
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
5 november 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, 
schepen; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-
algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
 
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 maandag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met maandag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 1362 tot en met 1381 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1648 tot en met 1681 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 924 tot en met 930 van het dienstjaar 2018. 
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Stedelijke academie voor schone kunsten: vacant verklaren betrekkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende betrekkingen in stedelijke academie voor schone kunsten vacant te verklaren: 
- administratief medewerker: 1/36; 
- audiovisueel atelier: 5/22; 
- beeldatelier: 4/22; 
- beeldatelier: 2/22; 
- beeldatelier: 1/22; 
- beeldatelier: 8/22; 
- beeldatelier: 10/22; 
- beeldatelier: 1/22; 
- beeldatelier: 1/22; 
- beeldatelier: 6/22; 
- beeldatelier: 2/22; 
- beeldatelier: 6/22; 
- beeldatelier: 10/22; 
- beeldatelier: 8/22; 
- digitaal beeldatelier: 4/22; 
- fotokunst: 3/20; 
- fotokunst: 9/20; 
- kunstambacht steen-beeld 8/20; 
- pedagogische coördinatie-beeldatelier: 2/22; 
- pedagogische coördinatie-initiatie tekenen: 3/20; 
- pedagogische coördinatie-textiele kunst: 2/20; 
- pedagogische coördinatie-schoenontwerp: 3/20; 
- video- en filmkunst: 5/20; 
- beeldende en audiovisuele kunsten: 8/20; 
- interieurontwerp: 6/20; 
- interieurontwerp: 2/20; 
- levend model: 1/20; 
- modeontwerp: 2/20; 
- projectatelier: 2/20; 
- schoenontwerp: 5/20; 
- schoenontwerp: 16/20; 
- beeldatelier: 2/22. 
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Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele en stedelijke basisschool De Droomballon 
Nieuwkerken: vacant verklaren betrekkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende betrekkingen in stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele vacant te verklaren: 
- administratief medewerker: 1 uur; 
- ict-coördinator: 1 uur; 
- onderwijzer: 6 uur; 
- onderwijzer: 1 uur; 
- onderwijzer: 2 uur; 
- leermeester rooms-katholieke godsdienst: 14 uur; 
- leermeester orthodoxe godsdienst: 4 uur; 
- leermeester protestantse godsdienst: 2 uur; 
- zorgcoördinator: 24 uur; 
- zorgcoördinator: 6 uur; 
- zorgcoördinator: 3 uur 
- kleuteronderwijzer: 12 uur. 
 
Artikel 2 
volgende betrekkingen in stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken vacant te 
verklaren: 
- administratief medewerker: 1 uur; 
- kinderverzorger: 1 uur; 
- kleuteronderwijzer: 0,5 uur; 
- leermeester rooms-katholieke godsdienst: 4 uur; 
- leermeester niet-confessionele zedenleer: 2 uur; 
- leermeester lichamelijke opvoeding: 4 uur; 
- leermeester islamitische godsdienst: 6 uur; 
- onderwijzer 3 uur; 
- onderwijzer: 6 uur; 
- onderwijzer: 23 uur; 
- onderwijzer: 1 uur; 
- zorgcoördinator: 12 uur; 
- zorgcoördinator: 18 uur. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek woord en dans: vacant verklaren betrekkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
volgende betrekkingen in stedelijke academie voor schone kunsten vacant te verklaren: 
- dansinitiatie: 2/22; 
- dansinitiatie: 6/22; 
- danslab hedendaagse dans: 1/22; 
- danslab klassieke dans: 4/22; 
- danslab: 8/22; 
- dramastudio: 2/22; 
- groepsmusiceren instrumentaal folk- en wereldmuziek: 1/22; 
- groepsmusiceren instrumentaal klassiek: 1/22; 
- groepsmusiceren instrumentaal klassiek: 2/22; 
- groepsmusiceren: 2/22; 
- groepsmusiceren: 1/22; 
- instrument folk- en wereldmuziek diatonische accordeon: 5/22; 
- instrument folk en wereldmuziek saz: 1/20; 
- instrument klassiek fagot: 2/22; 
- instrument klassiek gitaar: 16/22; 
- instrument klassiek gitaar: 4/20; 
- instrument klassiek piano: 7/22; 
- literaire facetten: 2/20; 
- literaire facetten: 3/20; 
- pedagogische coördinatie-dramalab: 1/20; 
- pedagogische coördinatie-instrument klassiek gitaar: 1/22; 
- verteltheater-stemregie: 1/20; 
- woordatelier: 2/22; 
- instrument klassiek dwarsfluit: 1/22; 
- instrument klassiek ritmisch slagwerk: 6/22. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 
3: maaien extensieve graslanden en moeilijk bereikbare bermen met opruimen van maaisel: 
goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen: perceel 3: maaien van extensieve graslanden en moeilijk bereikbare bermen met 
opruimen van maaisel' voor een bedrag van 10.698,38 EUR, btw verlegd. 
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Werken: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 
1: maaien van wegbermen met ecomaaier: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen: perceel 1: maaien van wegbermen met ecomaaier' voor een bedrag van 1.304,69 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 28.250,61 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 
1: maaien van wegbermen met ecomaaier: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen: perceel 1: maaien van wegbermen met ecomaaier' voor een bedrag van 
26.945,92 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur: goedkeuring vorderingsstaat 19 
(eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 19 (eindstaat) van PIT Renovatie nv, Starrenhof-
laan 27, 2950 Kapellen voor de opdracht 'restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur' voor een 
bedrag van 114.485,94 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een eindtotaal bereiken van 
820.751,60 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: diverse meerwerken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan diverse meerwerken van de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' 
voor het totaalbedrag in meer van 25.498,60 EUR, excl. btw (5.354,71 EUR btw verlegd) en deze 
werken te laten uitvoeren door de aannemer, Van den Berghe nv, Aven Ackers 7, 9130 
Verrebroek. 
 
 
 
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 1.277,90 EUR, exclusief btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Servaco, Pullaar 207, 2870 Puurs. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: verrekening 9: extra bekabeling en 
stopcontacten in functie van beamer: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 9: extra bekabeling en stopcontacten in functie van 
beamer, van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis 
Peter Benoitpark: verbouwing' voor het totaalbedrag in meer van 286,14 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Winterterras Sint-Nicolaasplein door Oud Rhetorica en Las-Caux: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan Gysseling bvba, vertegenwoordigd door Bea Lambert, om van 
6 december 2018 tot en met 6 januari 2019 een winterterras te organiseren. 
 
Artikel 2 
toelating te verlenen tot het spelen van muziek op het terras, conform artikel 6 § 6 van het 
stedelijk reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar domein. 
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Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
1.  Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 Gent, voor een bronbemaling die technisch noodzakelijk is 

voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (noodzakelijk voor het plaatsen van een 
infiltratiebekken) met een opgepompt debiet van 480 m³/jaar, Oostjachtpark 8, 9100 Sint-
Niklaas, sectie C nrs. 1276/44, 1276G49 en 1276F49. 

2.  't Amerikaantje bvba, Lokerse Baan 25, 9111 Belsele, voor de opslag van gevaarlijke 
producten, Eeckelaerthof 5, 9111 Belsele, sectie C, nr. 1114B. 

3.  Baunv nv, Miksebaan 129, 2930 Brasschaat, voor een bronbemaling voor de aanleg van een 
kelder, Hertjen 121, 9100 Sint-Niklaas, sectie C, nrs. 591H, 593N, 593P en 595T. 

 
 
 
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: 
1.  Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te Sint-Niklaas, tot het plaatsen van een 

hoogspanningscabine, Sint-Andriesstraat 4 te Belsele, sectie C nrs. 365 v, 368 f; 
4.  Brahoye nv, Pastorijstraat 40 te 9100 Nieuwkerken, tot het wijzigen van bestemming van 

kantoor naar woongelegenheid, Nieuwkerkenstraat 46 te Nieuwkerken, sectie A nr. 360 e; 
6.  Kojaparts bvba, Entrepotstraat 15 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een verharding 

voor de opslag van afgedankte voertuigen, Europark-Noord 50 b te Sint-Niklaas, sectie C nrs. 
75 c, 81 n; 

8.  Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een 
fietspad, Vinkenlaan/Houtduifstraat te Sint-Niklaas, sectie A nrs. 254 h, 255 h, k, 256 a², 257 
x³; 

 
 
 
Don Boscoschool: kerstrun: 20 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een kerstrun door Don Boscoschool, p/a Tulpenstraat 
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16, 9100 Sint-Niklaas op donderdag 20 december 2018 en hiervoor parkeerverbod en verbod 
van doorrij te voorzien in de Tulpenstraat, ter hoogte van de Goudenregenlaan tot de 
Gladiolenstraat, tussen 15 uur en 19 uur, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt 
nageleefd. 
 
 
 
Science expo: weerballon vanop Grote Markt: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan Femke Vandewalle en klasgenoten, leerlingen van Broederschool 
Sint-Niklaas, om in het kader van de science expo een weerballon te laten opstijgen vanop de 
Grote Markt (of, indien deze op het gevraagde moment niet beschikbaar is, vanop site de Castro-
hof). 
 
 
 
Muziekfestival: Secret Beer Garden: 30 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het muziekfestival 'Secret Beer Garden' op vrijdag 
30 november 2018 door Thalia Stuer, studente Event & Projectmanagement, buiten op de 
terreinen van KSA Reinaert, Mispelstraat 71A, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te 
verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Team evenementen en plechtigheden: kerstmarkt: 7 tot en met 9 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de kerstmarkt door team evenementen en plechtig-
heden, p/a Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas, van vrijdag 7 december tot en met 
zondag 9 december 2018 op de Grote Markt te Sint-Niklaas en hiervoor: 
-  aan de standhouders toelating te verlenen om ambulante handel te mogen verrichten; 
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-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min op vrijdag tussen 17 uur en 24 uur, zaterdag tussen 14 uur en 24 uur en 
zondag tussen 14 uur en 20 uur; 

-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien zoals vermeld in het verslag van VROEM, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Kermis Belsele: jaarmarkt met randanimatie op zondag 11 november 2018: toekenning subsidie 
aan 11.11.11-comité: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een subsidie van 750 EUR toe te kennen aan 11.11.11.-comité, p/a Kleemstraat 89, 9111 
Belsele, voor de organisatie van de randanimatie tijdens de jaarmarkt en kermis op zondag 
11 november 2018 in het dorp van Belsele. 
 
 
 
Rotary Sint-Niklaas: Wase Santawalk: 21 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Wase Santawalk door Rotary Sint-Niklaas, p/a 
Lamperstraat 38, 9150 Bazel, op vrijdag 21 december 2018 met start en aankomst op het Sint- 
Nicolaasplein en hiervoor: 
- het parcours en de bijhorende verkeersmaatregelen van de politie goed te keuren; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het uitbaten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de verkoop van 'Santa'-pakjes door het team toerisme. 
 
Artikel 3 
niet in te gaan op de vraag van aanwezigheid van de burgemeester om een toespraak te houden 
op 21 december 2018 om 18.20 uur, aangezien op dat moment de gemeenteraad plaatsheeft. 
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Wijkcomité Nieuwberkenbos: kerstevocatie en plaatsing kerststal: 7 december 2018 tot en met 
12 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de plaatsing van een kerststal op het verhoogde gedeelte trottoir in de 
wijk Berkenhof door Wijkcomité Nieuwberkenbos, p/a Berkenhof 13A, 9100 Nieuwkerken, van 
7 december 2018 tot en met 12 januari 2019 en hiervoor parkeerverbod te voorzien, op 
voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd en het wijkcomité een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een kerstevocatie op zondag 
23 december 2018. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: jaarmarkt Belsele: 11 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een jaarmarkt met paardenkeuring door de afdeling 
plannen en ontwikkelen - patrimonium van de stad Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 1, 9100 Sint- 
Niklaas, op zondag 11 november 2018 in Belseledorp en hiervoor parkeerverbod te voorzien in 
de Molendreef tussen Belseledorp en de Molenwijk en in Belseledorp tussen het gemeentehuis 
en het kruispunt met de Rozenlaan, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stanislaw Maczekpark: nieuwjaarsdrink: 5 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een nieuwjaarsdrink door buurtcomité Stanislaw 
Maczekpark, p/a Stanislaw Maczekpark 30, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 5 januari 2019 op het 
plein in het Stanislaw Maczekpark en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeer- en verbod van doorrij te voorzien in het Stanislaw Maczekpark ter hoogte van, 

huisnummers 18 tot 24 tussen 10 uur en 24 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Medialaan: VTM kidsdag: 25 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de VTM kidsdag door Medialaan, p/a Medialaan 1, 1800 
Vilvoorde, op zondag 25 november 2018 in de Stationsstraat te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat 
alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Opvragen adresgegevens in functie van inschrijvingsbeleid: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te geven om de informatiebrochure 'inschrijvingsbeleid 2019-2020' van het LOP 
en de folder 'School Dichtbij' te verzenden naar al de Sint-Niklase ouders met kinderen geboren 
in 2017. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan. 
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfs-
ruimten, gebouwen en woningen: aanvulling en wijziging: principieel standpunt 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel om in het belastingreglement ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, de berekeningswijze van het 
belastingtarief voor belastbare bedrijfsruimten te wijzigen. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan om de aanvulling en wijziging van het belastingreglement ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen te agenderen op de 
zitting van de gemeenteraad van 20 december 2018 zodat de aanvullingen en wijzigingen nog 
met terugwerking tot 1 januari 2018 kunnen doorgevoerd worden. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en, samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint- 
Niklaas vzw: budget 2019: kennisneming en goedkeuring dotatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het budget 2019 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, waarvan een 
exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht, en de stedelijke dotatie 
goed te keuren. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint- 
Niklaas vzw: budget 2018: wijziging nr.1: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het budget 2018 van Centrummanagement 
Sint-Niklaas vzw, waarvan een exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen vzw: 
budget 2019: kennisneming en goedkeuring dotatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het budget 2019 van Jeugdwerk Ondersteunen 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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Terugkeerregeling voor personeel Zorgpunt Waasland: aanpassing rechtspositieregeling OCMW 
algemene regeling: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de terugkeerregeling zoals die voor bepaalde personeelsleden van het 
Zorgpunt Waasland wordt voorgesteld. 
 
Artikel 2 
gunstig advies te verlenen met betrekking tot de terugkeerregeling voor bepaalde personeels-
leden van het Zorgpunt Waasland, zoals zal worden opgenomen in de wijziging van de 
rechtspositieregeling van het OCMW voor de algemene regeling. 
 
 
 
Team toezicht (gemeenschapswacht): wijze van invulling vacante plaatsen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vacante plaatsen binnen het team toezicht (gemeenschapswacht) in te vullen via werving en 
bevordering op niveau C1-C2-C3. 
 
 
 
ICT: datum migratie naar datacenter voor Green Valley-toepassingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de migratie van de acceptatie- en productieomgeving van de Green Valley-toepassingen naar 
het datacenter ciPort te laten doorgaan van vrijdag 7 december 2018 om 8 uur tot maandag 
10 december 2018 om 8 uur. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: dienstverlenende vereniging 
Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, goedkeuring statutenwijziging, bepaling 
mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 
14 december 2018 van de dienstverlenende vereniging Cipal. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
het ontwerp van statutenwijziging van dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
Artikel 3 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 14 december 2018 van de dienstverlenende vereniging Cipal, in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
Artikel 4 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 14 december 2018 van de dienstverlenende vereniging Cipal: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, schepen van financiën. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergem: algemene vergadering: 
akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 20 
december 2018 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden- 
Vlaanderen. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 20 december 2018 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen 
in Midden-Vlaanderen, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
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algemene vergadering van Intergem op 20 december 2018: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Luk Huys, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Filip Baeyens, gemeenteraadslid. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband van het Land van Waas: buitengewone algemene vergadering: akteneming 
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 
28 november 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 8 november 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voor-
stellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 28 november 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
van het Land van Waas: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: buitengewone algemene vergadering: akteneming 
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
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op 27 november 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden- 
Waasland. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 27 november 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor 
Huisvuilverwerking Midden-Waasland, in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
buitengewone algemene vergadering op 27 november 2018 van de Opdrachthoudende 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: 
- effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman, schepen. 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 23 november 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 23 november 2018, 
als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
Extra actie rond de kerncompetentie 'samenwerken' in het kader van de Warmste Week: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
van het actienummer 'projecten personeel' 2.000 EUR te voorzien voor het vrijwilligersinitiatief 
van de warmste week op vrijdag 7 december 2018. Op basis van onkostennota’s zullen de 
kosten van dit evenement vergoed worden. 
 
Artikel 2 
de persoonlijke initiatieven rond de warmste week van medewerkers van de stad, het OCMW en 
de politie bekend te maken op intranet. 



 

17 

 

Artikel 3 
voor het dj-gebeuren in de King George (café gedeelte) een afwijking op de geluidsnormen van 
Vlarem toe te staan, zijnde een norm van 95 dBA Leq15’ tot 23 uur. Hiervoor zal er een 
afbouwplan worden gebruikt voor het geluid vanaf 23 uur in het café gedeelte, waarbij de 
bezoekers naar de fuifzaal achteraan worden geleid. 
 
Artikel 4 
vier parkeerplaatsen voor de organisatie van de afterworkparty op 7 december 2018 vrij te 
houden (parkeerverbod). 
 
Artikel 5 
dat er een beroep mag worden gedaan op de inzet van de reprografie voor het drukwerk 
(500 affiches, 2.500 flyers, 1.000 tombolaloten en een winnaarspancarte, 300 inkomkaarten, 
bewonersbrieven en 50 sponsordossiers) en op technici voor de opbouw en ondersteuning van 
het geluid, licht en technieken. 
 
 
 
Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht herwaardering Molenbeek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het sluiten van een overeenkomst voor de studieopdracht in het kader van de herwaardering 
van de Molenbeek goed te keuren. 
 
 
 
Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht afkoppelen waterloop 1: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het sluiten van een overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en 
anderzijds de studiegroep Irtas bvba voor de studieopdracht 'afkoppelen waterloop 1' goed te 
keuren. 
 
 
 
Leveringen: stadsschouwburg: aankopen bewegend licht: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de 
indicatieve raming (33.057,85 EUR + 6.942,15 EUR (21 % btw) = 40.000 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het aankopen van een bewegend licht voor de stadsschouwburg. 
 
Artikel 2 
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van: 
- de stadsschouwburg; 
- het team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT en personeelsmagazine: stopzetting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het stopzetten van de huidige procedure voor het laten opmaken, drukken 
en leveren van de Stadskroniek, de bijlage UiT In Sint-Niklaas en het personeelsblad voor een 
periode van vier jaar. 
 
Artikel 2 
het drukken van twee edities (januari/februari 2019 en maart/april 2019) van de Stadskroniek 
en Uit In Sint-Niklaas te gunnen aan de huidige leverancier, Graffito nv, Bergendriesstraat 152, 
9160 Lokeren, BE 0458 392 801, voor een totaalbedrag van 15.720 EUR + 943,20 EUR (6 % btw) 
= 16.663,20 EUR. Hiermee wordt de opstart en doorlooptijd van een nieuwe procedure over-
brugd. 
 
 
 
Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT en personeelsmagazine: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk open procedure (met Europese bekend-
making), de indicatieve raming (226.415,09 EUR + 13.584,91 EUR (6 % btw) = 240.000 EUR) en 
de voorwaarden voor het laten opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek, de bijlage 
UiT In Sint-Niklaas en het personeelsblad voor de periode 1 mei 2019 tot 31 december 2022. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes samen te stellen uit vertegenwoordigers 
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van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de dienst communicatie; 
- de afdeling plannen en ontwikkelen (milieu/duurzaamheid). 
 
 
 
Diensten: logistiek: huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en linnengoed: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-217/OVA/werkkledij en linnengoed/VW-RDW en de indicatieve raming 
(160.000 inclusief btw) voor de opdracht 'Huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en 
linnengoed', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie 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. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
dat de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een vertegenwoordiger van: 
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten; 
- de dienst logistiek. 
 
 
 
Diensten: ICT: aanstellen van een Omnitracker consultant: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanstellen van een externe consultant voor software-ontwikkeling en configuratie in 
Omnitracker te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
gunningscriteria), zijnde Omninet Technologies nv, Vaartdijk 3 bus 501, 3018 Wijgmaal, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 108.864 EUR + 22.861,44 EUR (21 % btw) = 
131.725,44 EUR. 
Het betreft een dagprijs van 972 EUR (exclusief btw) voor twee dagen per week gedurende de 
periode 1 december 2018 tot 31 december 2019. 
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Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 oktober 2018, 
opgesteld door het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). Het verslag van nazicht 
van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrummanagement 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 Centrummanagement Sint- 
Niklaas vzw op 3 januari 2019. 
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 3 januari 2019 om 
in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
 
 
Stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels: voorlopige 
vastlegging subsidiebedragen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de stedelijke subsidies voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels zoals 
gespecifieerd in bijlage goed te keuren en de subsidiebedragen voor een totaal van 34.533 EUR 
voorlopig vast te leggen. De uitbetaling gebeurt op basis van de ingediende facturen na uitvoe-
ring en controle van de werken (deels 2018, deels 2019). 
 
 
Rup AZ Nikolaas: scopingnota: goedkeuring en publicatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de scopingnota van het rup AZ Nikolaas en deze beschikbaar te stellen op 
de website van de stad en het digitale platform. 
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Industriepark-Noord: toekomst vroegere site Libridis: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voorlopig nog geen definitieve beslissing te nemen betreffende de toekomst van de site 
gelegen Industriepark-Noord 4+ en 5a te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
het gebouw gelegen Industriepark-Noord 4+ na 31 december 2018 tijdelijk te verhuren tot en 
met 31 december 2019 aan de huidige bezetter, Distrimedia nv, mits akkoord van de curator en 
ING en mits bespreking van de voorwaarden. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: Vijverimmo bvba: Heihoekstraat: weerleggen bezwaren en verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Vijverimmo bvba, Heihoekstraat 223, 9100 
Nieuwkerken, tot het verbouwen van de winkel, voornoemd adres, sectie B nr. 6 r², op basis van 
het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Definitieve stopzetting samenwerking firma Oxynade voor Stad van de Sint: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de samenwerking met de firma Oxynade, Sassevaartstraat 46/201, 9000 Gent, voor de 
reserveringen van de Stad van de Sint definitief stop te zetten en de geleverde arbeid van 
15 werkuren te vergoeden aan 65 EUR/uur (excl. btw), zoals bepaald in de ontvangen offerte. 
Op de vraag om de verloren inkomsten te compenseren wordt niet ingegaan. De totale kost 
voor de compensatie bedraagt 1.179,75 EUR (incl. btw) en wordt uitbetaald onder voorbehoud 
van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 
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Tijdelijke speelplek aan het Sint-Nicolaasplein: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van een tijdelijke speelplek aan het Sint-Nicolaasplein principieel goed te keuren. Er 
wordt een zone van 10 m x 13 m in de terraszone afgebakend waarin speeltoestellen worden 
geleverd en geplaatst in de periode vanaf de Buitenspeeldag tot het einde van de zomervakan-
tie. 
 
Artikel 2 
de definitieve plaatsing van deze speeltoestellen op de Gerdasite goed te keuren. Het speel-
project wordt geraamd op 40.000 EUR, incl. btw. Voor het hele project wordt aan de teams 
jeugd en overheidsopdrachten opdracht gegeven een bestek op te maken. 
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 'Kansen voor jongeren': 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de samenwerkingsovereenkomst met vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen betreffende 
de werkgroep Kansen voor jongeren principieel goed te keuren. 
 
 
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 


