
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
30 juli 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Carl Hanssens, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Gemeentebelastingen: tijdelijke privatisering van het openbaar domein: opstellen van een 
terras: aanvraag van Pita Center 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Orhan Isci, zaakvoerder van Pita Center, Nieuwstraat 10, 9100 Sint-
Niklaas, tot het opstellen van een terras ter hoogte van de zaak, onder de volgende voor-
waarden: 
-  de toelating wordt verleend voor de duur van drie zomerterrasseizoenen; 
-  het terras moet bestaan uit losse tafels en stoelen, zonder windschermen of andere 

afsluiting; 
-  het terras moet geplaatst worden in de Nieuwstraat aansluitend aan de gevel over een 

lengte van 3 meter en een breedte van 1 meter; 
- het terrasmeubilair moet weggenomen worden wanneer het terras niet in gebruik is (tijdens 

de sluitingsuren); 
-  de vergunninghouder is verantwoordelijk voor de rust en orde op het terras; dit betekent o.a. 

dat er geen muziek op het terras mag gemaakt worden (geen luidsprekers); 
-  de bepalingen van het reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar 

domein, ingevoerd door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013, moeten strikt worden 
nageleefd; 

-  het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
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Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 907 tot en met 930 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1027 tot en met 1091 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 523 tot en met 584 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Jaarlijkse griepvaccinatie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de stads- en politiepersoneelsleden toelating te geven om zich op vrijwillige basis kandi-
daat te stellen voor de griepvaccinatie. 
 
Artikel 2 
dat de toediening van het griepvaccin gebeurt door de geneesheren van de externe preventie-
dienst IDEWE, tegen een kostprijs van 15,81 EUR per vaccinatie. 
 
Artikel 3 
dat aan personeelsleden die hun griepvaccin niet komen afhalen, een bedrag van 15,81 EUR 
wordt aangerekend. 
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Artikel 4 
aan de externe preventiedienst IDEWE te vragen een aparte factuur op te maken, enerzijds voor 
het stadspersoneel behorend tot het stadsbestuur en anderzijds voor de personeelsleden van de 
politie. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw ten Bos 19 juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
19 juni 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw Bijstand der Christenen 2 juli 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
2 juli 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
26 juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
26 juni 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 23 juli 2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
23 juli 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Team beheer en onderhoud voertuigen en machines: herstellen bestelwagen Peugeot Boxer 
voertuignummer 180: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het herstellen van de bestelwagen Peugeot Boxer met nummerplaat 1AWE641 – voertuig-
nummer 180 die gebruikt wordt door het Rode Kruis te gunnen aan garage Vanhoecke, Prins 
Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaalbedrag van 8.447,05 EUR, btw 
inbegrepen. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: raamcontract leveren EHBO materialen: verlenging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het raamcontract voor het leveren op afroep van EHBO materialen gegund op 28 juli 2014 aan 
onderstaande firma's te verlengen tot en met 1 februari 2019: 
-  perceel 1 (materialen EHBO/verzorging) aan de firma Van Houdt bvba, Brederodestraat 128, 

2018 Antwerpen; 
-  perceel 2 (producten EHBO/verzorging) aan de firma Marktapotheek A. Vagenende, Parkstraat 

1, 9100 Sint-Niklaas; 
-  perceel 3 (producten ontsmetting) aan de firma Laboratoire Huckert's International, Chaussée 

de Namur 60, 1400 Nivelles, 
onder dezelfde voorwaarden als het huidige contract, behalve voor enkele producten van 
perceel 1 waar de prijsherzieningsclausule (zowel in min als meer) zal toegepast worden. 
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Leveringen: sport: voetbaldoelen en ballenvanger: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van voetbaldoelen en een ballenvangerinstallatie te gunnen aan de firma 
Cammaert nv (Sportime), J.B. Vinkstraat 12 te 3070 Kortenberg, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 19.341,52 EUR + 4.061,72 EUR (21 % btw) = 23.403,24 EUR. 
Dit omvat volgende zaken: 
-  4 jeugdvoetbaldoelen (500 cm x 200 cm), inclusief grondbussen, netten, levering en 

montage: 3.265,90 EUR (inclusief btw); 
-  1 seniorvoetbaldoel (732 cm x 244 cm), inclusief net, veiligheidsverankering, levering en 

montage: 1.751,84 EUR (inclusief btw); 
-  1 ballenvangerinstallatie, inclusief palen, gaasdraad Nylofor, bevestigingen, bovenbuizen, 

levering en montage: 18.385,50 EUR (inclusief btw). 
 
 
 
Diensten: aanstellen ontwerpteam voor uitbreiding school (SBB) en buitenschoolse opvang 
(BGO) op de site De Klavers in Belsele: betaalbaarstelling factuur + vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'Aanstellen ontwerpteam voor uitbreiding school (SBB) 
en buitenschoolse opvang (BGO) op de site De Klavers in Belsele' goed te keuren en het bedrag 
van 80.848,05 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van arQ_Architectenstudio bvba, 
Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de kredieten vast te leggen tot en met fase uitvoering, zijnde 52.947,11 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Diensten: gefaseerde restauratie neogotisch stadhuis: opmaak ontwerp fase 1: vastlegging 
kredieten ontwerpers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de raming voor fase 1 van de restauratie van het neogotisch stadhuis een bedrag 
van 140.700 EUR (29.547 EUR btw verlegd) vast te leggen ten gunste van MAAT_WERK 
architecten bvba, Jules Bordetstraat 22/101 te 2018 Antwerpen. 
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Werken: plaatsen akoestische panelen De Droomballon, Gavertje Vier en conciërgewoning 
Walburg: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'plaatsen akoestische panelen De Droomballon, Gavertje Vier en conciërgewoning 
Walburg' te gunnen aan de firma Akoestix Products&Projects bvba, Zevenkaven 29, 8560 
Gullegem, voor het bedrag van 4.588 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: relighting van de salons: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van Varda cvba, Adolf Greinerstraat 12 te 2660 
Hoboken, voor de opdracht 'relighting van de salons' voor een bedrag van 48.088,55 EUR, incl. 
btw. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Eandis, Telenet bvba, Colt Technology Services nv, 
Engie Fabricom en De Watergroep: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Eandis, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas,Telenet bvba, Antoon 
Catriestraat 18 te 9031 Drongen, Colt Technology Services nv, Culliganlaan 2H te 1831 Diegem, 
Engie Fabricom, Centrum Zuid 3020 te 3530 Houthalen, en De Watergroep, Koning Boudewijn-
straat 46 te 9000 Gent, tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals opgenomen 
in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
Openbare verlichting: herstellen schade aan de openbare verlichting: Hoogstraat: betaalbaar-
stelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de factuur voor het herstellen van de schade aan de openbare verlichting aan Hoogstraat 32 te 
9100 Sint-Niklaas ter hoogte van paalnummer 13054, voor een totaalbedrag van 1.341,02 EUR 
+ 281,61 EUR (21 % btw verlegd) = 1.622,63 EUR, betaalbaar te stellen aan Eandis, Brusselse-
steenweg 199, 9090 Melle. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) klasse 3: Cant Wim bvba: advies aan de deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gunstig advies te verlenen aan de provincie Oost-Vlaanderen inzake de omgevingsvergunnings-
aanvraag van Cant Wim bvba, Heimolenstraat 186, 9100 Sint-Niklaas, voor het plaatsen van een 
hoogspanningscabine, gelegen aan Weverstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, sectie D nr. 2096E, op 
basis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaren, mits naleven van volgende 
voorwaarde: 

 de bestaande haag moet ter hoogte van de rooilijn behouden blijven of desgevallend vervan-
gen worden door nieuwe beplanting die minstens even hoog zal reiken als de bestaande 
haag. De haag naast de oprit moet maximaal behouden blijven zodat de cabine maximaal 
aan het straatbeeld onttrokken wordt. 

 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Woonzorg Samen Ouder vzw, Tereken 14 te 9100 
Sint-Niklaas, tot het vellen van 3 bomen, Gentse Baan 47 a en b te Sint-Niklaas, sectie D nr. 58 
p op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Speelstraat Kongostraat: 18 en 19 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Kongostraat, 9100 Sint-Niklaas, op 
zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2018, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt 
nageleefd, en hiervoor een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Stedelijk kunstpatrimonium: bruikleen schilderijen aan Museum Albert Van Dyck 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de schilderijen ‘De Schelde te Baasrode’ van Ferdinand Willaert en ‘Rivierlandschap bij winter’ 
van Egide Linnig in bruikleen te geven aan het Museum Albert Van Dyck, Brasschaatsebaan 30, 
2970 Schilde, voor een tentoonstelling rond de Schelde die loopt van 27 november 2018 tot 
24 februari 2019, mits een verzekering van nagel tot nagel voor een bedrag van resp. 3.000 EUR 
en 5.000 EUR. 
 
 
 
Zomersportkampen: samenwerking met De Galoppade: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met het opmaken van een bestelbon voor De Galoppade, Leestraat 9A, 9112 
Sinaai, voor de organisatie van het sportkamp 'ponyrijden en omnisport' van 20 tot en met 
24 augustus 2018, voor een bedrag van 7.500 EUR. 
 
 
 
Betaalbaarstelling welzijnstoelagen 2018 – categorieën B1-E2, G1-G2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor 2018 de welzijnstoelagen betaalbaar te stellen aan: 
-  categorie B: instellingen en verenigingen ten dienste van gezinnen; 
-  categorie C: centra voor residentiële opvang en dagopvang voor volwassenen; 
-  categorie D: organisaties die ambulante begeleiding verstrekken in professioneel verband 

aan personen met een handicap; 
-  categorie E: centra voor opvang in het kader van de bijzondere jeugdbijstand en centra voor 

opvoedkundige bijstand aan kansarme gezinnen; 
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- categorie G: instellingen met sociale kenmerken met een personeelsomkadering die werken 
rond sociale tewerkstelling. 

 
 
 
OCMW: budget 2018: exploitatie- en investeringsbudget: wijziging nr. 1: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018 van het 
OCMW, gehecht als bijlage aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: jaarrekening 2017: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Audio. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Brandweer: Hulpverleningszone Waasland: bijkomende gemeentelijke dotatie 2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de bijkomende gemeentelijke dotatie 2018 van 83.333 EUR aan de Hulpverleningszone 
Waasland goed te keuren ter invoering van de permanentieregeling (24 op 7) vanaf 1 september 
2018. 
 
 
 
Eedaflegging nieuwe medewerkers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
op 24 september 2018 een eedafleggingsmoment te organiseren voor de nieuwe medewerkers 
gekoppeld aan een infonamiddag en een receptiemoment als afsluiter. Op de receptie zijn naast 
de betrokkenen ook de schepenen en de burgemeester, de managementteamleden, de leiding-
gevenden en de peters en meters uitgenodigd. 
 
 
 
Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT en personeelsmagazine: wijze van 
gunning, raming en lastvoorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk open procedure (met Europese bekend-
making), de indicatieve raming (252.830,19 EUR + 15.169,81 EUR (21 % btw) = 268.000 EUR) en 
de voorwaarden voor het laten opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek, de bijlage 
UiT In Sint-Niklaas en het personeelsblad voor een periode van vier jaar (dienstjaren 2019, 
2020, 2021 en 2022). 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes samen te stellen uit vertegenwoordigers 
van: 
-  het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
-  de dienst communicatie; 
-  de afdeling plannen en ontwikkelen (milieu/duurzaamheid). 
 
 
 
Leveringen: ICT: aankoop van 100 thin clients: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van 100 thin clients, op basis van de ingediende offerte en de voorwaarden van het 
raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende IT, te gunnen aan de firma IT1 
bvba, Industriezone Steenkaaistraat 14, 9200 Baasrode, voor een totaalbedrag van 
30.827,47 EUR + 6.473,77 EUR (21 % btw) = 37.301,24 EUR. Het betreft vervangingstoestellen 
voor stadsdiensten, dus er wordt geen kostenverdeelsleutel toegepast. 
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Leveringen: openbare werken: aankoop strooiwagen en sneeuwschaaf: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
deze opdracht te gunnen aan de enige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteits-
verhouding), zijnde Aebi-Schmidt Belgium, Middelmolenstraat 175 te 2100 Deurne, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 41.150 EUR + 8.641,50 EUR (btw 21 %) = 49.791,50 EUR. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst overheidsop-
drachten en administratie. 
 
Artikel 3 
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaakt van deze beslis-
sing. 
 
Artikel 4 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-038/OVA/strooiwagen, sneeuwschaaf/DW-RDW. 
 
Artikel 5 
de levertermijn vast te stellen op 110 kalenderdagen. 
 
 
 
Diensten: stationstunnel aanpassen aan wettelijke normen: voorstudie: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'stationstunnel aanpassen aan wettelijke normen: voorstudie' te gunnen aan studie-
bureau SBE, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 12.000 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Diensten: schoonmaak: raamcontract voor reinigen van ramen in diverse gebouwen van de stad 
Sint-Niklaas, gemeente en lokale politie Zwijndrecht: wijze van gunning, raming en voor-
waarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk open procedure op Europees niveau, de indicatieve raming 
(280.911,73 EUR + 59.008,27 EUR (21 % btw) = 340.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen 
voor het aanstellen van een dienstverlener voor het reinigen van ramen van diverse gebouwen 
van de stad Sint-Niklaas, gemeente en lokale politie Zwijndrecht voor een periode van maxi-
mum vier jaar. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- vertegenwoordiger(s) dienst schoonmaak; 
- vertegenwoordiger(s) team overheidsopdrachten; 
- vertegenwoordiger technische dienst gemeente Zwijndrecht. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat deze beslissing overgemaakt zal worden aan de betrokken 
entiteiten. 
 
Artikel 4 
akkoord te gaan het huidige contract voor het reinigen van ramen in diverse gebouwen van de 
stad Sint-Niklaas te verlengen tot 31 december 2018. 
De firma M&G Cleaning, Leuvensesteenweg 510 b42, 1930 Zaventem, zal de reinigingsbeurt in 
het najaar uitvoeren aan dezelfde voorwaarden, namelijk een uitvoeringsbeurt voor het reinigen 
van gevelglas, binnen- en buitenzijde en separatieglas van diverse gebouwen tegen een 
totaalbedrag van 18.845,84 EUR + 3.957,63 EUR (21 % btw) = 22.803,47 EUR. 
 
 
 
Diensten: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: verwarming kerkgebouw: aanstellen architect 
en ingenieur technieken: akkoord met gunning en vaststelling stadsaandeel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gunningsbeslissing van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos om in 
het kader van de vervanging van de stookinstallatie van het kerkgebouw het studiebureau Artex 
bvba en het Architectenvennootschap Archtect Van Mieghem Tom bvba aan te stellen en hier-
voor het stadsaandeel, zijnde 14.250 EUR, btw inbegrepen, vast te stellen. 
 
 
Werken: kerkfabriek Sint-Nicolaas: diverse investeringsdossiers: akkoord met gunning en 
vaststelling stadsaandeel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de beslissing van de kerkfabriek Sint-Nicolaas om de diverse investerings-
dossiers als volgt te gunnen: 
-  dekenij: schilderen kroonlijsten en bijgebouwen: aan De Wilde, voor een bedrag van 

9.099,20 EUR, btw inbegrepen; 
- dekenij: vernieuwen ramen zijgebouw: aan Profel Heirman, voor een bedrag van 

5.392,38 EUR, btw inbegrepen; 
-  verwarming poortgebouw: aan Werner Maes, voor een bedrag van 15.544,18 EUR, btw 

inbegrepen; 
-  opknapbeurt koororgel: aan de firma De Munck - Claessens, voor een bedrag van 

7.816,60 EUR, btw inbegrepen, 
en het stadsaandeel (in totaal 53.335,61 EUR, btw inbegrepen) vast te stellen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om het advies van de dienst projecten gebouwen over te maken aan de 
kerkfabriek. 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het gunningsverslag, opgesteld door de ontwerper, Man archi-
tecten, Kalkstraat 62 te 9000 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' te gunnen aan de econo-
misch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde THV VHK – De Tender, 
Kuilstraat 2 te 9111 Belsele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 780.634,39 EUR, 
btw verlegd. 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op het actienummer 2018150418, ramingnummer 2018150583. 
 
 
 
Werken: ongediertebestrijding: sluiten samenwerkingsovereenkomst RATO vzw: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met RATO vzw voor de integrale rattenbestrij-
ding op het grondgebied van Sint-Niklaas, langs alle oppervlaktewateren en openbare terreinen 
die onder de bevoegdheid van de stad of de provincie vallen. De kostprijs werd op basis van 
verschillende factoren berekend op een jaarkost van 58.666,88 EUR en wordt per volledige 
maand gefactureerd als volgt: jaarkost/12. 
 
Artikel 2 
de uitgaven te verrekenen op actienummer 2018000016 (ontsmetting en openbare reiniging) - 
ramingnummer 2018000097. 
 
 
 
Waterlopen: vervangen betonnen bruggen over Leebeek: vraag polder Sinaai-Daknam tot 
toelage: principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan een bijzondere toelage ten bedrage van 50.000 EUR, inclusief btw, 
toe te kennen aan de polder Sinaai-Daknam, Zakstraat 19 te 9112 Sinaai, voor het vervangen 
van 4 betonnen bruggen over de Leebeek in de Leestraat te Sinaai. 
De uitbetaling van de toelage zal gebeuren op basis van voorgelegde facturen en na betaal-
baarstelling door het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
 
Waterlopen: verleggen waterloop 8010 ter hoogte van Klapperbeekstraat 180: principiële 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om waterloop 8.010 (Klapperbeek) ter hoogte van Klapperbeek-
straat 180-182 te 9100 Sint-Niklaas, te verleggen in open bedding, de nodige gronden hiervoor 
aan te kopen, de erfdienstbaarheidszones te vergoeden en de nodige werken uit te voeren voor 
de verlegging, op voorwaarde dat alle betrokken eigenaars hiermee akkoord gaan. 
Aan de betrokken diensten wordt opdracht gegeven het nodige te doen voor het opvragen van 
een schattingsverslag en het opmaken van een verleggingsdossier. 
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Zakelijke rechten: opstalrecht aan KLJ Belsele, JC De Galjaar en Ritmica vzw voor bouwproject 
De Klavers: voorwaarden akte: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het verlenen van een 
opstalrecht aan KLJ-Lokalen Belsele, Hof van Belsele 4, 9111 Belsele, Ritmica vzw, 
Koutermolenstraat 37, 9111 Belsele, en JC De Galjaar, Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele, op een 
onbebouwd perceel grond gelegen aan het sportcentrum De Klavers te Belsele, kadastraal 
bekend 9de afdeling, sectie C, deel van nummers 365V en 369W met een oppervlakte van 
545,46 m² voor het oprichten van een gebouw waarin plaats is voor een instuif voor het 
jeugdhuis, werkingslokalen voor de jeugdbeweging en jeugdwerking en danszalen voor de 
sportclub. 
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Natuurvergunningsaanvraag provincie Oost-Vlaanderen Dienst Integraal Waterbeleid aan 
waterlopen 1.235 en 1.235d te Sint-Niklaas (Belsele) en Waasmunster: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gunstig advies uit te brengen omtrent de natuurvergunningsaanvraag van provincie Oost-
Vlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, met als onderwerp het uitvoeren van oeververstevi-
gingswerken over een lengte van ca. 220 m aan waterlopen 1.235 en 1.235d te Sint-Niklaas en 
Waasmunster, onder de voorwaarden vastgesteld door de natuurambtenaar. 
 
 
 
Call Europees subsidieprogramma Horizon 2020: projectvoorstel 'SURE2050': 'letter of support': 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanvraagdossier van het projectvoorstel 'SURE2050' voor de Europese call van Horizon 
2020 te ondersteunen via een 'letter of support'. Het project wil gemeenten ondersteunen in de 
uitvoering van een duurzaam vastgoedbeleid met het oog op de realisatie van de klimaatdoel-
stellingen. Het project is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, Vlaamse provincies, 
Fluvius en Factor4. 
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Omgevingsaanvraag: Ovali Coban bvba: Sacramentsstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Ovali Coban bvba, Sacramentsstraat 8 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen 
van een terras en plaatsen van publiciteit (regularisatie), voornoemd adres, sectie E nr. 2070f, te 
weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Handhaving ruimtelijke ordening: nieuwe bevoegdheden burgemeester: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de inwerkingtreding van het handhavingsbesluit (1 maart 2018) en de 
daarmee gepaard gaande gewijzigde rollen en bevoegdheden van de burgemeester en van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: artistiek-pedagogisch project: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het artistiek-pedagogisch project van de stedelijke academie voor schone kunsten vast te 
stellen zoals als bijlage aan deze beslissing gehecht. 
 
 
Internationale samenwerking: mogelijkheid tot indienen subsidieaanvraag bij de Vlaamse 
overheid: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het intekenen op de projectoproep 'verankering van de internationale 
ontwikkelingsagenda in Vlaanderen'. 
 
Artikel 2 
een intentieverklaring tot samenwerking te ondertekenen. 
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Uitbreidingsronde Kind en Gezin 2018: wijziging beoordelingscriteria voor subsidieaanvragen 
van opvanginitiatieven: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de beoordelingsprocedure en -criteria vast te stellen als basis voor het formuleren van een 
zorgvuldig advies aan Kind en Gezin ter beoordeling van subsidie aanvragen voor opvang-
plaatsen baby's en peuters. 
 
Artikel 2 
de beoordelingsprocedure en -criteria voor trap 1 en trap 2 aanvragen te verspreiden aan 
opvanginitiatieven binnen en buiten Sint-Niklaas vanaf 1 augustus 2018. 
 
 
 
Renovatie woning Mispelstraat voor gebruik samenwerkende onthaalouders van de stedelijke 
gezinsopvang: beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de woning gelegen in de Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas, niet te renoveren als opvang-
voorziening voor baby's en peuters. 
 
Artikel 2 
verdere infrastructuuropportuniteiten ter ondersteuning van het voorzien van kinderopvang-
plaatsen binnen de stedelijke gezinsopvang met betrekking tot het opstarten van samen-
werkende onthaalouders te onderzoeken. 
 
Artikel 3 
het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 te herbevestigen 
om principieel akkoord te gaan met het tijdelijk ter beschikking te stellen van de woning 
gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas, aan het OCMW Sint-Niklaas als noodwoning of 
transitwoning. 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


