
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
15 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; 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 Carl Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Christel Geerts, schepen; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Het Belcantogezelschap van 
Sint-Niklaas vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Het Belcantogezelschap van Sint-Niklaas vzw, Begoniastraat 2, 9100 
Sint-Niklaas, om op 2, 3, 4, 9, 10 en 11 november 2018 een reclamevoertuig van haar sponsor 
op te stellen in de Paul Snoekstraat langs de gevel van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, op 
voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein van 162 EUR wordt betaald. 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan The Frontline Company 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan The Frontline Company, Groenstraat 52, 2610 Wilrijk, om op de 
donderdagse markt van 25 oktober 2018 een flyeractie voor tv Vlaanderen te organiseren op 
voorwaarde dat: 
-  de flyers ter beschikking worden gelegd in een standje; 
-  de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 100 EUR wordt 

betaald; 
-  eventueel weggegooid publiciteitsmateriaal door de aanvrager wordt opgeruimd. 
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Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het derde kohier inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk 
en daarmee gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2018, 255 artikelen voor een bedrag van 
58.922,50 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating 
aan Greenpeace België vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Greenpeace België vzw, Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel, om in 
2019 op het grondgebied van de stad fondsenwervingen te organiseren op voorwaarde dat: 
-  bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' 

strikt worden toegepast; 
-  er maximaal tweemaal per jaar aan fondsenwerving wordt gedaan; 
-  de organisatie vooraf aan het stadsbestuur meedeelt op welke plaatsen en op welke data dit 

zal gebeuren. 
 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: Taxi S.O.L. bvba: definitieve vervanging: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de definitieve vervanging van een verhuurvoertuig (met herkenningsteken 
115) van de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van Taxi S.O.L. bvba, 
Nieuwe Baan 106A, 9111 Belsele. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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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 1125 tot en met 1133 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1367 tot en met 1396 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 818 tot en met 908 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Bijkomende dataconnecties voor 802.1x security: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor bijkomende dataconnecties voor 802.1x security te gunnen aan de firma 
De Maerteleire nv, Industriepark 4B, 9820 Merelbeke, voor het bedrag van 3.618,73 EUR + 
759,93 EUR (21 % btw) = 4.378,66 EUR. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het raamcontract. 
 
 
 
Organisatie nieuwjaarsreceptie en -fuif 2019 en genodigden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat volgende genodigden (zonder partner) uitgenodigd worden voor de 
nieuwjaarsreceptie: 
- leden college van burgemeester en schepenen Sint-Niklaas (huidige leden en nieuwe leden) 
- ereschepenen stadsbestuur Sint-Niklaas 
- leden gemeenteraad Sint-Niklaas (huidige leden en de nieuw verkozen leden) 
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- leden raad voor maatschappelijk welzijn (huidige leden en de nieuw verkozen leden) 
- leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
- gepensioneerde personeelsleden stadsbestuur en OCMW Sint-Nikaas 
- personeelsleden stadsbestuur Sint-Niklaas 
- personeelsleden OCMW Sint-Niklaas (inclusief zorgpersoneel) 
- personeelsleden politiezone Sint-Niklaas 
- personeelsleden Den Azalee vzw 
- personeelsleden Sociaal Verhuurkantoor Waasland vzw 
- personeelsleden Dienst Schuldbemiddeling 
- personeelsleden JOS vzw 
- personeelsleden brandweerpost Sint-Niklaas 
- personeelsleden provinciaal recreatiedomein De Ster 
- onthaalouders 
- gidsen 
- vrijwilligers (die meer dan 5 dagen per jaar presteren) 
- personeelsleden 't Bau-huis 
- personeelsleden Centrummanagement Sint-Nikaas vzw 
- medewerkers Sint-Nicolaasgenootschap vzw 
- vaste seizoenarbeiders 
- personeelsleden stedelijke basisscholen 
- vrijwilligers Huis van de Sint. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat volgende genodigden (zonder partner) uitgenodigd worden voor de 
nieuwjaarsfuif: 
- leden college van burgemeester en schepenen (huidige leden en nieuwe leden) 
- leden gemeenteraad Sint-Niklaas (huidige leden en de nieuw verkozen leden) 
- leden raad voor maatschappelijk welzijn (huidige leden en de nieuw verkozen leden) 
- leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
- personeelsleden stadsbestuur Sint-Niklaas 
- personeelsleden OCMW Sint-Niklaas (inclusief zorgpersoneel) 
- personeelsleden politiezone Sint-Niklaas 
- personeelsleden Den Azalee vzw 
- personeelsleden Sociaal Verhuurkantoor Waasland vzw 
- personeelsleden Dienst Schuldbemiddeling 
- personeelsleden JOS vzw 
- personeelsleden brandweerpost Sint-Niklaas 
- personeelsleden provinciaal recreatiedomein De Ster 
- personeelsleden 't Bau-huis 
- personeelsleden Centrummanagement Sint-Niklaas vzw 
- personeelsleden stedelijke basisscholen. 
 
Artikel 3 
de nieuwjaarsreceptie en -fuif te laten plaatshebben op vrijdag 4 januari 2019. 
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Artikel 4 
dat de locatie voor de nieuwjaarsreceptie 't Bau-huis is en de fuif zal plaatshebben in de zaal 
De Casino. 
 
Artikel 5 
dat ook voor 2019 security mag ingehuurd worden. 
 
Artikel 6 
dat iedere genodigde welkom is op de fuif zolang de capaciteit van 650 personen niet over-
schreden wordt. Er worden toegangsarmbandjes uitgedeeld bij het binnenkomen. 
 
Artikel 7 
dat de organisatie en coördinatie van de nieuwjaarsreceptie en -fuif volledig bij de sociale 
dienst personeel komen te liggen. Vanuit deze dienst zal contact opgenomen worden met de 
betrokken diensten om dit verder praktisch uit te werken. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 27 september 2018: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 257 § 1, kennis te nemen 
van de beslissingen van 27 september 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst 
als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 8 oktober 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
8 oktober 2018 goed te keuren. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad HH. Andreas & Ghislenus-
parochie 1 oktober 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 
1 oktober 2018 van de kerkraad van de HH. Andreas & Ghislenusparochie, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Medewerkers telefooninformatiecentrum bij crisiscommunicatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de lijst met TIC-medewerkers en de afspraken die gelden voor de TIC-
medewerkers. 
 
Artikel 2 
dat dezelfde personeelsvoorwaarden (verzekering, overuren en fietsvergoeding) gelden voor de 
TIC-medewerkers als ze een opdracht uitvoeren voor het TIC dan wanneer ze hun gewone 
opdracht uitvoeren. 
 
 
 
Sluiting van de drie deelgemeentehuizen Sinaai, Nieuwkerken en Belsele n.a.v. het verlengde 
weekend van Allerheiligen op zaterdag 3 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de drie deelgemeentehuizen van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken te sluiten op zaterdag 
3 november 2018, naar aanleiding van het verlengd weekend van Allerheiligen. 
 
 
 
Deelname Noord-Limburgse Vakantiebeurs 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met deelname aan de Noord-Limburgse Vakantiebeurs in Hamont-Achel op 
zondag 20 januari 2019. Daartoe worden twee hotelarrangementen aangekocht bij hotel Ibis, 
Hemelaerstraat 2 te Sint-Niklaas, aan de prijs van 85 EUR, btw inclusief, en bij Anne's House, 
Jagersdreef 7 te Sint-Niklaas, aan de prijs van 120 EUR, btw inclusief. Er wordt 25 EUR betaald 
aan Pasar Hamont-Achel voor vermelding logo en foto op de website van de vakantiebeurs. De 
permanentie wordt verzorgd door een vrijwilliger van de commissie voor de bevordering van 
het toerisme, indien mogelijk samen met een student toerisme van Onze-Lieve-Vrouw 
Presentatie. 
 
 
 
Heraansluiten kinderdagverblijf Hermelijn op waterleidingnet: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de heraansluiting van het kinderdagverblijf Hermelijn, Voskenslaan 22 te Sint-Niklaas, op het 
waterleidingnet te gunnen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, voor een 
totaalbedrag van 4.997,48 EUR, inclusief btw, via een onderhandelingsprocedure met aangeno-
men factuur. 
 
 
 
Diensten: personeel: digitaliseringstraject personeelsdossiers: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (9.500 EUR + 1.995 EUR (21 % btw) = 11.495 EUR) en de 
voorwaarden voor het aanstellen van een dienstverlener voor het digitaliseren van de 
personeelsdossiers van het stadsbestuur en het OCMW. 
Volgende verdeelsleutel zal gehanteerd worden: 
- 60 % stadsbestuur; 
- 40 % OCMW. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de afdeling personeel; 
- de afdeling ICT. 
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Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te stellen van zijn beslissing. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: migratie en update ADX server: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de migratie en upgrade van de ADX server van het gebouwbeheersysteem te gunnen aan de 
firma Johnson Controls, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, voor het bedrag van 8.703 EUR + 
1.827,63 EUR (21 % btw) = 10.530,63 EUR. 
 
 
 
Leveringen: openbare werken: aankoop twee pekelstrooiers: aanpassing aangeboden toestel: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat er in het kader van de opdracht voor de aankoop van twee pekel-
strooiers, op 1 oktober 2018 gegund aan de firma Vandaele Konstructie nv, Stationsstraat 119, 
8780 Oostrozebeke, een gelijkwaardig toestel zal geleverd worden tegen het bedrag van 
21.880 EUR + 4.594,80 EUR (21 % btw) = 26.474,80 EUR. 
 
 
 
Leveringen: dienst mobiliteit: camerabewakingssysteem station: vrijgave 50 % borgstelling: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vrijgave van het saldo van 50 % van de borgstelling nummer 
2014.04.25.016, namelijk 305 EUR, voor het leveren en plaatsen van een camerabewakings-
systeem en een toegangscontrolesysteem via vingerscan en numerieke code (met bijbehorende 
software) aan de firma Solid Security, Burggravenlaan 206, 9000 Gent. Dit saldo is bekend bij de 
Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie, Deposito's & Consignaties, Kunstlaan 30, 1040 
Brussel, ingeschreven onder nummer 20140950135. 
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Artikel 2 
opdracht te geven aan de Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie, Deposito's & 
Consignaties, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, hiervoor het nodige te doen. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Jacops nv en Telenet nv: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent; Jacops nv, 
Autobaan 14, 8210 Loppem, en Telenet nv, Sluisweg 1 bus 12, 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. 
 
 
 
Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: 
goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen 
en uitbreiding' voor een bedrag van 21.518,93 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een 
bedrag bereiken van 40.261,21 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goed-
keuring verrekening 3: herstel pleisterwerk 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 3: herstel pleisterwerk van Alpas nv, Steenkaaistraat 
19 te 9200 Dendermonde, in het kader van de opdracht 'basisschool De Droomballon: 
herinrichten woning tot klassen en uitbreiding' voor het totaalbedrag in meer van 959,40 EUR, 
btw verlegd. 
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Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring vorderingsstaat 7 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 7 van De Vos Petrus en Zoon bvba, Pollarebaan 7 
te 9400 Ninove, voor de opdracht 'herstellen leien daken diverse gebouwen' voor een bedrag 
van 56.722,76 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 236.940,07 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: goedkeuring verrekening 2: door-
voeren HS-kabels 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2: doorvoeren HS-kabels, van Fabricom nv, Simon 
Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel, in het kader van de opdracht 'Techniekhuis: vernieuwen  
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring verrekening 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2: plaatsen KWH-meters voor vier splits, van 
De Centrale Verwarming Van den Branden, Marynen en co nv, Cleydaellaan 16, bus 7, 2630 
Aartselaar, in het kader van de opdracht 'sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie 
stookplaats' voor het totaalbedrag in meer van 2.208 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: Sinbad: leveren en plaatsen screens instructiebad: goedkeuring voorlopige oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Sinbad: leveren en plaatsen screens instructiebad' voorlopig op te leveren. 
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Opleiding asbest voor medewerkers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een opleiding over asbest te organiseren voor medewerkers en medewerkers van omliggende 
gemeenten en intercommunales op donderdag 8 november 2018 in de trouwzaal van het 
stadhuis van Sint-Niklaas. 
 
 
 
Landbouw: verslag dagelijkse raad voor land- en tuinbouw van 27 juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw van 27 juni 
2018. 
 
 
 
Renovatieproject Elisabethwijk - After Work Warmste Wijk: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het programma en de kostenraming van het After Work-evenement in de 
Warmste Wijk, op vrijdag 19 oktober 2018 van 15.30 uur tot 19 uur. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 13 september 2018 van notaris Hugo Tack, Houtbriel 9, 9100 Sint-Niklaas, de splitsing en 

verkoping van een perceel grond met garages te Sint-Niklaas, Watermolendreef 151, sectie A 
nr. 949 r², groot 1.107 m²; 
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2.  Op 27 september 2018 van notaris Annelies Verstraete, Zwaanaardestraat 18, 9112 Sinaai, 
de splitsing en verkoping van een perceel grond te Sinaai, hoek Weimanstraat/Cadzandstraat, 
sectie D nr. 435, groot 26,91 m²; 

3.  Op 26 september 2018 van notaris Annelies Verstraete, Zwaanaardestraat 18, 9112 Sinaai, 
de splitsing en verkoping van een perceel grond te Sinaai, Dries 34, sectie A nr. 1281 l/deel, 
groot 13 m²; 

4.  Op 2 oktober 2018 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond met opstaand appartementsgebouw en garages te Sint-
Niklaas, Oude Molenstraat 124, sectie B nr. 582 n4, groot 384 m²; 

5.  Op 2 oktober 2018 van notaris P. Verlinden, Casinostraat 10, 9100 Sint-Niklaas, de splitsing 
en verkoping van een perceel grond met werkplaats en verdere aanhorigheden te Belsele, 
Schoonhoudtstraat 63+, sectie C nr. 1122 h, groot 108,50 m²; 

6.  Op 5 oktober 2018 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond met hoeve, afhangen en stallingen te Sinaai, 
Stenenmuurstraat 56 b, sectie A nrs. 1745 d, e, 1744, 1746, groot 660, 660, 910 en 1090 m². 

 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande en verwaarloosde woning Truweelstraat 106, 9100 
Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Truweelstraat 106, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengde projecten - beslissingen deputatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de volgende beslissingen van de deputatie van de provincie Oost- 
Vlaanderen: 
1. het verlenen van een omgevingsvergunning aan Luc De Paep, Ekelstraat 4, 9100 

Nieuwkerken, voor het bouwen van een bijkomende biggenstal en regulariseren van een 
mestvaalt, aan voornoemd adres, sectie A nrs. 63L, 63M, 68 en 62 C (2018/476); 

2.  het verlenen van een omgevingsvergunning aan Cant Wim bvba, Heimolenstraat 186, 9100 
Sint-Niklaas, tot het plaatsen van een elektriciteitscabine, Weverstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, 
sectie D nr. 2096E (2018/358); 
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3.  het verlenen van een omgevingsvergunning aan Dats 24 nv, Edingensesteenweg 196 te 1500 
Halle, tot het bijstellen van voorwaarden met betrekking tot een tankstation, aan Heidebaan 
101 te 9100 Sint-Niklaas, sectie B nr. 1232B2 (2018/197); 

4.  het verlenen van een omgevingsvergunning aan Karel Van Moer, Kwakkelhoekstraat 117, 
9100 Nieuwkerken, tot het verder exploiteren van een rundveehouderij en regulariseren van 
sleufsilo's, stallen en mestvaalt, aan voornoemd adres, sectie A nrs. 1009E, 1013P en 1017E 
(2018/357). 

 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Kernemelkstraat 144, 9112 Sinaai 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Kernemelkstraat 144, 9112 
Sinaai, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaand handelspand Casinostraat 3A, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Casinostraat 3A, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Besluiten woningkwaliteit burgemeester: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de besluiten woningkwaliteit die de burgemeester heeft genomen in 
september 2018. 
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Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
-  Boomkwekerij Boon bvba, Oude Heirbaan 33/35 te 9140 Temse, tot het afgraven van grond, 

Heimolenstraat te Sint-Niklaas, sectie D nr. 376 b; 
-  Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het plaatsen van een loop-

brug, Zwijgershoek/Regentiestraat te Sint-Niklaas, sectie E nr. 224 f². 
 
 
 
Verslag beheerscommissie bibliotheek van 28 mei 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurd verslag van de vergadering van de beheerscommissie van 
de stedelijke openbare bibliotheek van 28 mei 2018. 
 
 
Aanvraag transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling voor het 
project Talen kleuren de wereld: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het indienen van een subsidieaanvraag via het transitiereglement voor 
culturele projecten met een bovenlokale uitstraling van het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media voor het project 'Talen kleuren de wereld' (29 maart - 26 mei 2019). 
 
 
Comité Destelwijk: Sint op bezoek in de Destelwijk: 1 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Destelwijk, p/a Destelwijk 7, 9100 Sint-Niklaas een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit (bezoek van de 
Sint), op zaterdag 1 december 2018. 
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Sinaai Leeft vzw: 11.11.11-solidariteitsbrunch: 18 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de 11.11.11-solidariteitsbrunch door Sinaai Leeft vzw, p/a Beukenlaan 
24, 9112 Sinaai, op zondag 18 november 2018 in Ontmoetingscentrum Troelant, Vleeshouwers-
straat 4c, 9112 Sinaai, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij 
zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het 
advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Feestcomité Uilenstraat: nieuwjaarsdrink: 29 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Feestcomité Uilenstraat, Uilenstraat 155b, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een nieuwjaarsdrink op zaterdag 29 
december 2018. 
 
 
 
Gebruik van de trouwzaal door DCS Vastgoed op dinsdag 27 november 2018 om 12 uur: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de trouwzaal ter beschikking te stellen van DCS Vastgoed, p/a Wijnveld 280 A, 9112 Sinaai, op 
dinsdag 27 november 2018 van 12 uur tot 13.30 uur voor de organisatie van een persmoment. 
 
Artikel 2 
hiervoor het commercieel tarief aan te rekenen, nl. 276 EUR. 
 
 
 
Figa vzw: Beerpong Tournament: 10 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Beerpong Tournament’ door Figa vzw, p/a Prinses Josephine Charlotte-
laan 129, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 10 november 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 
9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met 
sterke dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Landelijke Gilde Sinaai en KLJ Sinaai: halloweentocht: 31 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een halloweentocht met vertrek en aankomst aan OC 
Troelant door de Landelijke Gilde Sinaai en KLJ Sinaai, p/a Zwaanaardestraat 31, 9112 Sinaai, 
op woensdag 31 oktober 2018 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterk dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Kernemelkstraat en de Kouterstraat zoals aangegeven 

op het plan in bijlage, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Bijs vzw: Bijsbougie: 19 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Bijsbougie door Bijs vzw, p/a Meesterstraat 172, 9100 Nieuwkerken op 
zaterdag 19 januari 2019 op het terrein van Scouts d’Olmen in de Iepenstraat 78c, 9100 Sint-
Niklaas: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien in de Iepenstraat van 19 januari, 12 uur tot 20 januari 2019, 8 uur; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Culturele verenigingen: erkende steunpunten en landelijke of sectoroverschrijdende acties, 
themaweken of -dagen voor toekenning jaarsubsidies 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de lijst van de landelijke of sectoroverschrijdende acties, themaweken of 
-dagen en van de erkende Vlaamse steunpunten die in aanmerking komen voor een premie in 
het kader van het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor 
hun jaarwerking. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met een totaalbedrag van 2.500 EUR voor de steunpunten en 150 EUR per 
landelijke of sectoroverschrijdende actie, themaweek of -dag. 
 
 
 
Activiteiten ter sensibilisering van radicalisering: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de organisatie van het Forumtheater Radicalisering en de lezing van Rudi 
Vranckx over de Midden-Oosten problematiek. 
 
 
 
Ondersteuning Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober 2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de actie Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede witte lakens aan de 
gevel van het stadhuis op te hangen van 16 oktober tot en met 18 oktober 2018. 
 
 
 
Betaalbaarstelling welzijnstoelagen 2018 - categorieën F 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
dat voor 2018 de welzijnstoelagen mogen betaalbaar gesteld worden aan: categorie F: 
vrijwilligersorganisaties. 
 
 
 
Toelage Den Azalee voor klanten met kansenpas: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een forfaitaire toelage van 950 EUR betaalbaar te stellen aan Den Azalee vzw, Heistraat 115, 
9100 Sint-Niklaas als tegemoetkoming in de derving van inkomsten door klanten met een 
kansenpas. 
 
 
 
Dienstencentrum Hof Ter Welle vzw: project 'Nieuwbouw ambulante diensten': financiering via 
rentetoelage: uitstel naar 2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de uitvoering van het collegebesluit van 6 oktober 2014 om aan Dienstencentrum Hof Ter Welle 
vzw vanaf 2017 gedurende 20 jaar een jaarlijkse toelage te voorzien van 2.000 EUR als finan-
ciële ondersteuning van het project 'Nieuwbouw ambulante diensten' uit te stellen naar 2019. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: recreatiedomein De Ster: 
overlegplatform: vaststelling agendapunten stadsbestuur overleg 30 november 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het voorstel van agendapunten van het stadsbestuur voor de vergadering van 30 november 
2018 van het overlegplatform recreatiedomein De Ster als volgt vast te stellen: 
1.  Goedkeuring verslag vergadering 2 maart 2018. 
2.  Evenementenkalender, folder en tarieven 2019: bezorgen aan toerisme Sint-Niklaas 

(kalender tegen 26 november, folder en tarieven tegen 16 december). 
3.  Evaluatie Putteke Winter. 
4.  Varia: 

- vaststelling data overleg 2019. 
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Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: afsluiten raamcontract voor leveren diverse 
formaten boekfolie op afroep: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-020/OVA/boekfolie/NVP-CQ en de raming voor de opdracht 'Leveren 
diverse formaten boekfolie op afroep voor de stedelijke openbare bibliotheek', opgesteld door 
het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) 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 33.057,85 EUR + 6.942,15 EUR (21 % btw) = 
40.000 EUR. 
 
Artikel 2 
de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de inge-
diende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de stedelijke openbare bibliotheek en 
het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren boeken voor dienstjaar 2019: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (openbare procedure), de indicatieve raming (136.363,64 EUR + 
28.636,36 EUR (21 % btw) = 165.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het leveren 
van boeken voor de stedelijke openbare bibliotheek gedurende dienstjaar 2019. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- het team overheidsopdrachten; 
- de stedelijke openbare bibliotheek. 
 
 
 



 

20 

 

Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren en plaatsen gemotoriseerde rolgordijnen: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de indi-
catieve raming (33.057,85 EUR + 6.942,15 EUR (21 % btw) = 40.000 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het leveren en plaatsen van gemotoriseerde rolgordijnen voor de stedelijke 
openbare bibliotheek. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- de stedelijke openbare bibliotheek; 
- het team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Diensten: openbare werken: sneeuw- en ijzelbestrijding fietspaden door derden: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 september 2018 
voor perceel 1 (fietspaden Sinaai en Belsele) en perceel 2 (fietspaden Nieuwkerken), opgesteld 
door het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). Het verslag van nazicht van de 
offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Sneeuw- en ijzelbestrijding fietspaden door derden', zowel perceel 1 als perceel 2, 
te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding) bieder, namelijk de firma Werkers cvba, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
 
Artikel 3 
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-010/OVA/sneeuw- en ijzelbestrijding/DW-CQ. 
De opdracht heeft een looptijd van 48 maanden. De dienstverlening gebeurt op afroep volgens 
noodwendigheid. 
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Werken: sporthal De Mispelaer: dakrenovatie: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'sporthal De Mispelaer: dakrenovatie' te gunnen aan de economisch meest voorde-
lige bieder (op basis van de prijs), zijnde EGD nv, Toekomststraat 10D te 3560 Lummen, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 132.651,35 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 oktober 2018, 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 3 
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018/007aa. 
 
Artikel 4 
de uitgave te verrekenen op het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 22200007/ABV/0119/09 (actie/raming 2018141914/2018142218). 
 
 
 
Werken: herstellen Vos Reinaertwegel: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met het herstellen van de Vos Reinaertwegel door middel van het 
aanleggen van twee stroken beton (tweesporenpad) voor het indicatief geraamd bedrag 
40.000 EUR, exclusief btw. 
 
 
 
Fietsbeleid: bewegwijzeringsplan voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het bewegwijzeringsplan voor het bovenlokaal functioneel fietsroute-
netwerk. 
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Paterssite: Wooncoop: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
onder voorbehoud van positief juridisch advies, principieel akkoord te gaan met het haalbaar-
heidsonderzoek om het volledige noord-zuid gebouw op de Paterssite, inclusief de onder-
grondse parkeergarage, te verkopen en te laten ontwikkelen en beheren door Wooncoop cvba, 
Pannestraat 31, 9000 Gent. 
 
Artikel 2 
bij een gunstige haalbaarheidsstudie, de verdere modaliteiten zoals wijze van betaling en 
programmabepaling met betrekking tot de samenwerking tussen de stad, Interwaas en 
Wooncoop cvba vast te leggen in een formele overeenkomst. 
 
 
 
Programma plechtigheid zondag 11 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde programma van de 11 novemberviering 2018. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om bloemen neer te leggen om 8.50 uur in Belsele, om 
9.20 uur in Sinaai en na de misviering in Sint-Niklaas een toespraak te houden in de trouwzaal 
in het stadhuis. 
 
Artikel 3 
schepen Sofie Heyrman af te vaardigen om de bloemen neer te leggen in Nieuwkerken om 
10.30 uur (na de misviering die start om 9.30 uur) en een toespraak te houden in het 
gemeentehuis. 
 
Artikel 4 
schepen Peter Buysrogge af te vaardigen om een toespraak te houden in Sinaai, rond 9.30 uur 
(na de bloemenhulde die plaatsvindt om 9.20 uur). 
 
Artikel 5 
schepen Annemie Charlier af te vaardigen om een toespraak te houden in Belsele, rond 9.45 uur 
(na de misviering die plaatsvindt om 9 uur). 
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Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
de Dag van de Jeugdbeweging 2018: bekrachtiging beslissing burgemeester 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de beslissing van de burgemeester van 16 oktober 2018, waarbij een tijdelijke politieveror-
dening werd uitgevaardigd naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging, te bekrachtigen. 
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


