. Er wordt een gunstig advies 
verleend met algemene stemmen (9) over het ontwerp rup Auto Electro Andries bvba.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)
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Artikel 1
kennis te nemen van het advies van de gecoro van 29 maart 2018 in verband met het rup Auto 
Electro Andries bvba en dit advies bij te treden.

Artikel 2
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Auto Electro Andries bvba definitief vast te stellen, 
conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
advies Gecoro rup Auto Electro Andries bvba + adviezen.pdf
plan bestaande toestand.pdf
grafisch plan.pdf
toelichtingsnota.pdf
toelichtingsnota bijlagen.pdf
Stedenbouwkundige voorschriften RUP AEA.pdf

Anita Dhollander, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

22 2018_GR_00107 Urbanisatie: ontwerp rup Wallenhofwijk: eerste wijziging: 
voorlopige vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
Op vraag van het OCMW Sint-Niklaas wordt het rup Wallenhofwijk gedeeltelijk gewijzigd voor 
de vernieuwing en uitbreiding van het woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken. 
Hiervoor werd opdracht gegeven aan Interwaas. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen, waarna een 
openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas.

Argumentatie
Het rup Wallenhofwijk werd goedgekeurd door de Deputatie op 25 november 2010. Het rup 
werd opgemaakt voor de invulling van de resterende percelen woonuitbreidingsgebied in de 
Wallenhofwijk, de realisatie van een park, de uitbreiding van de OCMW-campus en de omzetting 
van een compensatiegebied. Door gewijzigde regelgeving in de zorgsector volstaan de 
stedenbouwkundige voorschriften van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met 
parkkarakter niet meer om de uitbreiding van het woonzorgcentrum Populierenhof in 
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Nieuwkerken te kunnen realiseren. Daarom dringt een gedeeltelijke aanpassing van het rup zich 
op.
De dienst MER concludeerde met brief van 13 juli 2017 op basis van de ingediende 
screeningsnota en de uitgebrachte adviezen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft 
tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet 
nodig is.
De dienst Veiligheidsrapportering stelt in zijn advies van 20 november 2017 dat er geen 
ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden, en dat er voor wat het aspect externe 
veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen moet worden.
Het voorontwerp rup werd besproken en geadviseerd door de verschillende betrokken 
instellingen en administraties op de plenaire vergadering van 26 januari 2018.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wallenhofwijk - eerste wijziging voorlopig 
vast te stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
verslag plenaire vergadering_20180126_met adviezen.pdf
01011-RUP Wallenhofwijk 1 ste wijziging-MS-SCRPL17117.compressed.pdf
01011-RUP Wallenhofwijk 1ste wijziging-GP.pdf
01011-RUP Wallenhofwijk 1ste wijziging-TN-O.compressed.pdf
01011-RUP Wallenhofwijk 1ste wijziging-SV-O.pdf
01011-RUP Wallenhofwijk 1ste wijziging-F-J.pdf

23 2018_GR_00108 VTS-site: lastgevingsovereenkomst met betrekking tot de 
verbouwing en gedeeltelijke commercialisatie van het 
scharniergebouw gelegen op de VTS-site: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
De gemeenteraad stelde in zitting van 29 april 2011 de afsprakennota vast tussen de stad Sint-
Niklaas en Interwaas met betrekking tot de ontwikkeling van de VTS-site. In de afsprakennota is 
overeengekomen dat Interwaas de technische coördinatie en de begeleiding van het VTS-
project (sloop te liquideren gebouwen, op- en inrichting van stadsgebouwen, aanleg openbaar 
domein …) opneemt.
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In het kader van deze afsprakennota wordt voorgesteld om Interwaas overeenkomstig de 
modaliteiten van een lastgevingsovereenkomst als lasthebber aan te stellen om in naam en 
voor rekening van de stad Sint-Niklaas de verbouwing van het scharniergebouw gelegen op de 
VTS-site te organiseren, te coördineren en op te volgen en navolgend de twee 
duplexappartementen die in het scharniergebouw worden gerealiseerd te commercialiseren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen van de 
lastgevingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing en gedeeltelijke commercialisatie 
van het scharniergebouw gelegen op de VTS-site.

Juridische grond
Overeenkomst duurzame stad 2009 van de stad Sint-Niklaas in het kader van het 
grootstedenbeleid, aanhangsels 2010, 2011 en 2012.
Samenwerkingsovereenkomst met Interwaas in het kader van de overeenkomst duurzame stad 
2009, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2011.

Argumentatie
De gemeenteraad stelde in zitting van 29 april 2011 de afsprakennota vast met betrekking tot 
de ontwikkeling van de VTS-site tussen de stad Sint-Niklaas en Interwaas. In deze 
afsprakennota wordt overeengekomen dat Interwaas instaat voor de technische coördinatie en 
de begeleiding van het VTS-project (sloop te liquideren gebouwen, op- en inrichting van 
stadsgebouwen, aanleg openbaar domein …).
Binnen de ontwikkeling van de VTS-site wordt het scharniergebouw (zie plan in bijlage: lot 6) 
omgevormd naar twee repetitielokalen en een opslagruimte voor de stadsschouwburg en twee 
duplexappartementen.
Teneinde het project op de meest economische manier te realiseren, wordt voorgesteld middels 
een lastgevingsovereenkomst Interwaas als lasthebber aan te stellen om in naam en voor 
rekening van de stad de verbouwing van het scharniergebouw gelegen op de VTS-site te 
organiseren, te coördineren en op te volgen. Interwaas zal de twee duplexappartementen die in 
het scharniergebouw worden gerealiseerd commercialiseren.

De stad Sint-Niklaas betaalt aan Interwaas een vergoeding die gelijk is aan de eigen kosten 
zoals omschreven in artikel II.06 van de afsprakennota. De eigen kost wordt geraamd op 3,5 % 
van de kostprijs van het project, doch partijen kunnen van voormeld percentage redelijkerwijze 
(in meer of min) afwijken.
Interwaas spant zich in om in naam en voor rekening van Sint-Niklaas de twee 
duplexappartementen te verkopen aan derde(n) voor een bedrag per duplexappartement zoals 
afgesproken tussen partijen na voorlopige oplevering van de appartementen. De finale 
beslissing over de verkoopprijs en de verkoopmethodiek wordt door het college van 
burgemeester en schepenen genomen. Interwaas verbindt zich ten aanzien van de stad Sint-
Niklaas de duplexappartementen die niet binnen de afgesproken tijd aan derden zijn verkocht 
aan te kopen tegen kostprijs.

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

Artikel 1
de voorwaarden van de lastgevingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing en 
gedeeltelijke commercialisatie van het scharniergebouw gelegen op de VTS-site zoals 
aangehecht aan dit besluit vast te stellen.

Bijlagen
2018 04 09 lastgevingsovereenkomst SN IW.docx
2018 04 09 VTS plan kavelverdeling.pdf

24 2018_GR_00112 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Ali Salhi die vraagt of er een evaluatieperiode van drie à zes maanden 
kan worden voorzien met betrekking tot de nieuwe voorrangsmaatregel ter hoogte van het 
kruispunt Breedstraat - Antwerpse Steenweg.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens die meldt dat de nieuwe maatregel na drie maanden 
zal worden geëvalueerd en als er bijsturingen nodig zouden zijn, dat deze uitgevoerd worden en 
dat er in de commissie van mei ook nog wordt teruggekoppeld over de startdatum, 27 mei of 1 
juli 2018.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
In uitvoering van het wijkcirculatieplan krijgen de wijkontsluitingsassen een grotere 
verkeersfunctie. Dit gebeurt door een hoger snelheidregime (50 km/uur) toe te passen, alsook 
door een voorrang op die assen in te richten. Een maatregel met als doelstelling de stad Sint-
Niklaas goed bereikbaar te houden en het sluipen doorheen de woonstraten te ontmoedigen. 
Het college keurde in zitting van 26 maart 2018 het principe goed om de voorrang op de as 
Brugsken en de Antwerpse Steenweg in te voeren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in functie van de gewijzigde voorrang op die assen de 
wijzigingen in het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995 aan te 
passen.

Juridische grond
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968.
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Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Argumentatie
Waarom?
Wijkcirculatie vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan (2015). De finaliteit van 
dit plan is de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de stadskern te verhogen. Binnen het 
mobiliteitsplan werden de basisprincipes van de wijkcirculatie vastgelegd. De rondweg fungeert 
als verdeelweg voor de wijken die via één duidelijke invals- en uitvalsweg bereikbaar zijn. Een 
interferentie tussen de lussen wordt beperkt voor gemotoriseerd verkeer. Zachte weggebruikers 
en het openbaar vervoer hebben daarentegen een maximale doorwaadbaarheid in de stad.
De essentie van het wijkcirculatieplan is dat oneigenlijk verkeer geweerd wordt uit de stad. 
Doordat het oneigenlijk verkeer de straten niet belast, wordt er meer ruimte gemaakt voor het 
bestemmend verkeer, alsook voor de zachte weggebruiker. Dit komt de bereikbaarheid van de 
stad ten goede. Om die bereikbaarheid een handje toe te steken, krijgen de 
wijkontsluitingslussen een verhoogde verkeersfunctie binnen de woonwijken. Dit gebeurt door 
de wijkontsluitingslussen 50 km/uur te maken alsook door deze prioriteit te geven op de 
aantakkende wegen. Bijkomend voordeel is dat het sluipen binnendoor van lus naar lus wordt 
ontmoedigd.

Wat?
De invoering van het wijkcirculatieplan loopt gefaseerd. Dit geeft niet enkel de kans om 
geleidelijk aan te wennen aan de nieuwe situaties, maar geeft daarenboven de mogelijkheid om 
de maatregel degelijk voor te bereiden.
In dit voorstel wordt de voorrang op de wijkontsluitingsas Antwerpse Steenweg (in functie van 
de prioritisering van de as) herzien. De bedoeling hiervan is om de doorstroming op de 
volledige as te faciliteren. De Antwerpse Steenweg kent namelijk op piekmomenten een 
afwikkelingsprobleem. Dit heeft deels te maken met de voorrangssituatie komende vanuit de 
Breedstraat. Mogelijk krijgt die straat door de circulatiewijzigingen in de omgeving van de 
Lodewijk De Meesterstraat meer verkeer te slikken. Dit vergroot enkel maar het probleem. 
Bovendien wordt het kruispunt gekenmerkt door een anomalie, met name de fietser in de 
Antwerpsesteenweg heeft wel voorrang op het verkeer komende vanuit de Breedstraat (door het 
doorgetrokken fietspad op die plaats). We leren uit de verkeersongevallencijfers dat deze 
verwarrende situatie aanleiding geeft tot verkeersongevallen. Reden te meer om deze aan te 
pakken.

De andere assen zoals 't Brugsken worden later uitgevoerd (in samenhang met andere 
maatregelen uit het wijkcirculatieplan).
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Communicatie
Belangrijk is dat er verkeersborden met de gewijzigde verkeerssituatie geplaatst worden 
(Opgelet gewijzigde voorrrangsregeling!). Deze zullen geplaatst worden op het einde en het 
begin van de wijkontsluitingslus (met andere woorden ter hoogte van de R42 en Lamstraat).
Verder worden bewonersbrieven verdeeld op de Antwerpse Steenweg en zijstraten, wordt een 
persbericht opgemaakt en worden de overige generieke kanalen ingezet.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
op te heffen wat betreft volgende straten:
- Antwerpse Steenweg;
- Breedstraat;
- Dokter Van Raemdonckstraat;
- Klein-Hulststraat;
- Koningin Elisabethlaan;
- Lamstraat;
- Lindenstraat;
- Mercatorstraat; 
- Oude Molenstraat;
- Raapstraat (deel R42/ Antwerpse Steenweg);
- Twijnderijstraat.

Artikel 2
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen, 
aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten:
- Antwerpse Steenweg;
- Breedstraat;
- Dokter Van Raemdonckstraat;
- Klein-Hulststraat;
- Koningin Elisabethlaan;
- Lamstraat;
- Lindenstraat;
- Mercatorstraat;
- Oude Molenstraat;
- Raapstraat (deel R42/ Antwerpse Steenweg);
- Twijnderijstraat.
De wijzigingen werden opgenomen in de bijlage.

Artikel 3
deze beslissing ter goedkeuring over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.
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Bijlagen
Bijlage - gemeenteraad april 2018 

Vergunnen en toezicht

25 2018_GR_00109 Urbanisatie: Hulstbaan: vernieuwen van een fietspad: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
De aanvraag heeft betrekking op een fietspad, gelegen in een landelijke woonomgeving in 
deelgemeente Sinaai. Het betreft een gelijkgronds tweerichtingsfietspad in beton en een strook 
in kasseien tussen het fietspad en de rijweg. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen wordt 
vanaf de Luitentuitstraat een verhoogd fietspad in bordeauxrode asfalt en een ter plaatse 
uitgevoerde betonnen kantstrook aangelegd. Het fietspad is 1,80 m breed over 800 m en wordt 
ter hoogte van huisnummer 256 verbreed naar 2 m over 500 m. Langs beide kanten wordt het 
fietspad ingesloten door betonnen trottoirbanden op hetzelfde niveau. De totale breedte van 
het fietspad, inclusief trottoirbanden, bedraagt respectievelijk 2,10 m en 2,30 m. De aanvraag 
werd openbaar gemaakt van 21 februari 2018 tot 22 maart 2018, volgens de regels vermeld in 
het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de heraanleg van het fietspad in de Hulstbaan vast te 
stellen. De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 2 juni 2018.

Juridische grond
Gemeentedecreet.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De aanvraag heeft betrekking op een fietspad, gelegen in een landelijke woonomgeving in 
deelgemeente Sinaai. Het betreft een gelijkgronds tweerichtingsfietspad in beton en een strook 
in kasseien tussen het fietspad en de rijweg. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen wordt 
vanaf de Luitentuitstraat een verhoogd fietspad in bordeauxrode asfalt en een ter plaatse 
uitgevoerde betonnen kantstrook aangelegd. Het fietspad is 1,80 m breed over 800 m en wordt 
verbreed naar 2 m over 500 m. Langs beide kanten wordt het fietspad ingesloten door betonnen 
trottoirbanden op hetzelfde niveau. De totale breedte van het fietspad, inclusief trottoirbanden, 
bedraagt respectievelijk 2,10 m en 2,30 m. Het fietspad is opgebouwd uit 10 cm asfalt en wordt 
op 25 cm steenslagfundering aangelegd. Langs de kant van de rijweg wordt een trottoirband 
type 20x27 cm met vellingkant 2x2 cm uitgevoerd. Langs de kant van de bermen wordt een 
trottoirband type 20x35 cm uitgevoerd. De totale oppervlakte van de nieuw aan te leggen 
kantstrook, de trottoirbanden en het fietspad bedraagt 3.490 m². Waar nodig worden de 
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grachten beschoeid met tropisch hardhout en worden de opritten naar de aanpalende 
eigendommen aangepast.  
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig advies. Uit het advies van de deskundige natuur 
blijkt dat er geen natuurwaarden worden geschaad.
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 21 februari 2018 tot 22 maart 2018 volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend.
De gevraagde werken verhogen de veiligheid voor de fietsers. De verharding wordt tot een 
minimum beperkt waardoor het landelijke karakter van de omgeving niet wordt aangetast. De 
adviesinstanties verlenen een gunstig advies, tijdens het openbaar onderzoek werden geen 
bezwaren geuit. De aanvraag is stedenbouwkundig aanvaardbaar en passend in de omgeving. 
Omdat het stadsbestuur niet bevoegd is om een stedenbouwkundige vergunning te verlenen 
voor handelingen buiten het eigen grondgebied, worden de werken op het grondgebied van 
Waasmunster uit de vergunning gesloten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van het fietspad in de Hulstbaan (enkel grondgebied Sint-Niklaas) 
vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
BA_HULSTBAAN_P_N.pdf
BA_HULSTBAAN_PR_B.pdf
BA_HULSTBAAN_PR_N_1.pdf
BA_HULSTBAAN_PR_N_2.pdf

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Jeugd

26 2018_GR_00091 Compensatievergoeding aan KLJ Sinaai voor de bouw van 
nieuwe jeugdinfrastructuur aan de site Ter Beke: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Jeugd

Bondige toelichting
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Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 18 april 2017 een 
nieuwbouwsubsidie van 100.000 EUR aan KLJ Sinaai goed. Meteen werd principieel ook 
een compensatievergoeding van 130.000 EUR aan de jeugdbeweging goedgekeurd voor haar 
herlokalisatie op de site Ter Beke ten gunste van het OCMW en de ontwikkeling en uitvoering 
van het masterplan voor de site Ter Beke. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze compensatievergoeding en de voorwaarden voor 
uitbetaling aan de jeugdbeweging goed te keuren. 

Juridische grond
Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2017.

Argumentatie
KLJ Sinaai is een jeugdbeweging met om en bij de 110 leden tussen de 6 en 24 jaar. Elke 
vrijdagavond (+16) en zondagmiddag (-16) voorziet ze activiteiten aan de site Ter Beke vanaf 
hun jeugdlokaal recht tegenover het voormalige rusthuis van het OCMW in Sinaai aan de site 
Ter Beke. De jeugdbeweging is volop bezig een nieuwbouwlokaal te bouwen aan het 
toekomstige speelbos Ter Beke, tegenover en tussen OC Troelant en de jeugdlokalen van Chiro 
Wij. 

Het stadsbestuur ondersteunt conform het stedelijk reglement voor de ondersteuning van 
lokale jeugdwerkinitiatieven dit infrastructuurproject enerzijds met een nieuwbouwsubsidie van 
100.000 EUR. Anderzijds werd tijdens de opmaak van het masterplan Ter Beke door het OCMW 
aan KLJ Sinaai gevraagd het opstalrecht voor haar huidige lokaal, op gronden van het OCMW te 
Sinaai, dat oorspronkelijk loopt tot 2028, vroegtijdig stop te zetten. Daarvoor werd principieel 
een financiële compensatie van 130.000 EUR overeengekomen. 

De uitbetaling van deze vergoeding kan verlopen volgens enkele modaliteiten zoals 
opgenomen in het subsidiereglement:
- de vergoeding wordt uitbetaald op basis van facturen. Deze moeten op naam van de 
vereniging staan en mogen bij uitbetaling van het saldo niet ouder zijn dan twee jaar vanaf de 
datum van de goedkeuring van de vergoeding;
- de jeugbeweging kan een voorschot van 50 % op de nieuwbouwsubsidie ontvangen na 
motivering en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Een volgende 
schijf kan pas worden uitbetaald wanneer voldoende facturen ter verantwoording van het 
voorschot worden binnengebracht. 

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (40)

Artikel 1
een vergoeding van 130.000 EUR aan KLJ Sinaai goed te keuren als compensatie voor het 
vroegtijdig stopzetten van haar opstalrecht op de grond van haar huidige lokaal ten voordele 
van het OCMW Sint-Niklaas en de ontwikkeling en uitvoering van het masterplan voor de site 
Ter Beke.

Artikel 2
de uitbetalingsvoorwaarden voor de compensatievergoeding goed te keuren en te verrekenen 
op vastlegging 2018002464.

27 2018_GR_00092 Mede-oprichting en ontwerpstatuten Den Apostel vzw: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Jeugd

Verslag
Toelichting door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
Dekenale Werken vzw, de jeugdhuiswerking aan de Apostelstraat, JOS vzw en de stad Sint-
Niklaas werkten de voorbije jaren stapsgewijs de principes uit voor een gezamenlijk beheer en 
voor de invulling van de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- in te stemmen met de mede-oprichting van 'Den Apostel vzw' als beheersorgaan voor deze 
jeugdinfrastructuur;
- de ontwerpstatuten goed te keuren; 
- de stedelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van JOS vzw het mandaat te 
geven akkoord te gaan met de medeoprichting door JOS vzw van Den Apostel vzw en met de 
goedkeuring van de ontwerpstatuten.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921, met latere wijzigingen, op de verenigingen zonder winstoogmerk, de in-
ternationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2017.

Argumentatie
De basis voor het herdenken van de invulling van de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat 
ligt in volgende dubbele vaststelling:
- JOS vzw en het stadsbestuur Sint-Niklaas hebben in de kernstad geen eigen 
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(jeugd)infrastructuur die ze voor jeugdwerk of projectwerk van jongeren ter beschikking kunnen 
stellen, terwijl er uitgesproken nood is aan laagdrempelige ruimte waar ontmoeting, beleving, 
workshops, atelierruimte, repetitieruimte en vrije ruimte kunnen samenvallen. 
- De draagkracht van de vrijwilligers actief in en rond de huidige historische gebruiker en 
beheerder Jeugdcentrum Den Eglantier vzw is te beperkt om én een dagelijkse werking van een 
jeugdhuis uit te bouwen én alle jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat (nummers 5-7, 13 en 
15) die hen in gebruik werd gegeven een invulling te geven en te beheren. 

De oprichting van een nieuwe beheersstructuur voor de jeugdinfrastructuur aan de 
Apostelstraat en de deelname van JOS vzw en het stadsbestuur beoogt volgende doelstellingen: 
- de draagkracht van het beheer van de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat verhogen;
- de infrastructuur zo maximaal en polyvalent mogelijk inschakelen als ruimte voor alle 
jeugdverenigingen en jongeren in de stad;
- met een jeugdhuiswerking met instuifruimte doorstarten waar vrijetijdsbesteding voor, door 
en/of met jongeren centraal kan staan;
- de uitbouw van een 'werfplek rond jeugdcultuur' met een stadsbrede identiteit en uitstraling 
waar projectruimtes worden ingevuld door jong creatief talent uit de stad. De werfplek is 
complementair aan de andere functies in de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat én elders 
in de stad.

De jeugdhuiswerking (voorheen JC Den Eglantier) wordt vernieuwd door jongeren in bezetting 
en structuur, is in oprichting en wordt begeleid door JOS vzw.
 
Met deze analyse als motivatie kwamen vier partijen, namelijk Dekenale Werken vzw (eigenaar), 
de jeugdhuiswerking (vaste gebruiker), JOS vzw (vaste gebruiker) en het stadsbestuur, overeen 
het beheer van de infrastructuur te verschuiven naar een nieuw op te richten 'Den Apostel vzw'. 
De ontwerpstatuten worden als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

Adviezen
Patrimonium/landbouw (PLB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de medeoprichting door de stad Sint-Niklaas van Den Apostel vzw en de 
ontwerpstatuten goed te keuren.

Artikel 2
de stedelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw het mandaat te geven akkoord te gaan met de medeoprichting door JOS vzw 
van Den Apostel vzw en de ontwerpstatuten goed te keuren. 

Bijlagen
Ontwerpstatuten Den Apostel vzw
Statuten Den Apostel vzw - aanpassingen in kleur.pdf
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Statuten Den Apostel vzw - definitief.pdf

WELZIJN

Kinderopvang

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting

28 2018_GR_00110 Huishoudelijk reglement stedelijke gezinsopvang: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.

Bondige toelichting
Het huidige huishoudelijk reglement van de stedelijke gezinsopvang is geldig sinds 1 januari 
2016 en is aan een actualisering toe. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het geactualiseerde reglement vast te stellen.

Juridische grond
Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang voor baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden 
en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2015 tot wijziging van het subsidiebesluit van 22 
november 2013.

Argumentatie
De laatste wijziging aan de huishoudelijke reglementen van groepsopvang ging in werking op 1 
januari 2016 nadat de Vlaamse Regering over een aantal veranderingen in de 
kinderopvangsector had beslist waaronder het systeem van de ouderbijdrage in de 
inkomensgerelateerde kinderopvang.
De huishoudelijke reglementen zijn momenteel aan een actualisering toe.
De voorgestelde inhoudelijke aanpassingen worden in de bijlage aangeduid in een groene kleur.
Een eerste wijziging heeft betrekking op het pedagogisch beleid. In 2017 werd met de 
kinderbegeleiders een traject afgelegd in samenwerking met Vormingscentrum Opvoeding en 
Kinderopvang (VCOK) om tot een manifest te komen. Het resultaat hiervan werd als zin 
opgenomen onder punt 2.1.1.
Een tweede wijziging betreft het inschrijvingsbeleid. Binnen het team gezinsopvang werd 
opgemerkt dat het voor onthaalouders in bepaalde wijken moeilijker is om de open plaatsen te 
vullen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het aanbod de vraag voldoende dekt in die 
wijken, maar anderzijds ook met het feit dat toewijzingen gebeuren zes maanden voor de 
effectieve startdatum. Het team gezinsopvang wil dit graag wijzigen zodat toewijzigingen tien 
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maanden voor effectieve startdatum kunnen gebeuren, hierbij rekening houdende met het IKT-
voorrangsbeleid.
Een derde wijziging is de aanpassing van de paragraaf 4.4.: respect op privacy en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. Dit onderdeel werd aangepast volgens het advies van VVSG 
Kinderopvang en is in lijn met de nieuwe regelgeving.
Verder werden inhoudelijk geen grote wijzigingen aangebracht. De tekst werd wel 
taaltoegankelijker gemaakt en af en toe werd een zin toegevoegd.
Er werden ook een aantal informatieve wijzigingen aangebracht (blauwe tekst).
Voor een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen wordt verwezen naar het reglement in 
bijlage.
Ook de schriftelijke overeenkomst en het sjabloon voor het opvangplan zitten in bijlage. De 
schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend door de verantwoordelijke van de gezinsopvang 
en de ouders. Het opvangplan wordt ondertekend door de onthaalouder en de ouders. Telkens 
wanneer het opvangplan gewijzigd wordt, wordt dit opnieuw ondertekend door beide partijen.

Adviezen
Dienstverlening (DST): Gunstig advies.
Het onderdeel in verband met privacy werd besproken met de informatieveiligheidsdeskundige 
en clustermanager dienstverlening. De info is in overeenstemming met de nieuwe regelgeving 
inzake AVG/GDPR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het nieuwe huishoudelijke reglement van de stedelijke gezinsopvang vast te stellen en dit in 
werking te laten treden op datum van 1 juli 2018.

Artikel 2
kennis te nemen van het sjabloon voor het opvangplan en de schriftelijke overeenkomst tussen 
ouders en opvang.

Bijlagen
201803 Gezinsopvang - werkdoc.docx
schriftelijke overeenkomst GZO 2018.docx
Bijlage bij schriftelijke overeenkomst 2018.docx

29 2018_GR_00111 Huishoudelijke reglementen stedelijke groepsopvang: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang
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Bondige toelichting
De huidige huishoudelijke reglementen voor de groepsopvang zijn geldig sinds 1 januari 2016 
en zijn aan actualisering toe. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de geactualiseerde reglementen vast te stellen.

Juridische grond
Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang voor baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden 
en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2015 tot wijziging van het subsidiebesluit van 22 
november 2013.

Argumentatie
De laatste wijziging aan de huishoudelijke reglementen van groepsopvang ging in werking op 1 
januari 2016 nadat de Vlaamse Regering over een aantal veranderingen in de 
kinderopvangsector had beslist waaronder het systeem van de ouderbijdrage in de 
inkomensgerelateerde kinderopvang.
De huishoudelijke reglementen zijn momenteel aan actualisering toe.
In zitting van de gemeenteraad van 23 juni 2017 werd het reglement van de nieuwe 
groepsopvang Kameleon goedgekeurd. Dit reglement is gebaseerd op de drie andere 
reglementen en wordt daarom ook mee opgenomen in deze actualiseringsronde.
De dienst stelt een aantal inhoudelijke aanpassingen voor welke in de bijlagen aangeduid zijn 
in een groene kleur.

Een eerste wijziging is de formulering van de pedagogische missie en visie. Deze werd 
geactualiseerd naar aanleiding van het toenemend belang dat gegeven wordt aan het 
pedagogische aspect in de kinderopvang naast het louter verzorgende. De missie en visie is 
gebaseerd op de uitgangspunten van het pedagogisch raamwerk van Kind en Gezin en hebben 
reeds een eigen plaatsje gekregen bij de kinderverzorgers en in de opvang.

Een tweede inhoudelijke wijziging heeft betrekking op het innen van de luierbijdrage.
Bij ministerieel besluit van 24 november 2017 werd artikel 21 van het zogenaamde 
subsidiebesluit als volgt gewijzigd: toevoeging van punt h) verzorgingsproducten, het gebruik 
van luiers en de afvalverwerking van luiers, die bepaald zijn in het huishoudelijk reglement en 
in de schriftelijke overeenkomst voor dat kind. Het bijkomende tarief is ofwel beperkt tot 
maximaal de werkelijk gemaakte kosten, de personeelskosten niet meegerekend, ofwel beperkt 
tot het volgende forfait:
1) als het kind gebruikmaakt van luiers van de opvang: maximaal 1,5 EUR per volle dag, 
maximaal 60 % van 1,5 EUR per halve dag of maximaal 160 % van 1,5 EUR voor aansluitende 
dag- en nachtopvang;
2) als het kind niet gebruikmaakt van luiers van de opvang: maximaal 0,3 EUR per volle dag, 
maximaal 60 % van 0,3 EUR per halve dag of maximaal 160 % van 0,3 EUR voor aansluitende 
dag- en nachtopvang
Dit heeft tot gevolg dat de luierbijdrage zoals nu geldig binnen de stedelijke kinderopvang 
gewijzigd moet worden, waarbij voor een volle opvangdag maximum 1,50 EUR kan 
aangerekend worden wanneer een kind effectief gebruik maakt van luiers aangeleverd door de 
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groepsopvang en maximum 0,30 EUR wanneer een kind geen gebruik meer maakt van de luiers. 
De facturen zullen dan ook aangepast moeten worden waarbij voor de ouders duidelijk 
zichtbaar is welke forfait wordt aangerekend.

Een derde inhoudelijke wijziging betreft de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
Momenteel telt een ziekte slechts vanaf vier dagen én indien gestaafd met een doktersattest, 
als gerechtvaardigd. Wanneer een kind minder dan vier dagen afwezig is wegens ziekte en 
ouders een doktersattest afgeven, telt dit niet en worden er respijtdagen afgehouden. Wanneer 
de respijtdagen op zijn, wordt hen de dagprijs aangerekend voor alle dagen dat een kind 
afwezig was.
In 2016 werd aan 216 verschillende kinderen respijtdagen toegekend in de groepsopvang. 66 % 
van deze kinderen had op het einde van het jaar nog respijtdagen over in zijn korf.
In 2017 waren dit 219 verschillende kinderen waarvan 65 % nog respijtdagen over had.
In 2016 waren kinderen 3371 dagen afwezig waarvan 589 ongerechtvaardigd. Bij de 
ongerechtvaardigde afwezigheden horen afwezigheden van minder dan vier dagen zonder 
doktersattest en waarbij de respijtdagen uitgeput zijn.
De ouderbijdrage die hiervoor geïnd werd bedroeg 4.773,56 EUR.
Van de 3371 afwezigheidsdagen werden er 1121 geregistreerd als ziek voor meer dan drie 
dagen met een geldig doktersattest, waarbij ouders geen dagprijs moesten betalen.
In 2017 waren kinderen 3052 dagen afwezig waarvan 454 ongerechtvaardigd 
De ouderbijdrage die hiervoor geïnd werd bedroeg 4.111,35 EUR.
Van de 3052 afwezigheidsdagen werden er 1347 geregistreerd als ziek voor meer dan drie 
dagen met een geldig doktersattest, waarbij ouders geen dagprijs moesten betalen. 
Een afwezig kind (gerechtvaardigd of niet) levert geen effectieve prestatie op. Het  komt 
bijgevolg niet in aanmerking voor een prestatiesubsidie. De prestatiesubsidie bedraagt 24,17 
EUR waarvan de ouderbijdrage wordt afgetrokken.
In 2016 genereerde het stadsbestuur 563.413,84 EUR -  330.812,70 EUR ouderbijdragen = 
232.601,14 EUR aan prestatiesubsidies. De afrekening voor 2017 moet nog volgen.
In 2016 bedroeg het totaal ontvangen bedrag aan subidies 1.185.502,20EUR voor 
groepsopvang.
De dienst merkt dat een aantal ouders reeds vanaf de eerste, tweede of derde dag ziekte met 
hun kind naar de dokter gaan en hiervoor ook een briefje krijgen. Ter illustratie zijn er sinds de 
opening van Kameleon in september 2017 in totaal 22 doktersbriefjes binnengebracht voor 
ziektes van minder dan vier dagen. Er werden twintig doktersbriefjes voor afwezigheden vanaf 
vier dagen binnengebracht.
Veel werkgevers verwachten van een werknemer dat ze elke afwezigheid omwille van ziekte 
staven met een doktersattest. Voor vele ouders is het verwarrend dat ze voor hun werkgever 
een doktersattest moeten hebben, maar dat ditzelfde principe voor de kinderopvang dan niet 
telt. 
Een ziek kind mag niet naar de opvang, maar er wordt van de ouders wel verwacht dat ze 
betalen voor opvang die ze niet gebruiken als hun respijtdagen opgebruikt zijn.
Daarnaast melden een aantal ouders dat wanneer ze op dag vier van ziekte naar de dokter gaan, 
deze dokter zeer moeilijk doet over het schrijven van een ziekteattest met terugwerkende 
kracht. Ouders hebben dit nodig zodat de eerste drie ziektedagen niet worden aangerekend.
Tenslotte zou het kunnen dat ouders hun kind vier dagen of meer thuis houden zodat ze de 
opvang niet moeten betalen ook al is het op dag twee of drie reeds gezond om terug naar de 
opvang te komen.
De dienst heeft telefonisch advies ingewonnen bij VVSG Kinderopvang.
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Indien het stadsbestuur zou beslissen om dertig respijtdagen toe te kennen en hier bovenop 
elke afwezigheid wegens ziekte zou toestaan, is de VVSG van mening dat Sint-Niklaas in 
vergelijking met andere besturen wel heel erg toegeeflijk is.
De dienst stelt voor elke ziektedag met geldig doktersattest als gerechtvaardigd te beschouwen 
en het aantal respijtdagen te laten dalen tot 25. 
Ook wordt voorgesteld dat ouders voor het eind van de maand waarin het kind ziek werd het 
doktersattest aan de verantwoordelijke te bezorgen. In het huidig reglement wordt verwacht 
van ouders dat ze dit binnen de vijf dagen van de eerste afwezigheidsdag inleveren. 
Een wijziging hierin betekent:
- geen administratieve negatieve implicatie voor de voorbereiding van de facturatie in 
vergelijking met het huidig reglement.
- dat ouders wiens kind langer dan vijf dagen ziek is, niet speciaal naar de opvang moet komen 
om het attest te bezorgen, tenzij de ziekte de laatste week van de maand start en de facturatie 
moet voorbereid worden.

Een vierde wijziging betreft paragraaf 4.4: recht op privacy en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Dit onderdeel werd aangepast volgens het advies van VVSG 
Kinderopvang en is in lijn met de nieuwe regelgeving.

Een laatste inhoudelijke wijziging is de opname van de gevolgen van het doorgeven van foute 
informatie.

Behalve deze vijf zaken werden geen zwaar inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wel werd de 
tekst taaltoegankelijker gemaakt en werden een aantal informatieve wijzigingen aangebracht 
(blauwe tekst).
Voor een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen wordt verwezen naar de reglementen in 
bijlage.
Ook de schriftelijke overeenkomst en opvangplan zitten in bijlage. Dit document wordt 
ondertekend door de verantwoordelijke en de ouders. Telkens wanneer het opvangplan 
gewijzigd wordt, wordt dit opnieuw ondertekend door beide partijen.

Adviezen
Thesaurie (THE): Gunstig advies.
Dienstverlening (DST): Gunstig advies.
Het onderdeel in verband met privacy werd besproken met de informatieveiligheidsconsulent 
en clustermanager dienstverlening en aangepast aan de nieuwe regelgeving AVG/GDPR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de nieuwe huishoudelijke reglementen van de stedelijke groepsopvang vast te stellen en deze 
in werking te laten treden op datum van 1 juli 2018.

Artikel 2
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Het onderdeel kinderopvang, 'verbruik en afvalverwerking van luiers' van het 
retributiereglement en in addendum bij het huishoudelijk reglement als volgt aan te passen:

§19 Inzake kinderopvang
A. Tarieven
Groepsopvang
Verbruik en afvalverwerking van luiers inclusief gebruik van verzorgingsproducten:
- Voor een volledige dag: 1,50 EUR
- Voor een halve dag: 0,75 EUR
Gebruik van verzorgingsproducten wanneer het kind overdag zindelijk is (excl. slaapmomenten)
- Voor een volledige dag: 0,30 EUR
- Voor een halve dag: 0,15 EUR

Artikel 3
kennis te nemen van het sjabloon voor het opvangplan en de schriftelijke overeenkomst tussen 
ouders en opvang.

Bijlagen
addendum bij HR 2018.doc
Schriftelijke Overeenkomst 2018.doc
201804 Driekoningen - werkdoc.docx
201804 Hermelijn - werkdoc.docx
201804 Kameleon- werkdoc.docx
201804 Pieternel - werkdoc.docx

AANVULLENDE PUNTEN

Ronny Suy, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting
Mia Mortier, raadslid (SOS 2012) verlaat de zitting
Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Mobiliteitsontwikkelingen in Sinaai

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepenen Carl Hanssens en Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer.

Toelichting
De laatste weken worden we gevat door een aantal bekommernissen, vragen en ongerustheden 
in verband met een blijkbaar geplande nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in en aan het Wijnveld 
te Sinaai. Daar zou een verkaveling komen met uitweg in het Wijnveld ter hoogte van 
bestaande, maar voor afbraak verkochte winkelpanden. Dit vlakbij een drukke spoorweg en aan 
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een reeds dikwijls verzadigde weg, roept bij velen vragen op. Wij herinneren ons ook nog een 
verzet van de stad tegen een geplande verkaveling achter de Pater Christophestraat, mede 
omwille van de eventuele mobiliteitsontwikkelingen.
Tevens is er grote onduidelijkheid inzake de al dan niet geplande eliminatie van een aantal 
spoorwegovergangen op het grondgebied van Sinaai, inclusief de overgang aan het station, 
gepland of in studie bij Infrabel en de NMBS. De aankondiging dat er een studie zou gebeuren 
omwille van een mogelijk derde spoor tussen Sint-Niklaas en Lokeren, doet reeds de 
gemoederen beroeren.

IR 2 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Hoger beroep door het stadsbestuur bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen

Indiener(s)
Jos De Meyer

Verslag
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepenen Carl Hanssens en Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer.

Toelichting
Vorige legislaturen werd uiterst zelden of nooit hoger beroep aangetekend tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie. We merken dat dit nu regelmatig gebeurt. Vanwaar deze 
koerswijziging?

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Bomen in boombakken op en rond de 
Grote Markt, een lang leven beschoren?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Toelichting
Na aanplanting van de bomen en het zien van de bakken waarin dit is gebeurd, stellen zich toch 
wat vragen inzake de toekomstmogelijkheden van dit 'nieuwe groen'.
Enig naslagwerk in bestaande documentatie leert immers dat een en ander niet zo evident is en 
dat er zich op termijn wel (dure) gevolgen zouden kunnen aandienen.
Kan de bevoegde schepen mij meedelen welke criteria men heeft gehanteerd om de 
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aangebrachte combinaties boom/bak aan te kopen en te gebruiken en wie de adviezen 
hieromtrent desgevallend heeft verstrekt?

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Moskee ten behoeve van de 
Romagemeenschap?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Toelichting
In een eerdere interpellatie ondervroeg ik het college van burgemeester en schepenen naar de 
intentie van het college om op vraag van vernoemde gemeenschap, mee op zoek te gaan naar 
een onderdak voor een moskee met aanverwante activiteiten.
Het college antwoordde dat dit niet het geval was en zou zijn.
Toen we enkele weken geleden gecontacteerd werden door mensen uit een bepaalde buurt, 
staken we ons licht op bij de administratie waar men ons bevestigde dat de vraag naar een 
mogelijke inplanting in de vroegere gebouwen van WaasRent was getoetst naar de 
haalbaarheid door de Roma maar dat dit negatief was of zou zijn beoordeeld wegens 
verschillende redenen.
Vandaag worden we gevat door het feit dat toch een compromis zou zijn of worden gesloten 
tussen de eigenaar van de gebouwen en de Romagemeenschap om tot verkoop over te gaan. 
Ik had van het college willen vernemen of de bezwaren die er in het recente verleden zouden 
zijn geweest, er nu niet meer zijn en of men alsnog tegemoet wil komen aan de wensen van 
buurtbewoners die een komst van zulke moskee mét aanverwante activiteiten, niet zien zitten.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Mistoestanden in Sint-Niklase RVT's 
door falend personeelsbeleid. Wat na de ‘uitkanteling’?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die de schorsing van de zitting vraagt.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats die meldt dat ze schorsing niet kan weigeren maar 
voorstelt om samen te zitten met de fractievoorzitters.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele die zich afvraagt of het zinvol is dat de 
fractievoorzitters samenzitten en aan de stadssecretaris vraagt of het aanvullend agendapunt al 
dan niet op in openbare of geheime zitting moet worden gehouden.
Beantwoord door stadssecretaris Johan Verhulst die meldt dat de interpellatie wel in openbare 
zitting wordt gehouden omdat het over het personeelsbeleid bij het OCMW Sint-Niklaas in 
ruime zin gaat.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
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Beantwoord door OCMW-voorzitter Willem De Klerck.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats en OCMW-voorzitter Willem De Klerck.
Interpellatie van voorzitter Ilse Bats die OCMW-voorzitter Willem De Klerck feliciteert met zijn 
eerste tussenkomst.

Toelichting
Reeds zeer geruime tijd worden we aangesproken, én door personeel én door familie van 
residenten, over een gebrekkige dienstverlening in de onderscheiden RVT's.
Enige tijd geleden heb ik hierover geïnterpelleerd in de gemeenteraad en de toenmalige 
voorzitter van het OCMW probeerde een en ander te minimaliseren, minstens te relativeren en 
schetste de inspanningen die het OCMW deed in verband met de aanwerving en begeleiding 
van het personeel.
Ondertussen werd ook een infovergadering gepland voor de familie van residenten om tekst en 
uitleg te geven.
Echter, de klachten blijven legio met als klap op de vuurpijl nieuwe getuigenissen over  
wantoestanden die jammer genoeg ook in de pers zijn verschenen aangaande een zwaar 
incident met verwondingen, toegebracht of niet door verzorgend personeel. Ook dit is mijns 
inziens toe te schrijven aan een falend of onoordeelkundig personeelsbeleid dankzij een falend 
OCMW-bestuur.
Vermits nog steeds de gemeenteraad, namens de stad, voogdij heeft over het reilen en zeilen 
binnen het OCMW aan de ene kant, en met de bekommernis over de kwaliteit van de zorg in het 
uitgekantelde zorgbedrijf, aan de andere kant, willen we een en ander op een rijtje zetten en de 
rol van het OCMW-bestuur in deze aan de kaak stellen. We rekenen op een heldere en 
verhelderende visie van de voogdijschepen op deze feiten. We kijken ook uit naar de 
maatregelen die men neemt teneinde een beter personeelsbeleid binnen het zorgbedrijf te 
garanderen.

Filip Baeyens, raadslid (N-VA) verlaat de zitting
Ali Alci, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Veerle De Beule: Aanbieden sticker van brandweer voor 
huisdieren in noodgevallen 

Indiener(s)
Veerle De Beule

Verslag
Interpellatie van raadslid Veerle De Beule die de suggestie doet om dierenstickers aan te bieden 
aan de inwoners van de stad Sint-Niklaas.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter die meldt dat dit zal worden besproken 
in de Hulpverleningszone Waasland.

Toelichting



Gemeenteraad 63/63 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
27 april 2018

Naar aanleiding van het moedig optreden van onze brandweerlieden, die bij een brand een kat 
redden van de dood, stel ik voor zoals in onze buurgemeente Beveren maar ook  bv Gent, 
Mechelen … de dierensticker aan te bieden aan onze bewoners zodat zij die huisdieren hebben 
deze kunnen aanbrengen aan hun voordeur zodat de brandweer weet dat er ook huisdieren 
aanwezig kunnen zijn in de woning.

27 april 2018 21:25 - De voorzitter opent de besloten zitting

27 april 2018 21:30 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
stadssecretaris raadslid-voorzitter


