
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
29 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 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: 
de heer Peter Buysrogge, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.40 uur 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Stapsteen nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Stapsteen nv, Hooistraat 148, 9070 Heusden, om met zijn palingkraam 
een standplaats in te nemen op de parking van het stedelijk zwembad op zondag 30 december 
2018, op voorwaarde dat de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
van 9 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Comité Oude Baan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Comité Oude Baan om van 8 december 2018 tot en met 
6 januari 2019 een kerststal te plaatsen ter hoogte van het kruispunt Oude Baan/Neerkouter/ 
Lokerse Dreef, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Vrouw & Maatschappij - CD&V 
politica 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Vrouw & Maatschappij - CD&V politica om op vrijdag 
9 november 2018, van 17 tot 18 uur een standplaats in te nemen in de omgeving van het 
station en van daaruit informatiebrieven uit te delen in het kader van de 'Witte Lintjes-
campagne". 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: mobiele verkoopsruimten: toelating aan 
Sakirovski Sudahan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel toelating te verlenen aan Sakirovski Sudahan om met zijn mobiel hamburgerkraam 
volgende standplaatsen in te nemen: 
-  op maandag, tussen 14 en 20 uur: aan het Koningin Fabiolapark, buurt Ontmoetingscentrum; 
-  op donderdag, tussen 14 en 20 uur: aan het Koningin Fabiolapark, buurt Ontmoetingscen-

trum; 
-  op vrijdag, tussen 14 en 20 uur: in de Hulstendreef te Belsele (parking Taverne Oud Belsele); 
-  op zondag, tussen 8 en 14 uur: op het Hendrik Heymanplein, naast de kramen van de 

zondagsmarkt, 
op voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd en de belasting op de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein wordt betaald. 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vijfde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(reclamevoertuigen en -objecten), aanslagjaar 2018, 11 artikelen voor een bedrag van 
1.242,72 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
het vijfde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(flyeren, uitdelen van gadgets, e.d.), aanslagjaar 2018, 4 artikelen voor een bedrag van 410 EUR, 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
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Artikel 3 
het vijfde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(mobiele verkoopsruimten), aanslagjaar 2018, 2 artikelen voor een bedrag van 225 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: Ken-Tax bvba: stopzetting exploitatievergunning: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stopzetting van de exploitatievergunning voor een dienst voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder van Ken-Tax bvba, Tulpenstraat 1 bus 2, 9100 Sint-
Niklaas. 
 
 
 
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 1267 tot en met 1361 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1545 tot en met 1647 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 909 tot en met 923 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. 
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OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen algemene vergadering Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland 18 oktober 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 228, kennis te nemen van 
de beslissingen van 18 oktober 2018 van de algemene vergadering van de Dienst voor Schuld-
bemiddeling Waasland, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 22 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 
22 oktober 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw Bijstand der Christenen 8 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 
8 oktober 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Stadskroniek: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
factuur 3689 10/2018 van 3 oktober 2018 voor de Stadskroniek van november-december 2018, 
inclusief UiT in Sint-Niklaas en katern Miliscoop, voor het bedrag van 11.845,74 EUR, inclusief 
btw, betaalbaar te stellen aan Graffito nv, Geldmunt 13, 9000 Gent. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: aankopen grafisch visualisatie platform voor brandcentrales: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van een grafisch visualisatie platform te gunnen aan de firma Ardovlam nv, 
Kruisboommolenstraat 13, 8800 Roeselare, als volgt: 
-  eenmalige kost voor de centrale apparatuur: installatie server met licenties voor zes 

brandcentrales tegen een totaalbedrag van 5.680 EUR + 1.192,80 EUR (21 % btw) = 
6.872,80 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van het politiehuis (twee gekop-
pelde brandcentrales) tegen een totaalbedrag van 4.970,14 EUR + 1.043,72 EUR (21 % btw) = 
6.013,86 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van de stedelijke openbare 
bibliotheek tegen een totaalbedrag van 3.471,07 EUR + 728,92 EUR (21 % btw) = 
4.199,99 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van de stedelijke basisschool 
De Droomballon (twee gekoppelde brandcentrales) tegen een totaalbedrag van 4.090,14 EUR 
+ 858,92 EUR (21 % btw) = 4.949,06 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van de Vrije Ateliers tegen een 
totaalbedrag van 1.975,07 EUR + 414,76 EUR (21 % btw) = 2.389,83 EUR. 

De totale kostprijs bedraagt 20.186,42 EUR + 4.239,14 EUR (21 % btw) = 24.425,56 EUR. 
 
 
 
Diensten: Sinbad: stabiliteitsonderzoek in functie van dakrenovatie en plaatsing PV-panelen: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gunning van het stabiliteitsonderzoek in het kader van de dakrenovatie 
en de installatie van PV-panelen in het Sinbad aan Eandis, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor 
een bedrag van 4.114 EUR, inclusief btw. 
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Diensten: rioproject Sinaaidorp fase 2: uitvoeren proeven: betaalbaarstelling facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen voor het uitvoeren van proeven in het kader van het rioproject 
Sinaaidorp fase 2, goed te keuren en het totaalbedrag van 5.075,55 EUR, exclusief btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Servaco, Pullaar 207, 2870 Puurs. 
 
 
 
Diensten: modernisatie en opvolgen risico-analyse liften: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Modernisatie en opvolgen risico-analyse liften' definitief op te leveren. De tweede 
helft van borgtocht nr. BG1201414652 (Borgstellingskas: BNP Paribas Fortis Bank nv) van 
4.260 EUR, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma Kone Belgium, Leuvensesteenweg 
1048, 1140 Brussel. 
 
 
 
Diensten: opvolgen risicoanalyse en moderniseren liften: deelopdracht: centraal systeem voor 
liftmonitoring: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'opvolgen risicoanalyse en moderniseren liften: deelopdracht: centraal systeem 
voor liftmonitoring' definitief op te leveren. De gehele borgsom, zijnde 1.060 EUR, gesteld bij 
BNP Paribas Fortis, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma Kone Belgium, Leuvense-
steenweg 1048, 1140 Brussel. 
 
 
 
Werken: diverse gebouwen: vervangen airco’s met koelgas R22: definitieve aanvaarding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door Technum-Tractebel, goed te keuren en de 
werken in het kader van het vervangen van de airco's met koelgas R22 in diverse gebouwen 
definitief te aanvaarden. Het restant van de borgsom, zijnde 1.445 EUR, gestort bij de Deposito- 
en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma De Bock & Co, 
Beukendreef 8, 9160 Lokeren. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: vervangen koelinstallatie: definitieve aanvaarding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door Technum-Tractebel, goed te keuren en de 
werken in het kader van de werken voor het vervangen van de koelinstallatie in de stedelijke 
openbare bibliotheek Hendrik Heymanplein definitief te aanvaarden. Het restant van de borg-
som, zijnde 2.615 EUR, gestort bij BNP Paribas Fortis, Meir 48, 2000 Antwerpen, mag worden 
vrijgegeven ten gunste van de firma The Airconditioning Company nv, Neerlandweg 20, 2610 
Wilrijk. 
 
 
Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: verlen-
ging termijn: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de termijnverlenging van zes werkdagen van de opdracht 'basis-
school De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding', ten gunste van de 
aannemer Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 Dendermonde. 
 
 
Werken: opvolgen risicoanalyses en moderniseren liften: deelopdracht: bibliotheek Hendrik 
Heymanplein grote lift: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'opvolgen risicoanalyses en moderniseren liften: deelopdracht: bibliotheek 
Heymanplein: grote lift' definitief op te leveren. De gehele borgsom, zijnde 1.100 EUR, gesteld 
bij BNP Paribas Fortis, mag vrijgegeven worden ten gunste van de firma Kone Belgium, 
Leuvensesteenweg 1048, 1140 Brussel. 
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Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing : goedkeuring vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 
9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag van 
22.134,27 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 111.015,29 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 4bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4bis van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 
9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag van 
71,38 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 111.086,67 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring voorlopige oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voorlopig op te leveren. De eerste helft 
van borgtocht nr. 01-612376 (Borgstellingskas: ING België nv, Guarantees Department) van 
6.550 EUR mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 
9120 Melsele. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonver-
hardingen: Krekelstraat, Kromstraat en fietspad Spieveldstraat: betaalbaarstelling vorde-
ringsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de vorderingsstaat 3 voor de cementbetonherstellingen in Krekelstraat, Kromstraat en fietspad 
Spieveldstraat, in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en 
herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, samen met het bijhorende proces-verbaal 
van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten 
openbaar domein, goed te keuren en het bedrag van 281,78 EUR, btw verlegd, betaalbaar te 
stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en Luitentuitstraat: 
goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7, 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en 
Luitentuitstraat' voor een bedrag van 10.299,49 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: vervangen koelinstallatie: betaalbaarstelling 
vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 3 in het kader van de werken voor het vervangen van de koelinstallatie in de 
stedelijke openbare bibliotheek Hendrik Heymanplein, samen met het bijbehorend proces-
verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door het studiebureau 
Tractebel, goed te keuren en een bedrag van 4.886,20 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen 
ten gunste van de firma The Airconditioning Company nv, Neerlandweg 20, 2610 Wilrijk. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties 
in diverse gebouwen: kasteel Walburg: kabelwerken: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kabelwerken in kasteel Walburg, in het kader van de raamovereenkomst voor het installeren 
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en aanpassen van elektrotechnische installaties in diverse gebouwen, te laten uitvoeren door de 
firma De Maerteleire nv, Industriepark 4b, 9820 Merelbeke, en hiervoor de nodige kredieten, 
zijnde 577,79 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Grote Markt 61, Reinaert Galerij 30: principiële aanvraag: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starters-
premie toe te kennen van 1.500 EUR aan Place voor het openen van een horecazaak in het 
focusgebied, met name Grote Markt 61, Reinaert Galerij 30 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatie-
premie toe te kennen van maximum 10.000 EUR (50 % van de factuur) aan Place, voor de 
renovatie van het pand in het focusgebied, met name Grote Markt 61, Reinaert Galerij 30 in 
Sint-Niklaas. De uitbetaling van de premie gebeurt na het ontvangen van de facturen gelet op 
het feit dat de aanvraag dateert van oktober 2017. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Stationsstraat 69: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starters-
premie toe te kennen van 5.000 EUR (1.850 EUR x 50 % = 925 EUR x 6 maanden = 5.550 EUR) 
aan Vercaloo voor het openen van een horecazaak in het focusgebied, met name Stationsstraat 
69 in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Kernversterkende premie: renovatiepremie Regentiestraat 3: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatie-
premie toe te kennen van max. 5.000 EUR aan De Regent voor het vervangen van enkel glas en 
het plaatsen van centrale verwarming op gas in de horecazaak De Regent gevestigd in het 
focusgebied, met name Regentiestraat 3 in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: 'Mon Ventoux 2019': toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Sporta vzw tot het afpijlen van de fietscampagne Mon Ventoux 2019 
op zondag 17 maart 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: 
-  tour 70 km via: Weimanstraat , Leebrugstraat, Heirstraat; 
-  tour 100 km via: Puiveldestraat, Kemzekestraat, Palingsgatstrtaat, Waterstraat, 

Cadzandstraat, Hondsneststraat, EdgarTinelstraat, Dries, Vleeshouwersstraat, 
Stenenmuurstraat, Molenstraat, Burmstraat, Gouden Leeuwstraat, Kleemstraat, Heiakker, 
Kerkstraat, Gavermolenstraat, Sint-Andriesstraat, Belseledorp, Eindestraat, 
Koutermolenstraat, Stationswegel, Luitentuitstraat, Hulstbaan. 

De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 15 maart 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 18 maart 2019 gebeuren, zoniet zal 

dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, a rato van de geldende 
tarieven voor 2019; 

- de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

-  de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

-  tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: veldtoertocht: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan WTC De Vier Kronen tot het afpijlen van de recreatieve veldtoertocht 
op zondag 26 mei 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Eigenlostraat en Laarstraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 24 mei 2019; 
- het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 27 mei 2019 gebeuren, zoniet zal 

dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

- de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

-  tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Sint in de Piste: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan ACHA vzw tot het plaatsen van aankondigingsborden naar aanleiding 
van Sint in de Piste op zaterdag 17 en 24 november 2018 en zondag 18 en 25 november 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de borden mogen geplaatst worden vanaf dinsdag 30 oktober 2018; 
- het verwijderen van de borden moet uiterlijk op dinsdag 27 november 2018 gebeuren, zoniet 

zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, A rato van de geldende 
tarieven voor 2018; 

-  de borden mogen alleen door middel van ofwel stevige houten, hardkartonnen of polypropy-
leen platen met een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een 
nagelvaste manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

-  de borden moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen 
of misleidend zijn voor de weggebruikers; 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
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Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengde projecten - beslissing deputatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: 
het verlenen van een omgevingsvergunning aan Dirk De Paep-Van De Vijver Karin voor het 
verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van een varkensstal 
en bovengrondse wateropslag, aan Schuilhoek 4, 9100 Nieuwkerken, sectie B nrs. 878A en 
920A(2018/374). 
 
 
 
Conformverklaring bodemsaneringsproject Edgar Tinelstraat 35+: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van OVAM van 23 oktober 2018 inzake het conform 
verklaren van het bodemsaneringsproject, voor het saneren van gronden gelegen aan Edgar 
Tinelstraat 35+, 9112 Sinaai (afdeling 10, sectie A, perceelnrs. 1132G, 1133C, 1140A, 1141C en 
1144K). 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1  Op 22 oktober 2018 van notaris Liesbeth Muller, Kerkstraat 25 te 9250 Waasmunster, de 

splitsing en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Atomiumstraat, sectie A nr. 795 
v³, groot 1.202,90 m². 

2.  Op 23 oktober 2018 van notariskantoor Verstraeten en Roegiers, Kerkstraat 78 te 9120 
Vrasene, de splitsing en verkoping van een percelen grond te Sinaai, Keizerstraat 46/48, 
sectie D nrs. 1309 b, 1310 e, 1305 p, groot 2.274, 1.817 en 1.096 m². 
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Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied: Rolliersstraat 16, 9100 Sint-
Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Rolliersstraat 16, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Aankoop lockers voor openbare bibliotheek: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aankoop van vier lockerkasten, 8-vakkenkasten met plexiglas deuren Pico 98010A224 met 
pootjes, voor de stedelijke openbare bibliotheek te gunnen aan firma Lockers.nl, Boogschutter-
straat 40, 7324 BA Apeldoorn/postadres 4168, 7320 AD Apeldoorn, Nederland, voor een bedrag 
van 2.679 EUR + 562,59 EUR (21 % btw) = 3.241,59 EUR. 
 
 
 
Cyclocross van het Waasland: Waaslandcross: 22 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Cyclocross van het Waasland vzw, p/a Gentse Baan 41, 9100 Sint-
Niklaas, in het kader van de Waaslandcross in het provinciaal recreatiedomein De Ster op 
zaterdag 22 december 2018 voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
-  een parkeerverbod in samenspraak met de politie; 
-  een verbod van doorrij in de Lange Rekstraat (volledig) op 22 december 2018 tussen 9 en 

16.30 uur; 
-  kosteloos gebruik van feestmateriaal; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
De stad voorziet een EHBO-post voor de organisatie. 
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Replay Events VOF: Nacht van het nieuwe jaar: 31 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de ‘Nacht van het nieuwe jaar’ op 31 december 2018 in 
de grote zaal van 't Bau-huis, door Replay Events VOF, p/a Olivier Clincke, Hunsberg 83, 1785 
Merchtem, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een eetgelegenheid op de verharding voor de ingang van ’t Bau-huis; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min., 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Sint-Niklaas wintert 2018: activiteiten tijdens winterkermis op 2 en 16 december 2018 op de 
Grote Markt: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van 'Met Zwarte Piet naar de foor' op zondag 2 december 
2018 en het optreden van The Wranglers op zondag 16 december 2018 in het chalet van de 
ijspiste. 
 
Artikel 2 
de vergoeding van 650 EUR (inclusief geluidsinstallatie) voor het optreden op 16 december 
2018 van The Wranglers, p/a De Gavers 10, 9750 Ouwegem, te storten in de week na het 
optreden. 
 
 
 
Gemeenschappelijke sociale dienst personeel stad Sint-Niklaas: nieuwjaarsreceptie: 4 januari 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 4 januari 2019 door de gemeen-
schappelijke sociale dienst personeel van de stad Sint-Niklaas, p/a Abingdonstraat 99, 9100 
Sint-Niklaas, 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. 
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Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater: kersthappening: 16 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan wijk Kwakkelzoet-Hoekwater, p/a Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een kersthappening op 
zondag 16 december 2018. 
 
 
 
Scouts en gidsen Vlaanderen Kriko: 12 uren van Kriko: 16 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de 12 uren van Kriko door Scouts en gidsen Vlaanderen Kriko, p/a 
Schommelaarstraat 12, 9100 Nieuwkerken, op zaterdag 16 februari 2019 in het Sint-Jozef-Klein- 
Seminarie, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tot 3 uur in 

plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
VOKA: eindejaarsfeest: 10 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een eindejaarsfeest door VOKA, p/a Markgravestraat 12, 2000 
Antwerpen, op maandag 10 december 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke 
dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd. 
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Dag van de Sint: leveren en plaatsen podium 2018: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren en plaatsen van een podium voor de Dag van de Sint 2018 te gunnen aan GDA 
Systems, Victor Bocquéstraat 7, 9300 Aalst, voor een bedrag van 3.250 EUR + 682,50 EUR (21 % 
btw) = 3.932,50 EUR. 
 
 
 
Betaalbaarstelling jaarwerkingssubsidie aan de stedelijke jeugdraad en deeljeugdraden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de betaalbaarstelling van de jaarwerkingssubsidie aan de stedelijke jeugdraad, 1.500 EUR voor 
de globale werking en 250 EUR per deeljeugdraad, samen 2.250 EUR, goed te keuren. 
 
 
 
Betaalbaarstelling tweede schijf compensatievergoeding aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de betaalbaarstelling van een tweede schijf van de compensatievergoeding aan KLJ Sinaai van 
20.267,40 EUR goed te keuren. 
 
 
 
Frontleven Wereldoorlog I in 3D: vraag gebruik reclamebanner aan gevel stadhuis: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen tot het gebruik van de reclamebanner aan de gevel van het stadhuis 
voor het project 'Frontleven Wereldoorlog I in 3D' en dit van 7 december 2018 tot 3 februari 
2019. 
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Subsidie aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas voor het Dokter Jan 
Van Raemdonckfonds: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor 2018 een subsidie van 766,70 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) voor het Dokter Jan Van Raemdonck-
fonds voor de aankoop van oude waardevolle boeken, documenten en kaarten m.b.t. het 
Waasland. 
 
 
 
Open Monumentendag 2018: betaalbaarstelling vrijwilligersvergoedingen en kennisneming 
uitgaven 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de uitgaven naar aanleiding van Open Monumentendag 2018 en de 
vergoedingen betaalbaar te stellen aan de vrijwilligers en gidsen voor hun prestaties in het 
kader van Open Monumentendag 2018 op zondag 9 september 2018. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: huisconcerten seizoen 2018-2019: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tijdens het academiejaar 2018-2019 vier huisconcerten te organiseren in het auditorium van de 
stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
1°  Eerste huisconcert 'Concert met Paul Gulda en Benjamin Glorieux' 

zondag 18 november 2018 om 16 uur - Auditorium 
uitvoerders: Paul Gulda (piano), Benjamin Glorieux (cello) 
presentatie: Pieter Matthynssens 
Daaropvolgend wordt er een masterclass georganiseerd met gastdocent Paul Gulda op 
maandag 19 november 2018 (in de Anton van Wilderodezaal op de VTS-site) 
vergoeding: 575 EUR (waarvan 250 EUR op factuur en 325 EUR contant uit te betalen) 

2°  Tweede huisconcert 'Laureaten pianowedstrijd Cantabile 2018' 
zondag 24 maart 2019 om 11 uur - Auditorium 
uitvoerder: Laureaten Pianowedstrijd Cantabile 2018 
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presentatie: Anthonissen Annie (voorzitster Cantabile) 
vergoeding: 250 EUR 

3°  Derde huisconcert 'Duo Yannick Van de Velde en Nico Baltussen' 
woensdag 3 april 2019 om 19.30 uur - Auditorium 
uitvoerders: Yannick Van de Velde (piano), Nico Baltussen (viool) 
presentatie: Nico Baltussen 
vergoeding: 375 EUR 

4°  Vierde huisconcert 'Nicholas Van de Velde' 
zondag 28 april 2019 om 11 uur - Auditorium 
uitvoerder: Nicholas Van de Velde (piano) 
presentatie: Alain Van de Velde 
vergoeding: 375 EUR 

wat het totaalbedrag voor de concertreeks op 1.575 EUR brengt. 
 
Artikel 2 
na elk concert aan de aanwezigen een gratis aperitief aan te bieden. 
 
 
 
Internationale samenwerking: tentoonstelling 20 jaar Dwagulu Dekkente: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de tentoonstelling 20 jaar Dwagulu Dekkente, in de 
jeugdafdeling van de bib, van maandag 12 november 2018 tot en met maandag 26 november 
2018. 
 
 
 
Lokaal pop- en rockbeleid: oprichting besloten Facebookgroep: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een besloten Facebookgroep op te richten rond lokaal pop- en rockbeleid in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Buurtwerk Elisabethwijk: organiseren filmvertoning voor kinderen en bezoek van de Sint: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

20 

 

Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie door de dienst diversiteit, samenleving en preventie 
(buurtwerking) van een filmnamiddag en een bezoek van de Sint op zondag 2 december 2018 
voor kinderen in Circus Punt, Minderbroedersstraat 81, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de kosten te dragen voor het vertonen van de film (raming 65 EUR). 
 
Artikel 3 
de kosten te betalen aan de heer Christiaan Verbraeken voor het verzorgen van de Sintact op 
2 december 2018 via de kleine vergoedingsregeling (raming 100 EUR). 
 
Artikel 4 
het gebruikte projectiemateriaal en de eventuele schade bij gebruik van de zaal te verzekeren. 
 
 
 
Uitbetaling subsidies Brede School: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de buitenschoolse sportactiviteiten in het kader van Brede School volgende bedragen aan 
volgende scholen toe te kennen: 
Basisonderwijs: 
- Stedelijke basisschool Gavertje Vier: 510,80 EUR 
- Stedelijke basisschool Droomballon: 585,55 EUR 
- Basisschool OLVP Watermolendreef: 535,71 EUR 
- Basisschool OLVP Plezantstraat: 211,79 EUR 
- Basisschool Berkenboom Ankerstraat: 224,25 EUR 
- Basisschool H. Familie: 1.058,97 EUR 
- Basisschool Broeders Nieuwstraat: 224,25 EUR 
- Basisschool Broeders Driegaaien: 161,96 EUR 
- Basisschool De Ritsheuvel: 249,17 EUR 
- Basisschool Sint-Carolus: 137,04 EUR 
- Basisschool Don Bosco: 186,88 EUR 
- Sint-Camillus Basisschool: 137,04 EUR. 
Secundair onderwijs: 
- Instituut H. Familie secundair: 984,22 EUR 
- Instituut Berkenboom humaniora: 884,55 EUR 
- Broederschool Biotechnische en Sport: 473,42 EUR 
- OLVP secundair: 610,47 EUR 
- T.I. Sint-Carolus: 323,92 EUR. 
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Artikel 2 
voor de ouderverenigingen die een basissubsidie in het kader van Brede School hebben aange-
vraagd volgende subsidies uit te betalen: 
Basisonderwijs: 
- De Ritsheuvel: 125 EUR 
- Don Bosco school: 125 EUR 
- Basisschool Berkenboom De Fontein: 125 EUR 
- Basisschool Heilige Familie: 125 EUR 
- Broederschool Basisschool Driegaaien: 125 EUR. 
Secundair onderwijs: 
- Broederschool Biotechnische en Sport: 125 EUR 
- Villa Da Vinci: 125 EUR. 
 
 
 
Welzijn: afdeling opvoeding en onderwijs: aanpassingen raming: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de exploitatieuitgaven voor actie 2018141239/raming 2018141239 voor aankoop en onderhoud 
werkkledij voor de groepsopvang te verhogen van 20.000 EUR naar 26.000 EUR door aanpas-
sing van de raming binnen het budget welzijn. 
 
Artikel 2 
de exploitatieuitgaven voor actie 2018141246/raming 2018141253 voor aankopen van voeding 
voor de kinderdagverblijven-groepsopvang te verhogen van 110.000 EUR naar 124.500 EUR 
door aanpassing van de raming binnen het budget welzijn. 
 
 
 
Cultuurcentrum: ACCSI vzw: begroting 2019: kennisneming en goedkeuring dotatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de begroting 2019 van ACCSI vzw, waarvan een exemplaar als bijlage aan 
de notulen van deze zitting wordt gehecht, en de stedelijke dotatie goed te keuren. 
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Synergie stad-OCMW: kennisneming ontwerpverslag stuurgroep synergie stad-OCMW en 
principiële beslissingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het ontwerpverslag van de stuurgroep synergie stad - OCMW van 
22 oktober 2018, dat als bijlage aan de notulen gehecht wordt. 
 
Artikel 2 
het beheer van de te behouden tijdschriften en abonnementen voor de cluster welzijn vanaf 
2020 te laten opvolgen door de dienst bestuursadministratie, op één budget en bij voorkeur ook 
met dezelfde abonnementenbeheerder. 
 
Artikel 3 
geen permanentie door de dienst communicatie van twee halve dagen per week te laten 
voorzien in het welzijnshuis. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: politieverordeningen: algemeen politiereglement: wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
Het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld in gemeenteraadszitting 
van 24 november 2017, opnieuw vast te stellen. 
 
 
 
Ombudsdienst: halfjaarlijkse rapportering januari-juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de tussentijdse rapportering door de ombudsdienst over de werking in de 
periode januari-juni 2018 en opdracht te geven aan het managementteam de aanbevelingen uit 
te voeren. 
 
 
 
 
 



 

23 

 

Verdere uitbreiding e-besluit: aankoop raadpleegmodule: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de raadpleegmodule van e-besluit aan te kopen en deze opdracht te gunnen aan de firma Green 
Valley Belgium, Thor Park 8300, Poort Genk 8300, 3600 Genk, ten bedrage van een eenmalige 
kost van 1.750 EUR, exclusief btw, en een jaarlijkse kost van 1.340 EUR, exclusief btw. 
 
 
 
Contacten met openbare besturen: overleg burgemeesters en algemeen directeurs van het 
Waasland: kennisneming verslag overleg 31 mei 2018 en opgave agendapunten overleg 
22 november 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het overleg van de burgemeesters en secretarissen van het 
Waasland op 31 mei 2018 in Zwijndrecht. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat het volgend overleg van de burgemeesters en algemeen directeurs 
van het Waasland plaatsheeft op donderdag 22 november 2018 in Waasmunster, en volgende 
punten op de agenda te plaatsen: 
- toelichting over Special Olympics. 
 
 
 
Team transport: vraag voor vervoer/transport van een kunstwerk voor de Belseelse Kunst-
vrienden: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag van de Belseelse Kunstvrienden om in het kader van een tentoon-
stelling in CC De Klavers te Belsele een groots kunstwerk te transporteren van de huidige 
standplaats, Oude Baan 21, Belsele, naar de ingang van CC De Klavers. 
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Projectoproep onthardingsprojecten: indiening subsidieaanvraag ontharding binnen project 
renovatie techniekhuis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de projectoproep onthardingsprojecten en bijkomend aan de eerder goed-
gekeurde projecten, ook een subsidieaanvraag in te dienen voor de ontharding binnen het 
project renovatie techniekhuis. 
 
 
 
Werken: Grote Markt: aanpassing glaspartijen luifels: alternatieve voorstellen glas en 
blindegeleiding: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de alternatieve voorstellen in het kader van het aanleggen van de 
glaspartijen van de Grote Markt: 
* Glas: uitvoering met een vol vlak. Deze uitvoering heeft geen invloed op de prijs. 
* Blindegeleiding: uitvoering met metalen profielen (gelijmd). Deze uitvoering heeft geen 

invloed op de prijs. 
 
 
 
Werken: Salons: vernieuwen gevelbekleding scheidingsgevel: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 oktober 2018, 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Salons: vernieuwen gevelbekleding scheidingsgevel' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde VHK Bouw, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 87.119,56 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 3 
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018/031aa van 14 september 2018. 
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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: De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen schoolgebouw tot twee multifunctionele 
lokalen, twee duplexappartementen en opslag- en atelierruimte: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen schoolgebouw tot twee multifunctio-
nele lokalen, twee duplexappartementen en opslag- en atelierruimte' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde de firma 
Mevaco, Durmelaan 6, 9880 Aalter, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag 
van 1.720.713,99 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 oktober 2018, 
opgesteld door Interwaas. 
 
Artikel 3 
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018/012aa. 
 
Artikel 4 
de uitgave te verrekenen op het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 22200007/CVO/0701/99 (actie/raming 2018141771/2018141922). 
 
 
 
Diensten: stedelijke openbare bibliotheek: aanstellen bemiddelaar voor het afsluiten en 
opvolgen van abonnementen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 oktober 2018, 
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 
het aanstellen van een bemiddelaar voor het afsluiten en opvolgen van abonnementen van de 
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stedelijke openbare bibliotheek voor een periode van maximum 4 jaar te gunnen aan de firma 
Ilge Subscription Management bvba, Grotehondstraat 32, 2018 Antwerpen. 
De kostprijs voor het afsluiten en opvolgen van de huidige abonnementen voor de stedelijke 
openbare bibliotheek bedraagt 26.864,12 EUR, exclusief btw, op jaarbasis. 
Afhankelijk van het soort abonnement wordt een btw % van 0 %, 6 % of 21 % toegepast. 
Het gunningsbedrag bedraagt 107.456,48 EUR, exclusief btw over een periode van 4 jaar. 
 
 
 
Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor schoonmaak van 't Bau-huis: stopzetting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 oktober 2018, 
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 
akkoord te gaan met de stopzetting van de opdracht voor het aanstellen van een dienstverlener 
voor het schoonmaken van 't Bau-huis. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat deze opdracht opnieuw opgestart zal worden. 
De wijze van gunning, de raming en de voorwaarden zullen in een volgende zitting worden 
voorgelegd. 
 
 
 
Diensten: dienst HR: ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-204/OVA/opleiding leidinggevenden/AVDV-CQ en de raming voor de 
opdracht 'Ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden', opgesteld door het team overheids-
opdrachten 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 
105.289,26 EUR + 22.110,74 EUR (21 % btw) = 127.400 EUR. De opdracht wordt gegund bij 
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst HR zowel voor 
stadsbestuur als OCMW en een vertegenwoordiger van het team overheidsopdrachten 
leveringen en diensten. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat stad Sint-Niklaas wordt gemandateerd om de procedure te 
voeren en in naam van OCMW Sint-Niklaas bij de gunning van de opdracht op te treden. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van het feit dat een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de 
deelnemende besturen. 
 
 
 
Diensten: ICT: ontwikkeling en implementatie nieuwe websites: change requests: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het uitbreiden van het contract betreffende het ontwikkelen en onder-
houden (periode van 5 jaar) van nieuwe websites voor stad en OCMW Sint-Niklaas voor een 
bedrag van 62.418.99 EUR + 13.107,99 EUR (21 % btw) = 75.526,98 EUR, betreffende extra 
gevraagde functionaliteit en design voor de zes websites. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met volgende 'out of scope' toevoegingen: 
-  Big Picture workshop: 2.869,89 EUR (exclusief btw); 
- extra design en workshops: 33.100 EUR (exclusief btw); 
-  het eenmalig ontwikkelen van een nieuwsbrievenmodule (10.000 EUR (exclusief btw)); 
-  projectpagina's: 5.981,25 EUR (exclusief btw); 
-  koppeling met de productencatalogus van de Vlaamse overheid (IPDC): 5.000 EUR (exclusief 

btw); 
-  analytics voor het opvolgen van bezoekersaantallen en surfgedrag (per website): 6 websites 

x 1.950 EUR (exclusief btw) = 11.700 EUR (exclusief btw). 
Het totaalbedrag voor deze extra aanpassingen bedraagt 68.651,14 EUR + 14.416,74 EUR (21 % 
btw) = 83.067,88 EUR. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met extra afnames van het profiel 'senior functioneel analist/UX-expert' profiel 
van onze eigen opdrachtencentrale, aan het tarief van 700 EUR (exclusief btw) per dag). 
De totaalkost hiervoor bedraagt: 
- 13.300 EUR + 2.793 EUR (21 % btw) = 16.093 EUR voor 2018. 
Voor de volgende dienstjaren zal er op een later tijdstip nog een nota voorgelegd worden. 
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Artikel 4 
bovenvermelde onderdelen te gunnen aan de firma Cronos Public Services nv, Veldkant 33a, 
2550 Kontich, BE 0458 085 765. 
 
Artikel 5 
de verzending van nieuwsbrieven via Mailchimp voor een jaarlijks bedrag van 3.381,84 EUR + 
710,19 EUR (21% btw) = 4.092,03 EUR te gunnen aan de firma Rocket Science Group. 
 
 
 
Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: voorlopige goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industriepark-Noord voorlopig goed te 
keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Detailhandelsplan: faciliteitenpand Stationsstraat 11A: opvragen schattingsverslag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afdeling plannen en ontwikkelen-patrimonium opdracht te geven een schattingsverslag op 
te vragen voor het pand, Stationsstraat 11A, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
dat de aankoop van het pand Stationsstraat 11A en het indienen van een projectdossier, in 
samenwerking met het Centrummanagement, bij Vlaio, in het kader van de oproep 'aankoop 
handelspanden 2013-update' opnieuw moeten worden voorgelegd in januari 2019. 
 
 
 
Voorstel wijziging algemeen politiereglement naar aanleiding van wijziging snoeihoutophaling 
en nieuwe ondergrondse afvalcontainers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een wijziging van het algemeen politiereglement door te voeren voor de wijziging van de 
bepaling met betrekking tot de snoeihoutophaling. Deze treedt in werking op 1 januari 2019. 
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De aanvullingen in de lijst van de ondergrondse afvalcontainers is een wijziging van bijlage 4 
van het algemeen politiereglement, die in werking treedt op 1 januari 2019. 
 
 
 
Verplaatsen paal van toezichtscamera op terraszone Sacramentsstraat 2: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan VSK electronics nv, Industriezone, Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke, opdracht te geven om 
de toezichtspaal 24 in de Sacramentsstraat te verplaatsen naar de gevel voor een bedrag van 
5.720 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Stedelijke subsidie voor aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen: toekenning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Durme vzw, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, een subsidie van 7.119,25 EUR toe te 
kennen voor de aankoop van twee percelen binnen het erkende reservaat 'de Fondatie van 
Boudelo', kadastraal bekend afdeling 10, sectie D, perceelnummers 181b en 98c, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 28.477 m². 
 
Artikel 2 
aan Durme vzw, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, geen subsidie te verlenen voor de aankoop 
binnen het erkende reservaat 'de Fondatie van Boudelo' van: 
-  één perceel, kadastraal bekend afdeling 10, sectie D, perceelnummer 250c, met een 

oppervlakte van 1.804 m²: deze aankoop is niet conform artikel 5 van het reglement; 
-  één perceel weg, kadastraal bekend afdeling 10, sectie D, perceelnummer 98 02, met een 

oppervlakte van 542 m², gezien dit perceel deel uitmaakt van de Liniedreef, erkend als 
(openbare) buurtweg. 

 
 
Wijkcirculatie: aanpak herinrichting Prins Leopoldplein en Koningin Elisabethplein: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aangepaste aanpak van het project van de herinrichting van het Prins 
Leopoldplein en het Koningin Elisabethplein. 
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Wegvergunningen en -concessies: plaatsen van tijdelijke borden: Putteke Winter: intrekken 
beslissing en verlenen toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
zijn beslissing van 22 oktober 2018 waarbij geen toelating werd verleend aan het provinciaal 
domein De Ster tot het plaatsen van baanborden naar aanleiding van 'Putteke Winter' op 
24 november 2018 in te trekken. 
 
Artikel 2 
toelating te verlenen aan het provinciaal domein De Ster tot het plaatsen van baanborden naar 
aanleiding van 'Putteke Winter' op 24 november 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de borden mogen geplaatst worden vanaf maandag 5 november 2018; 
-  het verwijderen van de borden moet uiterlijk op maandag 26 november 2018 gebeuren, 

zoniet zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de 
geldende tarieven voor 2018; 

-  de borden mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

-  de borden moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen 
of misleidend zijn voor de weggebruikers; 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Urbanisatie: Maricolenstraat: aanleggen van voetpaden en opritten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de aanleg en de uitrusting van de wegenis (aanleg voetpaden en opritten) in de Maricolenstraat 
goed te keuren conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Urbanisatie: Nieuwkerkenstraat/Berkenhof/Gery Helderenbergstraat/De Cleenestraat: 
aanleggen van een gemeentepark: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
de aanleg en de uitrusting van de wegenis in het gemeentepark tussen de Nieuwkerkenstraat, 
Berkenhof, Gery Helderenbergstraat en De Cleenestraat goed te keuren conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Toetreding gemeente Temse tot WACCO: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de toetreding vanaf 1 januari 2019 van de gemeente Temse tot de 
projectvereniging WACCO. 
 
 
 
Cultuurcentrum: aanstellen van WARP als tijdelijke coördinator van tentoonstellingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de tijdelijke aanstelling van WARP om, in nauw overleg met het dienst-
hoofd en op basis van de voorgelegde offerte, de tentoonstellingsprojecten van het cultuur-
centrum gedurende de afwezigheid van de deskundige tentoonstellingen te coördineren. 
 
 
 
Walo vzw: nieuwjaarscorrida: 30 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de nieuwjaarscorrida door Walo vzw, p/a Vrasenestraat 
62, 9100 Nieuwkerken, op zondag 30 december 2018 en hiervoor toelating te verlenen voor de 
verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het advies van politie evenementen, en op voor-
waarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
Artikel 2 
vanuit de sportdienst acht stadsplaketten te voorzien voor de wedstrijden bij de dames en de 
heren, zowel voor de senioren als de mastersreeks, en dit telkens voor de 5 en de 10 km.  
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Tevens kan de organisatie gebruikmaken van vier kleedkamers van sporthal De Mispelaar (twee 
dames- en twee herenkleedkamers). 
 
Artikel 3 
volgende leden van het college van burgemeester en schepenen af te vaardigen voor ofwel het 
geven van het startschot of voor het overhandigen van bloemen aan de finish: 
- start: burgemeester Lieven Dehandschutter 
- finish: schepen Sofie Heyrman of schepen Wout De Meester. 
 
 
 
Manufactured vzw: Winterbar Regentieplein: 21 tot 23 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een winterbar door Manufactured, p/a Casinostraat 22, 
9100 Sint-Niklaas, van vrijdag 21 tot zondag 23 december 2018 op het Regentieplein te Sint- 
Niklaas en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min op vrijdag 21 december tussen 16 uur en 23.30 uur en zaterdag 22 
december tussen 14 uur en 23.30 uur; 

-  een parkeerverbod op de parkeerplaatsen op Regentieplein ter hoogte van huisnummer 18 
en ter hoogte van huisnummers 53, 54 en 55 van woensdag 19 december 2018 tot en met 
maandag 24 december 2018; 

-  een verbod van doorrij op het Regentieplein tussen Regentiestraat (kant richting Stations-
straat) en de Zamanstraat parkeer- en verkeersvrij te maken op zondag 23 december 2018 
van 12 uur tot 22 uur; 

-  aan de standhouders toelating te verlenen om tijdens de kerstmarkt op zondag 23 december 
2018 ambulante handel te mogen verrichten, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
Er wordt geen subsidie buurtgerichte actie toegekend. Het evenement richt zich op een breder 
publiek dan enkel de buurtbewoners. Bovendien werd er ook een aanvraag ingediend voor het 
bekomen van een subsidie voor evenementen. Deze subsidies zijn volgens het reglement niet 
cumuleerbaar. 
De winterbar/kerstmarkt heeft plaats van 21 december 2018 tot 23 december 2018 (3 
dagen), met 2 dagen van opbouw en afbraak, op een oppervlakte van minder dan 500 m². 
Overeenkomstig het reglement is volgende belasting verschuldigd: 

• 3 dagen x 300 EUR per dag = 900 EUR; 

• een waarborg van 375 EUR. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat vertegen-
woordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw op dinsdag 27 november 2018 om 20 uur. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op dinsdag 
27 november 2018 om in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen. 
 
 
 
Street art project op elektriciteitskasten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
na een eerste overleg met lokale stakeholders en experts rond street art en naar aanleiding van 
'Wijk in de Kijker' en 'Baas in Sint-Niklaas' akkoord te gaan met de uitvoering van een proef-
project in de stadswijken Moerland en Park & Laan op 20 elektriciteitskasten in de publieke 
ruimte gedurende de maanden november en december 2018. 
 
Artikel 2 
voor dit project samen te werken met curator Wham Agency (Bart Warnier) voor de selectie van 
de artiesten en het projectmanagement aan 2.032,80 EUR, incl. btw, en voor de vergoeding van 
de artiesten en de aankoop van het materiaal aan 13.310 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Cultuurcentrum: ACCSI vzw: algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 
26 november 2018 om 20 uur. 
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Artikel 2 
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 26 november 2018 
om het verslag van de algemene vergadering van 25 juni 2018 en het budget 2019 goed te 
keuren. 
 
 
 
Organisatie van Inana: een voel-je-goed-programma van de stad Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vanaf 18 november 2018 wekelijks (data verder af te stemmen met de sportleerkracht en de 
sportdienst) een dojo in sportcentrum De Witte Molen, Azalealaan 29 in Sint-Niklaas, ter 
beschikking te stellen op zondagnamiddag van 14 uur tot 16 uur voor het gezondheids-
programma 'Inana'. Dit programma ondersteunt vrouwen om een gezonde levensstijl op te 
bouwen door wekelijkse bewegingslessen. 1 keer per maand wordt aan de bewegingsles een 
informatiemoment rond gezondheid en welzijn gekoppeld. De activiteiten moeten openstaan 
voor alle vrouwen en er moet worden getracht toe te leiden naar het regulier sportaanbod. 
 
Artikel 2 
sportleerkracht Saïda Chair 35 EUR/uur te betalen voor 1 reeks van 20 lessen van 1 uur, 1 uur 
voor beginners en 1 uur voor gevorderden? en de mogelijkheid te voorzien om het aanbod te 
verlengen en te verankeren in het reguliere sportaanbod. De dienst diversiteit, samenleving en 
preventie betaalt de leerkracht van het actienummer 2018140570 en ramingnummer 
2018140553. 
 
Artikel 3 
een gezondheidsaanbod uit te werken, gekoppeld aan het bewegingsaanbod. Dit aanbod wordt 
uitgewerkt en betaald door de dienst diversiteit, samenleving en preventie van het actie-
nummer 2018140570 met ramingnummer 2018140553. 
 
Artikel 4 
het programma 'Inana' toegankelijk te maken met de 10-beurtenkaart van de sportdienst van de 
stad Sint-Niklaas. De sportdienst ontvangt de inkomsten van het bewegings- en gezondheids-
programma 'Inana'. 
 
 
 
Schoolparticipatiefonds: schooljaar 2017-2018: kennisneming tussenkomsten kansenpas-
systeem schoolrekeningen en betaalbaarstelling subsidie en stedelijke bijdrage 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het totaal aan tussenkomsten in het kansenpassysteem voor school-
rekeningen basis- en secundair onderwijs schooljaar 2017-2018. 
 
Artikel 2 
voor het schooljaar 2017-2018 de bijdrage van het stadsbestuur aan het schoolparticipatiefonds 
ten bedrage van 40.000 EUR betaalbaar te stellen aan het schoolparticipatiefonds op rekening-
nummer van het schoolparticipatiefonds, BE97 0682 4588 7549. 
 
 
 
Welzijn: organisatie van een actiemaand rond het thema energie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de periode van een maand van 12 november tot en met 10 december 2018 
waarin het thema energie(-besparing) extra onder de aandacht wordt gebracht. 
 
Artikel 2 
zich akkoord te verklaren met het plaatsen van een wooncontainer in de Abingdonstraat ter 
hoogte van het welzijnshuis van 12 november tot en met 10 december 2018. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.20 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


