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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 augustus 2018
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-
VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout 
De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der 
Coelden, schepen (sp.a); de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Jos De Meyer, 
raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ali Alci, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid 
(CD&V); mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld); de heer Mike Nachtegael, raadslid (sp.a); de 
heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); mevrouw Anita 
Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, 
raadslid (sp.a); mevrouw Monique Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, 
raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, raadslid (Groen); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-
VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer Filip 
Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur

Afwezig
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw 
Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

24 augustus 2018 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats verontschuldigt raadsleden Femke Pieters en Ali Salhi en meldt dat raadslid 
Marc Heynderickx de zitting zal verlaten om 21 uur.

Voorzitter Ilse Bats betuigt namen de gemeenteraad haar deelneming aan raadslid Marc 
Heynderickx naar aanleiding van het overlijden van zijn schoonvader.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat raadslid Luk Huys in het huwelijk is getreden. De raad feliciteert 
raadslid Luk Huys met zijn huwelijk.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat het college van burgemeester en schepenen de afvoering vraagt 
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van punt 25 ‘Zakelijke rechten: verbintenis kosteloze overdracht strook grond Singel: 
vaststelling voorwaarden akte’.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat in de mapjes van de raadsleden een extra nota zit: hoogdringend 
punt 1 ‘Zwemverbod zwemvijver Provinciaal Recreatiedomein De Ster: bekrachtiging beslissing 
burgemeester’ en dat de titel en de inhoud van punt 11 ‘Verbod op het maken van open vuur op 
het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, door ongewone klimatologische omstandigheden en 
opheffing van het verbod: bekrachtiging beslissingen burgemeester’ is aangepast.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat er een nieuwe bijlage zit bij punt 22 ‘Woonbeleidsplan: 
vaststelling’, samen met een lijst met de aanpassingen.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 22 ‘Woonbeleidsplan: vaststelling’.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele die vraagt naar de reden van de vraag tot afvoering 
van punt 25 ‘Zakelijke rechten: verbintenis kosteloze overdracht strook grond Singel: 
vaststelling voorwaarden akte’.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

HD 1 2018_GR_00251 Zwemverbod zwemvijver Provinciaal Recreatiedomein De 
Ster: bekrachtiging beslissing burgemeester

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van de burgemeester van 22 augustus 
2018, houdende instelling van een zwemverbod op de zwemvijver van Provinciaal 
Recreatiedomein De Ster, te bekrachtigen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134.

Argumentatie
Met e-mail van 22 augustus 2018 meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat bij de visuele 
controle van de zwemvijver en het strand van Provinciaal Recreatiedomein De Ster in Sint-
Niklaas een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën werd vastgesteld. 
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Omdat de bloei van cyanobacteriën in de zwemzone ligt en er ernstige gezondheidsrisico's zijn 
bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines (toxines die 
vrijgezet worden bij het afsterven van de cyanobacteriën) aanwezig zijn, adviseerde Agentschap 
Zorg en Gezondheid een zwemverbod uit te vaardigen.
De burgemeester besliste op 22 augustus 2018 een zwemverbod op de zwemvijver van 
Provinciaal Recreatiedomein De Ster uit te vaardigen.

Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van onvoorziene gebeurtenissen, 
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de 
burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan 
de gemeenteraad kennis te geven met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich 
niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad 
in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de beslissing van de burgemeester van 22 augustus 2018, waarbij een zwemverbod werd 
uitgevaardigd op de zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
Besluit zwemverbod zwemvijver Provinciaal Recreatiedomein De Ster 22-08-2018.pdf
Analyseresultaat_21-08-2018.pdf

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00205 Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 22 juni 2018

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 22 juni 
2018 goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 33, 180 en 181 § 1.
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Argumentatie
In uitvoering van het gemeentedecreet worden de notulen van de vorige vergadering aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 22 juni 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 22-06-2018.pdf

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00232 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst eerstelijnspolitie)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst eerstelijnspolitie) verlaat op 1 
september 2018 de politiezone omdat hij gaat werken in de politiezone Brussel-Noord. Als 
gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de dienst eerstelijnspolitie 
vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
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verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst eerstelijnspolitie en 
deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 
selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt;
- de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten.

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

3 2018_GR_00220 Gemeentebelastingen: belasting op de uitreiking van 
identiteitskaarten en administratieve stukken: aanvulling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
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Toelichting door schepen Sofie Heyrman.

Bondige toelichting
Op 1 augustus 2018 is door een wetswijziging de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken 
tot voornaamsverandering overgeheveld van de minister van Justitie naar de ambtenaren van de 
burgerlijke stand.
Indien de voornaamsverandering wordt toegestaan, wordt een akte van voornaamverandering 
afgegeven. Voor deze uitreiking wordt in sommige gevallen een belasting aangerekend.
Daarom moet het belastingreglement op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken aangevuld worden met de tarieven voor deze voornaamsverandering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met 
het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 § 2, 15°.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013, houdende nieuwe vaststelling van de 
belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken, met latere 
aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen 
met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing hevelt de 
bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot 
voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de burgerlijke 
stand, met inwerkingtreding op 1 augustus 2018.
Op 18 juli 2018 werd in het Staatsblad een omzendbrief gepubliceerd over de te volgen 
procedure. De omzendbrief bevat tevens een model van het verzoek tot voornaamsverandering 
en een verklaring op eer voor de aanpassing van de voornaam voor transgenders.
Een verzoek tot voornaamsverandering wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, die drie maanden de tijd krijgt om het verzoek te beoordelen en de gerechtelijke 
antecedenten van de verzoeker na te gaan. Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de 
procureur des Konings worden gevraagd. Het verzoek wordt definitief bij overschrijving ervan in 
de registers van de burgerlijke stand.
Ook transgenders kunnen een beroep doen op de ambtenaar van de burgerlijke stand voor een 
voornaamswijziging. Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het 
geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit 
volstaat.
Als bijlage worden de praktische richtlijnen ter zake opgesomd.

Het is aangewezen voor de afgifte van een akte van voornaamverandering een belasting aan te 
rekenen. De tarieven zijn:
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- 50 EUR wanneer het een wijziging zonder hieronder vermelde uitzondering betreft;
- gratis wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door vreemdelingen die de Belgische 
nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken (het is wettelijk vastgelegd dat 
dit gratis moet zijn);
- gratis wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een transgender (het is wettelijk 
vastgelegd dat dit tarief maximaal 10 % van het standaardtarief mag bedragen);
- gratis bij weigering van de voornaamswijziging.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 onthoudingen 
Vlaams Belang)

Artikel 1
met ingang van 1 september 2018 het reglement op de belasting op de uitreiking van 
identiteitskaarten en administratieve stukken aan te vullen.

De tekst van deze aanvullingen luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond):

Artikel 4 – Tarieven

§ 1.    Afgifte van diverse stukken van de dienst burgerzaken:

A.    Elektronische identiteitskaart (EIK) of elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen 
(EVK)

B.    Identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar

C.    Internationale paspoorten (reispassen)

D.    Rijbewijzen

E.    Akten van voornaamswijziging:

a)       bij toekenning van de voornaamswijziging                            50,00 EUR per akte

b)       wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd
door vreemdelingen die de Belgische nationali-
teit aanvragen en niet over een voornaam 
beschikken                                                                                                 gratis

c)      wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd
door een transgender                                                                                 gratis

d)      bij weigering van de voornaamswijziging                                        gratis

Bijlagen
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Praktische richtlijnen nieuwe procedure voornaamsverandering
belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken

Boekhouding

4 2018_GR_00211 OCMW: budget 2018: exploitatie- en investeringsbudget: 
wijziging nr. 1: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door schepen Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
Het bevoegde Bijzonder Comité gaf in zitting van 14 juni 2018 gunstig advies aan de wijziging 
nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018 van het OCMW. De raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 28 juni 2018 de wijziging nr.1 van het exploitatie- 
en investeringsbudget 2018 goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de wijziging nr. 1 van het 
exploitatie- en investeringsbudget 2018 van het OCMW.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder titel IV, hoofdstuk III, artikelen 149 tot en met 159 en 
titel X, artikel 270 § 1, 8°.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de 
administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden 
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.
Omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur 
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.

Argumentatie
Deze budgetwijziging voorziet in de overdracht van de nog niet aangewende 
investeringsbudgetten van boekjaar 2017 naar 2018. Ook het resultaat van 2017 wordt via deze 
budgetwijziging verwerkt.

Bij exploitatie wordt extra budget voorzien voor de aanvullende steun, alsook de aanpassing 
van het leefloon voor gezinnen (stijging van 40 EUR/maand/gezin).
Verder wordt er ook extra budget voorzien voor de ICT licenties van Microsoft (+ 137.000 EUR).
De bijdrage aan het zorgpunt wordt herberekend naar 47 %, wat voor 2018 neerkomt op 14.000 
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EUR extra tegenover het oorspronkelijk budget 2018.
Er wordt ook een subsidie van de stad ingeschreven in verband met vluchtelingen voor 45.000 
EUR; hiervoor wordt in de kosten de aanwerving van een personeelslid voorzien.
Van het voedingsbudget wordt per bewoner 25 EUR verschoven naar het animatiebudget. Zo 
kan het animatieteam het budget zélf beheersen en zorgen ze zélf voor de bestellingen.
De infrastructuurkorting voor Woonzorgcentrum De Gerda wordt op de juiste algemene 
rekeningen voorzien; de algemene opbrengstrekening wordt verhoogd en de korting staat op 
een aparte rekening.
Langs opbrengstenzijde worden enkele subsidies toegevoegd, die nog niet voorzien waren. Zo 
onder andere subsidie Net-werkt voor 60.000 EUR en subsidie compact/talent en Roma, samen 
goed voor 80.000 EUR.
Verder worden ook diverse kostenrekeningen verhoogd (indien nodig) en verlaagd (waar 
mogelijk).

Voor investeringen is het budget voor het nieuwe WZC Populierenhof in Nieuwkerken 
opgetrokken naar 26.000.000 EUR. Dit om de bijkomende kosten van de buitenschoolse 
kinderopvang te dekken.
Er wordt ook extra budget voorzien voor de nieuwe lift in Sint-Rochus (kostprijs zal 12.000 EUR 
hoger zijn dan eerst ingeschat).
Voor de aankoop van het gebouw in de Heistraat wordt er 240.000 EUR extra voorzien. Dit 
bedrag wordt ook in opbrengsten ingeschreven voor de verkoop aan Den Azalee. Voor dit 
project wordt ook de subsidie eruit gehaald aangezien die niet werd toegewezen.
Er wordt 500.000 EUR extra ingeschreven voor verbouwing van het Dagverzorgingscentrum De 
Wilg.
Voor de vernieuwing van de regeneratiekarren wordt 290.400 EUR voorzien.
Aan het budget van het wagenpark wordt 40.000 EUR toegevoegd (25.000 EUR voor een 
camionette voor het Oriëntatie- en Opleidingscentrum en 15.000 EUR voor een bestelwagen in 
het welzijnshuis).
Verder worden de investeringsbudgetten voor de diverse rusthuizen herbekeken en waar nodig 
aangepast.
Ook de VIPA subsidie voor het dagverzorgingscentrum Den Aftrap wordt gecorrigeerd; deze 
stond nog op een verkeerde algemene rekening in het budget. 
De ontvangen intresten op de subsidie voor de serviceflats dienen gebudgetteerd te worden. Dit 
is bij deze budgetwijziging ook voorzien.

In de liquiditeiten zijn de voorziene, maar niet opgenomen leningen van 2017 verschoven naar 
2018. In tegenstelling tot de investeringsbudgetten, worden deze niet automatisch 
overgenomen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
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kennis te nemen van de wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018 van het 
OCMW, gehecht als bijlage aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
OCMW budget 2018  BW 2018 nummer 1
Belissing ocmw raad budgetwijziging 2018 1

5 2018_GR_00212 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: jaarrekening 2017: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas is deelgenoot van Audio, een vereniging opgericht overeenkomstig titel 
VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. De vereniging werd opgericht voor het uitvoeren van 
interne audits bij de leden.
De raad van beheer van Audio heeft in zitting van 14 juni 2018 de jaarrekening 2017 
goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 145, 146 §1, 147, 148 en 150. 
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 van de Vlaamse minister van bestuurszaken 
betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en 
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 (aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4) van de 
Vlaamse minister van binnenlands bestuur betreffende de toezichtsprocedures beleidsrapporten 
OCMW-verenigingen van publiek recht.
Gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2015 betreffende de toetreding van de stad Sint-
Niklaas tot Audio.
Statuten van Audio, artikel 33.

Argumentatie
Audio is een vereniging opgericht overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet 
van 19 december 2008. De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende 
processen en activiteiten van de deelgenoten tot doel. In eerste instantie concentreert de 
vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole 
op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle daaraan gerelateerde 
adviesverlening. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd in opdracht van de deelgenoten 
van deze vereniging.
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Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen moeten beheerd worden volgens dezelfde regels als het 
OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en toezicht.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Audio.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Audio Jaarrekening 2017

6 2018_GR_00213 Brandweer: Hulpverleningszone Waasland: bijkomende 
gemeentelijke dotatie 2018: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De hulpverleningszones traden in werking op 1 januari 2015. De Hulpverleningszone Waasland 
verenigt de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 
Waasmunster.
De gemeenteraad van Sint-Niklaas besliste in zitting van 24 oktober 2014 akkoord te gaan met 
de afspraken aangaande de criteria op grond waarvan de verdeelsleutel tussen de gemeenten 
van de Hulpverleningszone werd bepaald en in te stemmen met een verdeelsleutel voor de stad 
Sint-Niklaas van 34,5 % die in acht zou worden genomen bij het berekenen van de 
gemeentelijke dotatie. De dotatie voor 2018 van de stad Sint-Niklaas bedroeg initieel 5.235.519 
EUR. Er werd 250.000 EUR (extra jaarbedrag voor invoering van een 24 op 7 permanentie) aan 
de dotatie toegevoegd, waardoor deze 5.485.519 EUR bedraagt. In de begrotingswijziging van 
de Hulpverleningszone (april 2018) werd hiervan in ontvangst 83.333 EUR effectief bijkomend 
opgenomen, er van uitgaande dat de permanentieregeling (24 op 7) in Sint-Niklaas effectief zou 
kunnen ingaan vanaf 1 september 2018.
De Federale dienst van de Gouverneur wil de begrotingswijziging van de Hulpverleningszone 
echter niet goedkeuren omdat er hieromtrent geen apart dotatiebesluit genomen is. 
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd deze bijkomende gemeentelijke dotatie van 
83.333 EUR voor 2018 aan de Hulpverleningszone Waasland goed te keuren.
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Juridische grond
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 67 en volgende en 
artikel 120 en volgende.
Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones.
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 in verband met de criteria voor het bepalen van 
de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2014 houdende goedkeuring van de afspraken in 
verband met de criteria op grond waarvan de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties 
voor de Hulpverleningszone Waasland werd bepaald.

Argumentatie
De gemeenteraad moet elk jaar de gemeentelijke dotatie in het kader van het budget voor de 
Hulpverleningszone Waasland goedkeuren, dit in uitvoering van zijn beslissing van 24 oktober 
2014 houdende goedkeuring van de afspraken in verband met de criteria op grond waarvan de 
verdeelsleutel tussen de gemeenten voor de gemeentelijke dotaties voor de 
Hulpverleningszone Waasland werd bepaald en houdende instemming met de verdeelsleutel 
voor de stad Sint-Niklaas van 34,5 % die in acht zal worden genomen bij het berekenen van de 
gemeentelijke dotatie.
De initiële dotatie voor 2018 van de stad Sint-Niklaas bedroeg 5.235.519 EUR en werd bij 
opmaak van het budget 2018 van de stad verhoogd met 250.000 EUR waardoor de totale 
dotatie uitkomt op 5.485.519 EUR.
In de eerste begrotingswijziging van de Hulpverleningszone (april 2018) werd hiervan slechts 
83.333 EUR ingeschreven ervan uitgaande dat de permanentieregeling (24 op 7) pas effectief 
zou kunnen ingaan vanaf 1 september 2018. Teneinde van de toezichthoudende overheid 
goedkeuring te kunnen bekomen voor deze begrotingswijziging moet er een expliciet besluit 
genomen worden voor de verhoging van het gemeentelijk aandeel van Sint-Niklaas.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de bijkomende gemeentelijke dotatie 2018 van 83.333 EUR aan de Hulpverleningszone 
Waasland goed te keuren ter invoering van de permanentieregeling (24 op 7) vanaf 1 september 
2018.

Bijlagen
Brief federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen 21-06-2018
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ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

7 2018_GR_00237 Organisatiestructuur: gemeenschappelijk organogram en 
managementteam stad - OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verplicht de lokale besturen om tegen 1 
januari 2019 over een gemeenschappelijk organogram voor stad en OCMW te beschikken. Dit 
organogram moet worden goedgekeurd door zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. In 
Sint-Niklaas wordt hier al een paar jaar naartoe gewerkt middels de verschillende 
synergietrajecten. Op voorstel van het gemeenschappelijk managementteam wordt een 
voorontwerp van organogram voorgelegd, dat in werking zou treden met ingang van 1 januari 
2019. De syndicale organisaties verklaarden zich op 11 juni 2018 akkoord met het 
gemeenschappelijk organogram en intussen werd het ook al goedgekeurd door de OCMW-raad, 
op 28 juni 2018. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeenschappelijk organogram voor stad en OCMW 
goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 161, 171 §4 en  179.

Argumentatie
Organogram voor stad en OCMW
Volgens artikel 161 van het decreet lokaal bestuur moeten zowel de gemeenteraad als de 
OCMW-raad het gezamenlijk organogram voor stad en OCMW goedkeuren. Dat moet gebeuren 
vóór 1 januari 2019, de inwerkingtredingsdatum van de tekst van dit artikel: "De gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten 
van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Het 
organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de 
functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden." 

Het voorontwerp van het organogram wordt opgesteld door de algemeen directeur, na overleg 
met het managementteam, overeenkomstig artikel 171 § 4 van het decreet lokaal bestuur. Het 
gemeenschappelijk managementteam stad en OCMW heeft op 8 mei 2018 het voorontwerp van 
het gezamenlijk organogram goedgekeurd. Daarbij werd ervan uitgegaan dat alle diensten van 
stad en OCMW opgenomen zijn in het organogram, met uitzondering van de cluster zorg, die 
met ingang van 1 januari 2019 wordt overgedragen aan het Zorgpunt Waasland. Het nieuwe 
organogram zou ook ingaan vanaf deze datum. 
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Wijzigingen ten opzichte van huidige organogrammen
Momenteel hebben de stad en het OCMW elk een afzonderlijk organogram (zie bijlage voor 
deze organogrammen). In het organogram van de stad werden bij de vorige wijzigingen echter 
de synergiediensten al opgenomen; daarom zijn we van dit organogram vertrokken om de 
resterende OCMW-diensten in te integreren (met uitzondering van de cluster zorg) om zo tot 
een gemeenschappelijk organogram te komen. De aanpassingen situeren zich in het algemeen 
organogram en de deelorganogrammen van de cluster ondersteuning en de stafdiensten. 
Tegelijk worden nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Hieronder overlopen we alle 
wijzigingen. 

Algemeen organogram
- De bestuursorganen van stad en OCMW die blijven bestaan, staan bovenaan vermeld.
- Een aantal stafdiensten hebben nu adviseurfuncties voor beide organisaties (ombudsfunctie en 
IDPBW), ook de kabinetten bedienen beide organisaties.
- De benamingen van de decretale graden zijn aangepast.
- Het team 'publieke veiligheid en noodplanning' wordt nu niet meer alleen door de 
burgemeester aangestuurd, maar ook door de algemeen directeur, wat meer overeenkomt met 
de bestaande situatie.
- De projectwerking, die vroeger in een balk onderaan stond, krijgt nu een wat meer prominente 
plaats in de omgeving van het managementteam (MT), om aan te duiden dat het MT niet alleen 
de diensten, maar ook de projecten aanstuurt.
- De cluster techniek, die vroeger een horizontale, transversale cluster was, is nu een verticale 
cluster (onder meer omdat de cluster in de afdeling openbaar domein geen ondersteunende 
functie heeft). Ook visueel is dit aantrekkelijker, want alle clusters met een dienst of afdeling 
ondersteuning zijn dan de verticale clusters. In de kruispunten met de cluster ondersteuning 
vinden ze de transversale clusters.
- De cluster ondersteuning wordt aangestuurd door enerzijds de algemeen directeur(s), 
anderzijds de financieel directeur. Die info stond vroeger in de legende, maar die wordt nu 
verduidelijkt door een kleurnuance en een afzonderlijke aansturingslijn.
- De legende bevat nu ook de info over wie er in het MT zetelt. Het vermelden ervan in het 
organogram is opnieuw een decretale verplichting (zie hierna). Het is in het MT dat de politieke 
en ambtelijke lijnen samenkomen: die centrale verbindende positie wordt weergegeven door 
een opvallende kleur.

Organogram cluster ondersteuning
- Aanpassing van de benaming van de decretale graden.
- De diensten van de afdeling financiën worden weliswaar vanaf 2018 en 2019 reeds 
aangestuurd door de financieel directeur, maar van een integratie is pas sprake vanaf 2020. In 
het organogram zijn er dus nog twee sporen: een stadsspoor en een OCMW-spoor. Eind 2019, na 
het synergietraject, moet dit deel van het organogram dan geactualiseerd worden.

Organogram varia
- Aanpassing van de benaming van de decretale graden.
- Ook hier is de link gelegd tussen algemeen directeur en publieke veiligheid en noodplanning.

Samenstelling gemeenschappelijk managementteam
In artikel 179 van het decreet lokaal bestuur wordt een voorzet gegeven voor de samenstelling 
van het gemeenschappelijk managementteam: "De gemeente en het openbaar centrum voor 
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maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, hebben een gemeenschappelijk 
managementteam. Met behoud van de toepassing van het derde lid [raadgevende stem 
burgemeester], bestaat het managementteam uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeen 
directeur, de financieel directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de 
deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester, of de 
door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van het 
managementteam."
Hiermee rekening houdend stelt het huidige gemeenschappelijk managementteam (bestaande 
uit alle leden van de managementteams van stad en OCMW, achttien personen) voor dat het 
gemeenschappelijk managementteam voor stad en OCMW vanaf 2019 zou bestaan uit volgende 
personen:
- de directeurs en adjunct-directeurs (maximum vier personen);
- de clustermanagers (vijf personen);
- de afdelingshoofden personeel en ICT (twee personen);
- twee beleidsadviseurs van het team beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor 
ondersteuning managementteam en strategische planning (twee personen);
- met raadgevende stem: de burgemeester of de door hem aangewezen schepen (één persoon).

In totaal gaat het dus om (maximum) veertien personen. Het team is organisatiedekkend, wat 
belangrijk is voor de implementatie van de beslissingen van de bestuursorganen en het 
managementteam, en bevat bovendien een goede mix van leidinggevende functies en 
beleidsondersteunende functies, wat nodig is voor de opvolging van de organisatiebrede 
thema's en de projectwerking. Het (door het decreet opgelegde) lidmaatschap van de 
burgemeester of de door hem aangewezen schepen zorgt voor de brug tussen de politiek en 
ambtelijk verantwoordelijken.

Goedkeuringstraject 
De syndicale vakorganisaties verklaarden zich op 11 juni akkoord met het gemeenschappelijk 
organogram (protocol in bijlage). De OCMW-raad keurde het organogram goed op 28 juni 2018. 
Met de goedkeuring van de gemeenteraad wordt het dus definitief. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
het nieuwe gemeenschappelijk organogram goed te keuren.
Een exemplaar van het organogram wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
de samenstelling van het managementteam voor stad en OCMW vanaf 1 januari 2019 als volgt 
vast te stellen:  
- de directeurs en adjunct-directeurs;
- de clustermanagers;
- de afdelingshoofden personeel en ICT;
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- twee beleidsadviseurs van het team beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor 
ondersteuning managementteam en strategische planning;
- met raadgevende stem: de burgemeester of de door hem aangewezen schepen.

Bijlagen
STAD EN OCMW NIEUW Organogrammen GR 24-08-2018
STAD OUD Organogrammen GR 26-01-2018
OCMW OUD Organogram najaar 2015
protocol  gemeenschappelijk organogram

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

8 2018_GR_00233 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: toetreding gemeente Stekene: instemming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Met brief van 13 juli 2018 deelt het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (Soveka) mee dat de 
gemeente Stekene wenst toe te treden tot de vereniging. Artikel 20 van de statuten van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland bepaalt dat de deelgenoten voorafgaandelijk moeten 
instemmen met de toetreding van nieuwe leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente 
Stekene tot de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en 42 § 1.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, titel VIII, hoofdstuk I.
Statuten Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Argumentatie
In zitting van 27 oktober 2000 besliste de gemeenteraad, conform artikel 119 van de OCMW-
wet, de beslissing van 9 augustus 2000 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot het 
oprichten van de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland, conform hoofdstuk XII van de 
OCMW-wet, en tot vaststelling van de statuten, goed te keuren. De vereniging werd opgericht 
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door de OCMW’s van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas, en de statuten werden 
ondertekend op 26 april 2001.
In 2002 werden de statuten van de vereniging gewijzigd om de toetreding van nieuwe leden 
(onder meer gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, welzijnsactoren van de regio, 
enzovoort) mogelijk te maken.
De gemeenteraad besliste op 31 januari 2003 toe te treden tot het Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland. Het OCMW van Zwijndrecht trad toe tot de vereniging Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland in 2014, het OCMW van Lokeren en het OCMW van Waasmunster traden toe in 2017.
Artikel 20 van de statuten van Soveka bepaalt dat de beslissingen betreffende de toetreding, 
het uittreden of het uitsluiten van deelgenoten, en de wijziging van de statuten van de 
vereniging, moeten genomen worden met voorafgaandelijke instemming van alle deelgenoten.
De algemene vergadering van Soveka van 28 juni 2018 gaf positief advies over de toetreding 
van de gemeente Stekene.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
in te stemmen met de toetreding van de gemeente Stekene tot de vereniging Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland.

Bijlagen
Brief van Sociaal Verhuurkantoor Waasland m.b.t. toetreding gemeente Stekene

9 2018_GR_00238 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: toetreding nieuwe 
leden: instemming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Met e-mail van 22 juni 2018 meldt Audio dat de algemene vergadering van 14 juni 2018 de 
toetreding van vier lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de 
vereniging goedkeurde.
Om aan alle juridisch-administratieve verplichtingen te voldoen, moet de gemeenteraad nu 
deze beslissingen formeel goedkeuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van gemeente 
Merelbeke, gemeente Zelzate, Hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool West-
Vlaanderen tot de vereniging Audio.

Juridische grond
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Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
OCMW-decreet, artikel 224, tweede lid.

Argumentatie
Verschillende lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten dienden bij Audio een vraag in 
om toe te treden tot de vereniging:
- gemeente Merelbeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2018;
- gemeente Zelzate, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 september 2017;
- Hulpverleningszone Rivierenland, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 2 juni 2017;
- Hogeschool West-Vlaanderen, zoals blijkt uit de notulen van het bestuurscomité van 18 
oktober 2017.
Artikel 224 tweede lid, van het OCMW-decreet bepaalt dat de beslissing tot de toelating van 
andere dan privaatrechtelijke deelgenoten alleen kan worden genomen als alle deelgenoten 
daarmee vooraf instemmen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 onhoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
in te stemmen met de toetreding van gemeente Merelbeke, gemeente Zelzate, 
Hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool West-Vlaanderen tot de vereniging Audio.

Bijlagen
C-1806.411.566.221 E-mail Audio 22-06-2018
Ontwerpverslag Algemene Vergadering van 14 06 2018

10 2018_GR_00245 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
buitengewone algemene vergadering: akteneming 
agenda, goedkeuring ontwerp statutenwijziging, bepaling 
mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
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Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het ontwerp van 
statutenwijziging moet goedkeuren, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in 
deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn 
leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas op 10 oktober 2018;
- het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordi-
ger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly 
Van Elslande.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 
39 en 44.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging van het Land van Waas, omgevormd tot het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Statuten Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Argumentatie
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas nodigt het stadsbestuur 
uit tot de buitengewone algemene vergadering, die plaatsheeft op woensdag 10 oktober 2018 
om 20 uur, in de burelen van de vereniging, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, met volgende 
agenda:
1. Statutenwijziging Interwaas ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017.

Deze statutenwijziging kadert in de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017.
Volgende aanpassingen (schrapping, aanpassingen of nieuwe tekst) zijn noodzakelijk:
- artikel 1 (verwijzing naar het decreet): vervangen verwijzingen naar decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking door decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017;
- artikel 2 (artikelnummer decreet aanpassen): vervangen van 'artikel 11' door 'artikel 397';
- artikel 5 (bestaansduur): vervangen van 'artikelen 34 en 35 van het decreet' door 'artikelen 
424 en 425 van het decreet. Gezien verleningen telkens in een jaar van 
gemeenteraadsbeslissingen vallen zal overeenkomstig art. 424 DLB over verlenging worden 
beslist door de gemeenteraden en door de eerste algemene vergadering in het jaar volgend op 
op de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang wordt de oorspronkelijke duur verlend.';
- artikel 8 (aandelen): schrapping van de bepaling m.b.t. de B-aandelen toegekend aan de 
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provincie Oost-Vlaanderen;
- artikel 9 (kapitaal provincie): schrapping van de bepaling m.b.t. het kapitaalsaandeel van de 
provincie Oost-Vlaanderen;
- artikel 10 (kapitiaal provincie): schrapping van de bepaling m.b.t. de storting van het kapitaal 
van de deelnemers openbare besturen houders van B-aandelen;
- artikel 11 (kapitaal provincie): schrapping van de bepaling m.b.t. de aandelen toegekend aan 
de provincie Oost-Vlaanderen;
- artikel 14 (toetreding en uitsluiting): schrapping van de verwijzing naar artikelen 29,32, 33, 34, 
35 en 36 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
- artikel 16 (raad van bestuur): aanpassing van het aantal leden van de raad van bestuur van 'ten 
minste 36 en ten hoogste 51 leden' naar 'maximum 15 leden'; de stad Sint-NIklaas zal in 2019 
maximum drie leden tellen in de raad van bestuur in plaats van acht; de andere Wase 
gemeenten tellen ook minder leden in de raad van bestuur; schrapping van de bepaling van de 
leden van de provincieraad als lid van de raad van bestuur; toevoeging van de bepaling m.b.t. 
het genderevenwincht in de raad van bestuur; vervangen van 'artikel 48' en artikel 47' door 
respectievelijk 'artikel 436' en 'artikel 435';
- artikel 17 (bestuurders met raadgevende stem): aanpassing van 'drie' naar 'vijf' rechtstreeks 
door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden; schrapping bepaling aanduiding 
leden raad van bestuur aan de hand van bevolkingsaantal; 
- artikel 23 (artikelnummer decreet aanpassen): vervangen van 'artikel 59' door 'artikel 447';
- artikel 28 (er is geen directiecomité meer): schrapping van de samenstelling en de 
bevoegdheden van het directiecomité;
- artikel 34 (provincie): schrapping 'raadsleden en gedeputeerden voor de provincie';
- artikel 36 (artikelnummer decreet aanpassen): vervangen van 'artikel 66' door 'artikel 455';
- artikel 44 (artikelnummer decreet aanpassen): vervangen van 'artikel 68' door 'artikel 457';
- artikel 45 (artikelnummer decreet aanpassen): vervanging van 'artikelen 35 en 36' door 
'artikelen 423 en 424', van 'artikelen 35 en 37' door 'artikelen 423 en 425' en van 'artikel 37' 
door 'artikel 425';
- artikel 46 (artikelnummer decreet aanpassen): vervanging van 'artikel 37' door 'artikel 425';
- artikel 48 (toevoeging nieuwe overgangsbepaling): 'De artikelen houdende de samenstelling 
van de Raad van Bestuur zijn van kracht vanaf de samenstelling van de Raad van Bestuur door 
de eerste Algemene Vedegadering van 2019, na voordracht van bestuurders door de deelnemers 
(ten laatste eind maart 2019). De geschrapte artikelen houdende de uittreding Provincie zijn van 
kracht na goedkeuring van de statuten door de toezichthoudende overheid en ten laatste op 31 
december 2018.'

In principe worden volgende mandatarissen aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering van deze intercommunale:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 onhoudingen 
(Vlaams Belang)
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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 10 oktober 
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
het ontwerp van statutenwijziging van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas 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 10 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas, 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 10 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
van het Land van Waas:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid, °3 augustus 1965, 
Vijfstraten 63, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 
april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
C-1807.503.818.812 Oproepingsbrief BAV Interwaas
Gecoordineerde statuten Interwaas met aanduiding aanpassingen
Agendapunt 1 statutenwijziging Interwaas

11 2018_GR_00234 Verbod op het maken van open vuur op het grondgebied 
van de stad Sint-Niklaas, door ongewone klimatologische 
omstandigheden en opheffing van het verbod: 
bekrachtiging beslissingen burgemeester

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
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Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissingen van de burgemeester van 5 juli 2018, 
houdende instelling van een verbod op het maken van open vuur ten gevolge van de 
uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, en van 20 augustus 2018, houdende opheffing 
van het verbod van 5 juli 2018 te bekrachtigen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134.

Argumentatie
Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid, werden passende maatregelen getroffen om onder andere branden in natuur- en 
bosgebieden te voorkomen. De burgemeester legde op 5 juli 2018 een verbod op voor het 
maken van open vuur in openlucht. Onder ‘open vuur’ wordt onder andere verstaan: 
woudloperskeuken, koken op houtvuur, fakkeltocht, vuur in een vuurkorf, kampvuur (al dan niet 
in een vuurschaal of metalen vuurschaal), vuuracts of onkruidbrander.
Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van onvoorziene gebeurtenissen, 
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de 
burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan 
de gemeenteraad kennis te geven met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich 
niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad 
in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
Gezien de eerstvolgende gemeenteraadszitting na 22 juni 2018 de zitting is van 24 augustus 
2018 en gezien de uitzonderlijke droogteperiode en de afkondiging van brandfase geel door 
Agentschap Natuur en Bos, provincie Oost-Vlaanderen, vaardigde de burgemeester op 5 juli 
2018 dit verbod uit. 
Ook de gouverneur besliste bij besluit van 27 juli een vuurverbod uit te vaardigen voor de 
provincie Oost-Vlaanderen.

Met e-mail van 20 augustus 2018 laat het provinciebestuur weten dat het politiebesluit van de 
gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen bij politiebesluit van 20 
augustus 2018 wordt opgeheven.
Ingevolge de beslissing van de gouverneur van 20 augustus 2018 besliste de burgemeester op 
20 augustus 2018 het verbod van 5 juli 2018 op te heffen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de beslissing van de burgemeester van 5 juli 2018, waarbij een verbod werd uitgevaardigd voor 
het maken van open vuur in openlucht, te bekrachtigen.
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Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 2
de beslissing van de burgemeester van 20 augustus 2018, waarbij de opheffing van het verbod 
uitgevaardigd voor het maken van open vuur in openlucht van 5 juli 2018, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
Verbod voor het maken van open vuur op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas
Besluit burgemeester opheffing verbod op vuren 20-08-2018

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

12 2018_GR_00214 Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT 
en personeelsmagazine: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
Het bestaande contract voor het drukwerk in extern beheer loopt af op 31 december 2018 en 
moet opnieuw worden aanbesteed. De indicatieve raming hiervoor bedraagt 268.000 EUR, 
inclusief btw, voor de gehele looptijd van vier jaar. Hiervoor zal een open procedure met 
Europese bekendmaking gevoerd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
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Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 §2.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld, in overleg met de dienst 
communicatie en de afdeling plannen en ontwikkelen.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek);
- perceel 2 (opmaken, drukken en leveren van UiT in Sint-Niklaas (bijlage Stadskroniek));
- perceel 3 (opmaken, drukken en leveren van een personeelsblad).

De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst communicatie;
- de afdeling plannen en ontwikkelen (milieu/duurzaamheid).

Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert akkoord te gaan met de wijze 
van gunning, namelijk open procedure (met Europese bekendmaking), de raming (252.830,19 
EUR + 15.169,81 EUR (21 % btw) = 268.000 EUR) en de voorwaarden van deze opdracht.

Adviezen
Duurzaamheid: Gunstig advies.
De milieu- en duurzaamheidsvoorwaarden werden mee opgenomen in het bestek.

Communicatie (COM): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk open procedure (met Europese 
bekendmaking), de indicatieve raming (252.830,19 EUR + 15.169,81 EUR (21 % btw) = 268.000 
EUR) en de voorwaarden voor het laten opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek, de 
bijlage UiT In Sint-Niklaas en het personeelsblad voor een periode van vier jaar (dienstjaren 
2019, 2020, 2021 en 2022).

Artikel 2
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de jury voor het objectief beoordelen van de offertes samen te stellen uit vertegenwoordigers 
van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst communicatie;
- de afdeling plannen en ontwikkelen (milieu/duurzaamheid).

Bijlagen
2018_06_26_Bestek - Model 3P

13 2018_GR_00215 Diensten: schoonmaak: raamcontract voor reinigen van 
ramen in diverse gebouwen van de stad Sint-Niklaas, 
gemeente en lokale politie Zwijndrecht: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die vraagt om na te gaan of in de toekomst de 
ecologische voetafdruk ook kan worden meegenomen in de gunningscriteria, meer bepaald de 
af te leggen afstand om de overheidsopdracht te kunnen uitvoeren.
Beantwoord door schepen Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
Binnen het huidige contract voor het reinigen van ramen van diverse stadsgebouwen zijn alle 
reinigingsbeurten uitgeput.
In samenspraak met de dienst schoonmaak, stelt het team overheidsopdrachten voor een 
overheidsopdracht op te starten voor een nieuw contract met ingangsdatum 1 januari 2019. In 
de nieuwe procedure zal de stad Sint-Niklaas optreden als aankoopcentrale voor de gemeente 
en lokale politie Zwijndrecht.
De indicatieve raming voor het nieuwe contract voor het reinigen van ramen in diverse 
gebouwen van de stad Sint-Niklaas, gemeente en politiezone Zwijndrecht bedraagt 340.000 
EUR, btw inbegrepen, over een periode van maximum vier jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 2, 6° en 
7°a.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Aanstellen dienstverlener voor het reinigen van ramen in diverse 
gebouwen van de stad Sint-Niklaas, de gemeente Zwijndrecht en politiezone Zwijndrecht' werd 
een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De stad Sint-Niklaas treedt op als aankoopcentrale voor de gemeente en de lokale politie 
Zwijndrecht.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (stad Sint-Niklaas), indicatieve raming: 260.000 EUR, btw inbegrepen;
- perceel 2 (gemeente Zwijndrecht), indicatieve raming: 72.000 EUR, btw inbegrepen;
- perceel 3 (politiezone Zwijndrecht), indicatieve raming: 8.000 EUR, btw inbegrepen.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
Voor perceel 1: stad Sint-Niklaas:
- prijs (50 %)
- kwalitatieve werkmethodiek bij uitvoering en opvolging van de opdracht (40 %), met als 
subcriteria:
     - uitwerking risico-analyse en inzet veiligheidshulpmiddelen, gespecifieerd per post (15 %);
     - omschrijving werkwijze uitvoering per post, met specificatie in te zetten producten, 
materialen, machines ... (15 %);
     - omschrijving werkwijze planning en opvolging (10 %);
- grondige inventarisatie glasoppervlaktes (10 %).

Voor perceel 2: gemeente Zwijndrecht en perceel 3: lokale politie Zwijndrecht:
- prijs (60 %)
- kwalitatieve werkmethodiek bij uitvoering en opvolging van de opdracht (40 %), met als 
subcriteria:
     - uitwerking risico-analyse en inzet veiligheidshulpmiddelen, gespecifieerd per post (15 %);
     - omschrijving werkwijze uitvoering per post, met specificatie in te zetten producten, 
materialen, machines ... (15 %);
     - omschrijving werkwijze planning en opvolging (10 %).

De stad wil een dienstverlener aanstellen die kwalitatief goed werk levert en niet standaard de 
goedkoopste firma (wat je wel krijgt als de prijs een hogere score toebedeeld wordt). 
De gunningscriteria van Sint-Niklaas en Zwijndrecht zijn anders samengesteld. Daar waar de 
gemeente Zwijndrecht er voor kiest om de glasoppervlakten mee te geven in het bestek, doet 
Sint-Niklaas dat niet. Dit heeft verschillende redenen:
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- de stad beschikt niet over exacte cijfers voor alle glasoppervlakten van de stadsgebouwen in 
dit bestek;
-  door de inschrijvers op te leggen een grondige inventarisatie te maken, verwachten wij betere 
onderbouwde offertes;
- door dit op te nemen als gunningscriterium kunnen de inschrijvers met een grondig 
onderbouwde offerte beter gewaardeerd worden dan inschrijvers die een offerte opmaken op 
basis van een grove raming van de te reinigen oppervlaktes.

Voor de objectieve beoordeling van de offertes wordt volgende jury voorgesteld:
- vertegenwoordiger(s) dienst schoonmaak;
- vertegenwoordiger(s) team overheidsopdrachten;
- vertegenwoordiger technische dienst gemeente Zwijndrecht.

Teneinde de einddatum van de lopende contracten in Zwijndrecht te laten samenvallen met de 
ingangsdatum van het nieuwe contract, werd de bestaande overeenkomst van Sint-Niklaas 
verlengd tot 31 december 2018.

Adviezen
Schoonmaak (SCH): Gunstig advies.
Visum: Gunstig advies.
Visum verleend.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de wijze van gunning, namelijk open procedure op Europees niveau, de indicatieve raming 
(280.911,73 EUR + 59.008,27 EUR (21 % btw) = 340.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen 
voor het aanstellen van een dienstverlener voor het reinigen van ramen van diverse gebouwen 
van de stad Sint-Niklaas, gemeente en lokale politie Zwijndrecht voor een periode van 
maximum vier jaar.

Artikel 2
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit:
- vertegenwoordiger(s) dienst schoonmaak;
- vertegenwoordiger(s) team overheidsopdrachten;
- vertegenwoordiger technische dienst gemeente Zwijndrecht.

Artikel 3
de kosten te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2018140539/2018140477.

Bijlagen
2018-029 - Bestek ramenreiniging stad Sint-Niklaas, gemeente en lokale politie Zwijndrecht
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2018-029 - Bestek ramenreiniging stad Sint-Niklaas gemeente en lokale politie Zwijndrecht
Bijlage B - Attesten plaatsbezoek
Bijlage C1 - Inventaris Stad Sint-Niklaas
Bijlage C2 - Inventaris Gemeente Zwijndrecht
Bijlage C3 - Inventaris lokale politie Zwijndrecht
Bijlage D -  Reglement werken met derden
Bijlage E - Wetgeving bij tijdelijke werken op hoogte (KB 08 2005)
Bijlage F - Richtlijnen schoonmaak glas in lood
Bijlage G - Productfiche
Bijlage H - Toelichting bij ecologische aspecten productfiche

14 2018_GR_00216 Diensten: ongediertebestrijding: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst RATO vzw: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met 
RATO vzw in het kader van ongediertebestrijding goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
RATO vzw zal de bestrijding op zich nemen op het grondgebied van Sint-Niklaas, langs alle 
oppervlaktewateren en openbare terreinen die onder de bevoegdheid van de stad of de 
provincie vallen. Het betreft een integrale rattenbestrijding van alle soorten ratten die zich op 
openbare terrein bevinden.
De overeenkomst start met een proefperiode van zes maanden waarna het contract stilzwijgend 
verlengd wordt tot drie jaar, tenzij anders beslist door het college van burgemeester en 
schepenen. De totale contractduur van drie jaar wordt vervolgens telkens automatisch met drie 
jaar verlengd. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen uiterlijk zes maanden vóór het 
verstrijken van elke periode van drie jaar door middel van een aangetekend schrijven.
Voor de berekening van de kostprijs wordt rekening gehouden met volgende factoren: 
bestrijdingscoëfficient oppervlakte, bestrijdingscoëfficient waterlopen, relatieve bestrijdingstijd, 
areaal gemeente, aantal waterlopen (tweede categorie en baangrachten), aantal rondgangen, 
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relatieve kostprijs voor bestrijder, kostprijs meldingen en materiaal. Dit komt voor Sint-Niklaas 
op een jaarbedrag van 58.666,88 EUR, excl. btw (RATO vzw is niet btw-plichtig). De facturen 
worden opgemaakt per volledige maand voor de jaarkost/12.
De basistarieven worden jaarlijks aangepast op 1 januari volgens de aanpassing der lonen aan 
de index. De nieuwe tarieven worden dan als volgt bepaald: tarief jaar (J+1) = (tarief jaar J x 
nieuwe index) / vorige index.
De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 september 2018.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met RATO vzw voor de integrale 
rattenbestrijding op het grondgebied van Sint-Niklaas, langs alle oppervlaktewateren en 
openbare terreinen die onder de bevoegdheid van de stad of de provincie vallen. De kostprijs 
werd op basis van verschillende factoren berekend op een jaarkost van 58.666,88 EUR en wordt 
per volledige maand gefactureerd als volgt: jaarkost/12.

Artikel 2
de uitgaven te verrekenen op actienummer 2018000016 (ontsmetting en openbare reiniging) - 
ramingnummer 2018000097.

Bijlagen
samenwerkingsovereenkomst RATO

15 2018_GR_00221 Diensten: raamovereenkomst voor het vellen en 
ontstronken van bomen: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de door de dienst projecten openbaar domein 
voorgestelde wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de opdracht 'raamovereenkomst 
voor het vellen en ontstronken van bomen' goed te keuren.

Juridische grond



Gemeenteraad 30/79 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 augustus 2018

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'raamovereenkomst voor het vellen en ontstronken van bomen' 
werd een bestek met nr. 2018/024aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- basisopdracht (Vellen en ontstronken van bomen), raming: 43.800 EUR, excl. btw;
- verlenging 1 (Vellen en ontstronken van bomen), raming: 43.800 EUR, excl. btw;
- verlenging 2 (Vellen en ontstronken van bomen), raming: 43.800 EUR, excl. btw;
- verlenging 3 (Vellen en ontstronken van bomen), raming: 43.800 EUR, excl. btw.

De overeenkomst wordt met drie ondernemers gesloten, die geselecteerd worden op basis van 
de gunningscriteria. 
Bij dringende opdrachten zullen de drie geselecteerden opnieuw in mededinging gesteld 
worden. Op dat moment worden de dringende opdrachten toegewezen op basis van de timing 
van de uitvoering.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 175.200 EUR, excl. btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden. Er zijn drie stilzwijgende 
verlengingen mogelijk.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
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het bestek met nr. 2018/024aa en de raming voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het 
vellen en ontstronken van bomen', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, goed 
te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 175.200 EUR, excl. btw.

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer/ramingnummer 
2018142034/2018142348.

Bijlagen
vellenkandelaren2018_08_01_Bestek - Model 3P

Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

16 2018_GR_00222 Werken: omvorming Paterskerk tot 
gemeenschapscentrum: aangepaste wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.

Bondige toelichting
In zitting van 27 april 2018 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, de indicatieve 
raming (ten bedrage van 2.772.068 EUR, btw verlegd) en de voorwaarden vast voor de 
omvorming van Paterskerk tot gemeenschapscentrum.
Voor deze opdracht werd op 2 mei 2018 een openbare procedure uitgeschreven door Interwaas. 
Er werd geen enkele offerte ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste wijze van gunning vast te stellen.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° c.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
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sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.
Afsprakennota stad – Interwaas met betrekking tot de ontwikkeling van de Paterssite, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2014.

Argumentatie
Naar aanleiding van de gevoerde openbare procedure werd er tegen de voorziene 
inschrijvingsdatum van 18 juni 2018 geen enkele offerte ingediend. Op basis van art. 42, §1, 
1°c) van de wet van 17 juni 2016 mag nu overgegaan worden tot plaatsing van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van meerdere 
ondernemers, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden 
gewijzigd.
Enkel de wijze van gunning wordt gewijzigd van openbare procedure naar 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De raming en de voorwaarden 
blijven ongewijzigd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
kennis te nemen van het feit dat er naar aanleiding van de gevoerde openbare procedure geen 
enkele offerte werd ingediend.

Artikel 2
de aangepaste wijze van gunning voor de omvorming van de Paterskerk tot 
gemeenschapscentrum vast te stellen, nl. de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Bijlagen
20180706 Bijzonder bestek opzb Paterskerk_YD_DEF

17 2018_GR_00223 Diensten: openbare werken: afvalverwerking (stromen 
inerte stoffen, veegvuil en slib uit kolken): wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: vaststelling

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

Bondige toelichting
Het team overheidsopdrachten heeft een bestek opgemaakt in het kader van verschillende 
aflopende en afgelopen contracten betreffende afvalophaling. In deze opdracht werden drie 
percelen gebundeld. De gezamenlijke indicatieve raming, over de gehele contractduur van vijf 
jaar, bedraagt 860.000 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen. 

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43 §2.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
(leveringen en diensten), in samenspraak met de dienst openbare werken en de dienst logistiek 
(team TOP).

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1: beladen, transporteren en verwerken van inerte afvalstoffen;
- perceel 2: beladen, transporteren en verwerken van veegvuil;
- perceel 3: transporteren en verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers.

De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst openbare werken;
- de dienst logistiek (team TOP).

Er zal een apart bestek opgesteld worden voor een vierde perceel (handelend over 
containerafval). Voor deze afvalstroom moet een volledig nieuw bestek opgesteld worden (in 
tegenstelling tot de afvalstromen in dit bestek, waarvoor reeds een vorig contract opgesteld 
was). Bovendien valt die procedure onder de vastgestelde definitie van dagelijks bestuur, 
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waardoor zij gevoerd moet worden door het college van burgemeester en schepenen. Deze 
twee bestekken worden gebundeld gepubliceerd en beoordeeld.

Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert akkoord te gaan met de wijze 
van gunning (openbare procedure), de raming (710.743,80 EUR + 149.256,20 EUR (21 % btw) = 
860.000 EUR) en de voorwaarden van deze opdracht.

Adviezen
Milieucoördinator: Gunstig advies.
Logistiek (LOG): Gunstig advies.
Openbare werken (OPW): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning (openbare procedure), de indicatieve raming 
(710.743,80 EUR + 149.256,20 EUR (21 % btw) = 860.000 EUR) en de voorwaarden betreffende 
het ophalen, beladen en verwerken van bedrijfsafval (inerte afvalstoffen, veegvuil en slib uit 
kolken en riolen) voor de stad Sint-Niklaas.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst openbare werken;
- de dienst logistiek (team TOP).

Bijlagen
2018_08_01_Bestek - Model 3P

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

18 2018_GR_00206 Kaderovereenkomst energiediensten met de 
netbeheerder aardgas en elektriciteit: addendum: 
vaststelling 

Behandelende cluster - dienst
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Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
De netbeheerder van aardgas en elektriciteit, Intergem, biedt een aantal energiediensten aan 
voor lokale besturen. Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod stelde de gemeenteraad in 
zitting van 22 oktober 2010 de kaderovereenkomst vast. De huidige 
kaderovereenkomst eindigde op 1 juni 2018. Intergem stelt voor de kaderovereenkomst te 
verlengen tot 1 april 2019 via een addendum. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum vast te stellen.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2010 met betrekking tot de kaderovereenkomst 
distributienetbeheerder.

Argumentatie
De kaderovereenkomst vormt de basis voor de contracten die voor elke project (bijvoorbeeld 
stookplaatsrenovatie, plaatsen isolatie, plaatsen fotovoltaïsche panelen ...) bijkomend worden 
afgesloten. Momenteel worden de meeste contracten afgesloten in het kader van de uitvoering 
van het energiezorgplan.

Adviezen
Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het addendum van de kaderovereenkomst met de distributienetbeheerder aardgas en 
elektriciteit vast te stellen. Het addendum verlengt de termijn van de kaderovereenkomst tot 1 
april 2019. Het addendum wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Kaderovereenkomst Eandis GR101022
Kaderovereenkomst_Addendum

Luk Huys, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

19 2018_GR_00207 Zakelijke rechten: kosteloze overdracht zonnepanelen 
complex De Kouter: voorwaarden akte: vaststelling 



Gemeenteraad 36/79 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 augustus 2018

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
't Ey vzw heeft het dak van het gebouw Koutermolenstraat 6b, 9111 Belsele, laten vernieuwen 
en er zonnepanelen op laten plaatsen. Dit gebouw werd door de stad Sint-Niklaas aan de 
vereniging in erfpacht gegeven. De vzw heeft ook zonnepanelen geplaatst op het dak van het 
gebouw gelegen Koutermolenstraat 8b, 9111 Belsele, eigendom van de stad.
't Ey vzw wenst de zonnepanelen op het dak van Koutermolenstraat 8b en de bijhorende 
installatie kosteloos over te dragen aan de stad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het 
ontwerp van akte tot kosteloze overdracht vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
Bij akte van 23 augustus 1999 werd een erfpachtrecht verleend aan Stokk vzw voor een deel 
van het gebouw gelegen Koutermolenstraat 8 (nu nr. 6b), 9111 Belsele, voor de organisatie van 
activiteiten in overeenstemming met de doelstellingen van de vzw en voor het inrichten en 
uitbaten van nuttige ruimten voor kleinschalige kunstprojecten en eventueel voor een vrije 
radio en daden van koophandel.
Bij aktes van 13 maart 2000 en 17 september 2015 werd het recht van erfpacht gewijzigd.
In zitting van 28 augustus 2015 besliste de gemeenteraad akkoord te gaan met de overdracht 
van het erfpachtrecht door Stokk vzw aan 't Ey vzw, Koutermolenstraat 6b, 9111 Belsele, met 
het oog op een betere bedrijfsvoering van muziekclub 't Ey.
Op 28 oktober 2016 besliste de gemeenteraad een éénmalige infrastructuursubsidie van 
120.000 EUR toe te kennen aan 't Ey vzw voor de vernieuwing van het dak van het gebouw 
gelegen Koutermolenstraat 6b en het plaatsen van zonnepanelen. Met deze middelen werden 
ook zonnepanelen geplaatst op het dak van het gebouw gelegen Koutermolenstraat 8b, 
kadastraal gekend onder 9de afdeling, sectie A, perceelnr. 979 M3, eigendom van de stad.
't Ey vzw wenst de zonnepanelen op het dak van Koutermolenstraat 8b en de bijhorende 
installatie kosteloos over te dragen aan de stad. Het gaat over dertig zonnepanelen Sunpower 
327 WP. De bijhorende installatie bestaat uit onder andere montagesysteem, bekabeling, 
omvormer, productiemeter, facturatie- en/of injectiemeter.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)
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Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende de kosteloze overdracht 
door 't Ey vzw, Koutermolenstraat 8b, 9111 Belsele aan de stad van de zonnepanelen en 
bijhorende installatie op het dak van het gebouw gelegen Koutermolenstraat 8b, 9111 Belsele, 
kadastraal gekend onder 9de afdeling, sectie A, perceelnr. 979 M3.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Koutermolen - ontwerp overdracht zonnepanelen t Ey

Luk Huys, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

20 2018_GR_00217 Zakelijke rechten: opstalrecht aan KLJ Belsele, JC De 
Galjaar en Ritmica vzw voor bouwproject De Klavers: 
voorwaarden akte: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellaties van raadsleden Luk Huys en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge en Wout De Meester.

Bondige toelichting
De verenigingen KLJ Belsele, JC De Galjaar en Ritmica vzw zijn op zoek naar een locatie voor de 
uitoefening van hun werking. Ze willen hiervoor gezamenlijk een gebouw oprichten.
De stad Sint-Niklaas is bereid om op een onbebouwd perceel grond gelegen aan het 
sportcentrum De Klavers te Belsele een opstalrecht te verlenen met de bedoeling dit terrein te 
gebruiken voor het oprichten van een gebouw waarin plaats is voor een instuif voor het 
jeugdhuis, werkingslokalen voor de jeugbeweging en jeugdwerking en danszalen voor de 
sportclub.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het 
ontwerp van opstalakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42, 43 en 57.

Argumentatie
KLJ-Lokalen Belsele, Hof Van Belsele 4, 9111 Belsele, Ritmica vzw, Koutermolenstraat 37, 9111 
Belsele en JC De Galjaar, Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele, zijn op zoek naar een nieuwe 
locatie voor hun werking en willen hiervoor gezamenlijk een gebouw oprichten.
De stad Sint-Niklaas is bereid hiervoor aan de drie verenigingen een opstalrecht te verlenen op 
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een onbebouwd perceel grond gelegen aan het sportcentrum De Klavers te Belsele met de 
bedoeling dit terrein te gebruiken voor het oprichten van een gebouw waarin plaats is voor een 
instuif voor het jeugdhuis, werkingslokalen voor de jeugdbeweging en jeugdwerking en 
danszalen voor de sportclub.
De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van opstalakte luiden als volgt:
- voorwerp: een onbebouwd perceel grond gelegen aan het sportcentrum De Klavers, Sint-
Andriesstraat 4 te 9111 Belsele, kadastraal bekend 9de afdeling, sectie C, deel van nummers 
365V en 369W;
- oppervlakte: 545,46 m²;
- doel: reden van openbaar nut, namelijk met het oog op jeugd- en sportwerking;
- duurtijd: vijftig jaar;
- vergoeding: 3,15 EUR per m² per jaar, jaarlijks aanpasbaar aan de gezondheidsindex;
- de stad verbindt zich ertoe om de kosten te dragen voor het omleggen van de aanwezige 
nutsleidingen en wegenis rond het in opstal te geven goed;
- de stad zal instaan voor de aanleg van maximaal 50 m² verharding binnen het in opstal te 
geven goed zodat het materiaal van uitvoering hetzelfde is als deze van de paden rond het in 
opstal te geven goed;
- het dichtmetsen van de raamopeningen en de aanpassing van de bestaande nooddeur naar 
een brandwerende nooddeur in de scheidingsgevel zijn ten laste van de stad.

Adviezen
Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.
Sport (SPO): Gunstig advies.
Jeugd (JEU): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het verlenen van een 
opstalrecht aan KLJ-Lokalen Belsele, Hof van Belsele 4, 9111 Belsele, Ritmica vzw, 
Koutermolenstraat 37, 9111 Belsele, en JC De Galjaar, Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele, op een 
onbebouwd perceel grond gelegen aan het sportcentrum De Klavers te Belsele, kadastraal 
bekend 9de afdeling, sectie C, deel van nummers 365V en 369W met een oppervlakte van 
545,46 m² voor het oprichten van een gebouw waarin plaats is voor een instuif voor het 
jeugdhuis, werkingslokalen voor de jeugdbeweging en jeugdwerking en danszalen voor de 
sportclub.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.
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Bijlagen
Ritmica - KLJ Belsele - Galjaar opstal - ontwerp
Plan opstal De Klavers met precad

21 2018_GR_00224 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef-Kouterdreef: 
inneming 7 Kouterdreef: voorwaarden akte: vaststelling 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de uitvoering van het rioproject Puidreef-Kouterdreef en ter realisatie van 
de rooilijn, kon een overeenkomst worden afgesloten betreffende de aankoop van inneming 7 
op het innemingsplan Kouterdreef. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden 
van de ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 § 1, 43 § 2, 12° en 57.

Argumentatie
Naar aanleiding van het rioproject Puidreef-Kouterdreef werden door studiebureau SWBO bvba, 
Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, innemingsplan Puidreef en een innemingsplan 
Kouterdreef opgemaakt, laatst aangepast op 16 augustus 2016. Er werd een schattingsverslag 
opgemaakt door afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid op 29 november 2017. 
Er werd een akkoord bereikt met de eigenaars van de innemingen 2, 3 en 6 van het 
innemingsplan Puidreef en met de eigenaars van alle negen innemingen van het innemingsplan 
Kouterdreef. 

De eigenaar van inneming 7 van het innemingsplan Kouterdreef, de heer Thomas De Malsche, 
Kouterdreef 10, 9111 Belsele, heeft de akte getekend op 12 juli 2018, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad. Het betreft de inname van 1,3 m², te nemen uit een perceel 
kadastraal gekend 9e afdeling, sectie A, nummer 958K. Deze inname krijgt als nieuw 
gereserveerd perceelsidentificatienummer 9/A/958N P0000. De aankoopprijs bedraagt 140 EUR 
en moet betaald worden binnen de drie maanden vanaf aktedatum.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
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Geen visum noodzakelijk: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte betreffende de aankoop van inneming 7 van 
het innemingsplan Kouterdreef, 1,3 m² groot, kadastraal bekend 9e afdeling, sectie A, deel 
van nummer 958K en met als nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 958N 
P0000, eigendom van de heer Thomas De Malsche, Kouterdreef 10, 9111 Belsele, voor een 
bedrag van 140 EUR.
Het ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
ontwerpakte inneming 7 Kouterdreef
Kouterdreef - Innemingsplan
schatting

Jens Vrebos, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Marc Heynderickx, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 22 ‘Woonbeleidsplan: vaststelling’ en deze vraag tot afvoering toelicht.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch, Jos De Meyer en Ronny Suy.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die vraagt of het punt dat voorligt, handelt over een 
woonbeleidsplan of een woonbeleidsstudie, waar wel/geen beleidsconsequenties aan 
verbonden zijn.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter die meldt dat het gaat om een 
woonbeleidsstudie, waar geen afdwingbare beleidsconsequenties aan verbonden zijn. Vanaf 
heden zal ook steeds worden verwezen naar 'woonbeleidsstudie' i.p.v. 'woonbeleidsplan'.

Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van raadslid Frans Wymeersch tot afvoering van punt 22 ter 
stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat: 4 stemmen voor (Vlaams Belang), 31 
stemmen tegen (N-VA, sp.a-Groen, CD&V en SOS 2012) en 2 onthoudingen (Open Vld).

22 2018_GR_00225 Woonbeleidsstudie: vaststelling 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen
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Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellaties van raadsleden Lieve Van Daele, Filip Baeyens, Frans Wymeersch, Ronny Suy en 
Bart De Bruyne.
Beantwoord door schepenen Marijke Henne en Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Bondige toelichting
Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 23 januari 2017 opdracht het 
woonbeleidsplan, vastgesteld door gemeenteraad in zitting van 24 februari 2012, te 
actualiseren.
De gemeenteraad verleende in zitting van 27 januari 2017 goedkeuring aan de wijze van 
gunning, de raming en de voorwaarden van de opdracht tot actualiseren van het 
woonbeleidsplan.
De opdracht voor de 'actualisatie woonplan van stad Sint-Niklaas' werd door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 10 april 2017 gegund aan Atelier Romain bvba, 
Dendermondsesteenweg 50, 9000 Gent.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de woonbeleidsstudie vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43. 
Decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse Wooncode.
Witboek 2013 - 2018 (AP 58. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat).

Argumentatie
De woonstudie geeft inzicht in de toekomstige demografische evoluties van de stad. Het is een 
leidraad bij de ontwikkeling van het woonaanbod, zowel op vlak van ruimtelijke differentiatie, 
typologie als betaalbaarheid. Het actieprogramma moet toelaten de uitgestippelde 
doelstellingen te behalen.
Er wordt vertrokken vanuit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de huidige 
huisvestingssituatie: de beleidscontext, de woonbehoefte en het woonaanbod. De analyse 
vertrekt vanuit het demografische profiel, migraties, de opsomming van de lopende en 
potentiële woonprojecten en een synthese van het woonaanbod versus woonbehoefte.
De conclusies van de kwantitatieve analyse zijn getoetst bij verschillende woonactoren in 
workshops: 22 september 2017: welzijnsorganisaties; 29 september 2017: makelaars en 
ontwikkelaars; 5 november 2017: betrokken gemeenteraadsleden; 13 november 2017: college 
van burgemeester en schepenen.

Uitgaande van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse werd een SWOT-analyse opgemaakt. Op 
basis van de sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen zijn verschillende beleidspistes 
uitgewerkt. Tot slot is de visie vertaald in een haalbaar en resultaatgericht actieplan. 

De opmaak van de woonbeleidsstudie werd begeleid door een stuurgroep met de leden van het 
lokaal woonoverleg: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Waasse Landmaatschappij 
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vzw, Interwaas, Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Wonen Oost-Vlaanderen, OCMW Sint-Niklaas, 
politieke en administratieve vertegenwoordiging van het stadsbestuur.
Op 14 mei 2018 werden de tussentijdse bevindingen gerapporteerd aan het college van 
burgemeester en schepenen.
De betrokken gemeenteraadsleden van de gemeenteraadscommissies bevoegd voor wonen en 
ruimtelijke ordening werden regelmatig geconsulteerd en van de vooruitgang van de 
woonbeleidsstudie op de hoogte gehouden: 15 juni 2017, 5 november 2017, 15 maart 2018, 18 
april 2018 en 17 mei 2018.
Daarnaast werd de woonstudie voorgesteld aan de leden van de lokale woonraad en 
verschillende stedelijke welzijnsorganisaties op 15 mei 2018 en aan de Gecoro op 31 mei 2018.
Op basis van de bespreking van de woonbeleidsstudie tijdens de commissie stedelijk 
basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie van 14 juni 2018, werden 
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juni 2018 de laatste 
aanpassingen aan het document aangebracht.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen behalve raadslid Ali Alci, en SOS 2012), 4 stemmen 
tegen (Vlaams Belang) en 8 onthoudingen (CD&V, Open Vld en sp.a-Groen raadslid Ali Alci)

Artikel 1
de woonbeleidsstudie vast te stellen. Een exemplaar van deze studie wordt aan de notulen van 
deze zitting gehecht.

Bijlagen
2017 08 01 bijlage woonplan lijst met wijzigingen
2018 08 23 bijlage woonplan lijst met wijzigingen.pdf
Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas.pdf

23 2018_GR_00226 Fietsbeleid: samenwerkingsovereenkomst met provincie 
voor fietsbewegwijzering op fietssnelwegen: 
Waaslandroute (Gent - Antwerpen) en Stropersroute 
(Sint-Niklaas - Hulst): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Eén van de bouwstenen van het mobiliteitsplan is het inzetten op de fiets als stedelijk 
vervoermiddel bij uitstek. Dit gebeurt door te werken aan een integraal fietsbeleid. Niet enkel 



Gemeenteraad 43/79 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 augustus 2018

het uitbouwen van een fietscultuur en het fietsnetwerk zijn inherent aan dit integraal 
fietsbeleid, maar eveneens het voorzien van een goede service. Zo is het zichtbaar maken van 
het fietsnetwerk door middel van bewegwijzering een belangrijk onderdeel van de service aan 
de fietser. Zeker voor fietssnelwegen (hoogste functie binnen het fietsnetwerk) is de 
fietsbewegwijzering belangrijk. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst inzake het 
bewegwijzeren van de fietssnelwegen: Waaslandroute (Gent - Antwerpen) en Stropersroute 
(Sint-Niklaas - Hulst) goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Mobiliteitsplan, definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 april 2015.
Fietsinfrastructuurstudie, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 juni 2016.

Argumentatie
Waarom?
Eén van de bouwstenen van het mobiliteitsplan is het inzetten op de fiets als stedelijk 
vervoermiddel bij uitstek. Dit door te werken aan een integraal fietsbeleid. Niet enkel het 
uitbouwen van een fietscultuur en het fietsnetwerk zijn inherent aan dit integraal fietsbeleid, 
maar eveneens het voorzien van een goede service. Zo is het zichtbaar maken van het 
fietsnetwerk een belangrijk onderdeel van de service aan de fietser. Zeker voor fietssnelwegen 
(hoogste functie binnen het fietsnetwerk) is de fietsbewegwijzering erg belangrijk. Het zijn 
rechte fietsverbindingen (die zo veel als mogelijk conflictvrij aangelegd zijn) die steden met 
mekaar verbinden. De richtsnelheid (en dus ontwerpsnelheid) is op die fietssnelwegen 20 - 
25km/u. Daarom hebben ze een belangrijke rol voor de functionele verplaatsingen. Daarnaast 
mag de recreatieve waarde van deze routes ook niet onderschat worden. Dit is bijvoorbeeld 
zeker het geval bij de Stropersroute (fietssnelweg Sint-Niklaas - Hulst). 
Een goede fietsbewegwijzering verduidelijkt de te volgen route, alsook waar men zich juist 
bevindt. De fietsbewegwijzering wordt daarom gezien als oriënterende en richtinggevende 
bouwsteen van het fietsnetwerk.

Wat?
Voor de uitrol van de fietsbewegwijzering van de fietssnelwegen Waaslandroute (Gent - 
Antwerpen) en de Stropersroute (Sint-Niklaas - Hulst) nam de provincie Oost-Vlaanderen 
(initiatiefnemende overheid voor de uitbouw van de fietssnelwegen) het voortouw om een 
bewegwijzeringsplan op te maken. Momenteel is het fietsbewegwijzeringsplan voor de 
Waaslandroute klaar. Het plan voor de Stropersroute is nog in opmaak.

Dit fietsbewegwijzeringsplan bestaat uit:
1) vaste borden met richtingsaanwijzing;
2) een grondmarkering van het logo en nummer van de fietssnelweg telkens wanneer er een 
aantakking op de fietssnelweg is; 
3) informatieborden met een overzicht van de verschillende aantakkingen van de route en een 
verwijzing naar de precieze afstand tot de stad.
Bovendien krijgt elke fietssnelweg een nummer. Zo is de Waaslandroute 'F4' en de 
Stropersroute 'F411'. De fietser weet door die nummering op welke route hij zich bevindt.



Gemeenteraad 44/79 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 augustus 2018

De afspraken worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De provincie engageert 
zich om alles op eigen kosten te realiseren. Na de implementatie wordt de fietsbewegwijzering 
eigendom van de stad. De stad staat dan in voor onderhoud van de bewegwijzering. 

Wanneer?
De uitvoering wordt voorzien in het najaar van 2018. Er wordt gestart met de Waaslandroute.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor het 
plaatsen van fietsbewegwijzering voor de fietssnelwegen: Waaslandroute (Gent - Antwerpen) en 
Stropersroute (Sint-Niklaas - Hulst).
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 

Bijlagen
samenwerkingsovereenkomst fietsbewegwijzering

Ine Somers, raadslid (Open Vld) verlaat de zitting

24 2018_GR_00227 Persoonlijke rechten: woning Mispelstraat 87: bezetting 
ter bede: voorwaarden overeenkomst: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
In afwachting van de goedkeuring en realisatie van het rup stadsrandbos-Noord wenst de stad 
Sint-Niklaas een bezetting ter bede toe te staan aan het OCMW Sint-Niklaas voor de woning 
gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas, om er tijdelijk een noodwoning te realiseren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst 
betreffende de bezetting ter bede vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°.

Argumentatie
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Bij akte van 15 november 2017, verleden voor burgemeester Lieven Dehandschutter te Sint-
Niklaas, heeft de stad de woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas, aangekocht met 
het oog op de realisatie van een bijkomende ontsluiting voor de zone voor woonontwikkeling in 
het in opmaak zijnde rup Stadsrandbos-Noord. 
In afwachting van de goedkeuring en realisatie van dit rup, is de stad bereid voor deze woning 
een bezetting ter bede toe te staan aan het OCMW om deze tijdelijk te gebruiken als 
noodwoning.
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpovereenkomst betreffende de bezetting ter bede 
zijn de volgende: 
- voorwerp: de woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 
1e afdeling, sectie A, perceelnummer 609D2;
- bestemming: de woning wordt ter beschikking gesteld aan het OCMW om er een noodwoning 
te realiseren;
- duurtijd: de overeenkomst neemt een aanvang op 1 september 2018 en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. De overeenkomst is op ieder moment herroepbaar door de stad en het OCMW 
met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden;
- de bezetting ter bede wordt kosteloos toegestaan;
- de eigenaars- en huurdersverplichtingen worden ten laste genomen door het OCMW.

Adviezen
Mens (MEN): Gunstig advies.
Het aantal noodwoningen dat het OCMW ter beschikking heeft, is nog steeds onvoldoende om 
op elke vraag naar noodhuisvesting altijd en onmiddellijk een antwoord te kunnen geven. Een 
bijkomende woning is dan ook geen overbodige luxe.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan van 
een bezetting ter bede aan het OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, voor 
het tijdelijk gebruik van de woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal 
bekend onder 1e afdeling, sectie A, perceelnummer 609D2, voor het realiseren van een 
noodwoning.
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Plan
Ontwerpovereenkomst

Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot 
afvoering van punt 25 ter stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat: met algemene 
stemmen (36).
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25 2018_GR_00247 Zakelijke rechten: verbintenis kosteloze overdracht strook 
grond Singel: vaststelling voorwaarden akte
AFGEVOERD

Filip Baeyens, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

26 2018_GR_00248 Persoonlijke rechten: aanpassing overeenkomsten 
fietspad Driekoningenstraat-Hoogstraat en fietspad 
Koutermolenstraat-Kleemstraat: kennisneming en 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadsleden Ronny Suy en Roland Pannecoucke.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Voor het fietspad langs de Mechelen-Terneuzenwegel tussen Driekoningenstraat en Hoogstraat 
en het fietspad van de Stationswegel tussen Koutermolenstraat en Kleemstraat werden 
bezettingsovereenkomsten afgesloten met de NMBS. De NMBS heeft beslist om enkele 
voorwaarden van deze overeenkomsten aan te passen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanpassingen en ze goed te 
keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57.
Overeenkomst bezetting fietspad Driekoningenstraat-Hoogstraat van 2 oktober 2013.
Overeenkomst bezetting fietspad Stationswegel Koutermolenstraat-Kleemstraat van 5 april 
2017.

Argumentatie
Voor het fietspad van de Mechelen-Terneuzenwegel tussen Driekoningenstraat en Hoogstraat 
werd met de NMBS op 2 oktober 2013 een bezettingsovereenkomst afgesloten met ingang 
vanaf 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2022.
Voor het fietspad van de Stationswegel tussen Koutermolenstraat en Kleemstraat werd met de 
NMBS op 5 april 2017 een bezettingsovereenkomst afgesloten met ingang vanaf 1 december 
2016 tot en met 30 november 2025.

In het kader van het prioritiseren van de kerntaken van de NMBS en een interne 
efficiëntieverhoging, heeft de NMBS beslist om de voorwaarden van bepaalde 



Gemeenteraad 47/79 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 augustus 2018

bezettingstoelatingen aan te passen.
De aanpassingen zijn de volgende:
- de bezettingstoelating, voorzien van een bepaalde duur, wordt omgezet naar een 
bezettingstoelating van onbepaalde duur. Dit betekent dat de bezettingstoelating niet eindigt 
op de initieel voorziene einddatum, maar blijft verder lopen tot één van de partijen deze opzegt 
in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in de bezettingstoelating;
- in geval van valorisatie (verkoop/ruil/erfpacht/...) van het onroerend goed, behoudt de NMBS 
zich het recht om op elk moment, zonder schadevergoeding, de toelating op te zeggen. De 
opzegtermijn wordt in dat geval bepaald op drie maanden.
Alle andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (35)

Artikel 1
volgende aanpassingen aan de bezettingsovereenkomsten, betreffende het fietspad van de 
Mechelen-Terneuzenwegel tussen Driekoningenstraat en Hoogstraat van 2 oktober 2013 en het 
fietspad van de Stationswegel tussen Koutermolenstraat-Kleemstraat van 5 april 2017, goed te 
keuren:
- de bezettingstoelating, voorzien van een bepaalde duur, wordt omgezet naar een 
bezettingstoelating van onbepaalde duur. Dit betekent dat de bezettingstoelating niet eindigt 
op de initieel voorziene einddatum, maar blijft verder lopen tot één van de partijen deze opzegt 
in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in de bezettingstoelating;
- in geval van valorisatie (verkoop/ruil/erfpacht/...) van het onroerend goed, behoudt de NMBS 
zich het recht om op elk moment, zonder schadevergoeding, de toelating op te zeggen. De 
opzegtermijn wordt in dat geval bepaald op drie maanden.
Alle andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Bijlagen
Aanpassing bezetting fietspad Mechelen-Terneuzenwegel
Aanpassing bezetting fietspad Stationswegel
Bezettingsovereenkomst fietspad Mechelen-Terneuzenwegel van 2 oktober 2013
Bezettingsovereenkomst fietspad Stationswegel van 5 april 2017

Vergunnen en toezicht

Filip Baeyens, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

27 2018_GR_00235 Urbanisatie: Godsschalkstraat: uitvoeren van 
verbeteringswerken: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht
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Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het verbeteren van de weg door het vernieuwen van de bitumineuze 
verharding en het aanleggen van twee betonnen kantstroken langs weerszijden. Er worden twee 
verkeersplateaus en vier wegversmallingen aangelegd. De aanvraag werd openbaar gemaakt 
van 14 mei 2018 tot 12 juni 2018, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit 
betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Er werden twee bezwaarschriften ingediend. Uit de 
gemeenteraadsbeslissing moet blijken dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de 
ingediende bezwaren. De bezwaren die betrekking hebben op de wegenis, moeten door de 
gemeenteraad op een gemotiveerde wijze bij haar beoordeling worden betrokken. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitvoering van de verbeteringswerken in de 
Godsschalkstraat vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De breedte van de huidige rijweg bedraagt 3,65 m, langs beide zijden ingesloten door een 
betonnen kantstrook van 0,30 m breed. De totale breedte van de verharding bedraagt dus 4,25 
m. De rijweg is te smal voor kruisend verkeer waardoor over de bermen wordt gereden. Hierdoor 
ontstaan putten in de bermen die meerder keren per jaar met steenslag worden opgevuld. De 
breedte van de huidige steenslagverharding naast de rijweg varieert meestal tussen de 0,75 m 
en 1,50 m. Plaatselijk is de steenslag over een grotere breedte aangelegd. Op de 
steenslagverharding is geen begroeiing meer. Om het kruisen van het verkeer vlotter te laten 
verlopen worden de huidige betonnen kantstroken van 0,30 m breed vervangen door ter plaatse 
gegoten betonnen kantstroken van 0,75 m breed. De toplaag van de rijweg wordt afgefreesd en 
heraangelegd over een breedte van 3,70 m. De totale breedte van de weg wordt dan 5,20 m. De 
huidige roosters en straatkolken worden vernieuwd en waar nodig worden bijkomende 
straatkolken geplaatst. Voor het aanleggen van de betonnen kantstrook moeten twee bomen, 
die te dicht bij de rand van de weg staan, worden gekapt. Er worden twee verkeersplateaus en 
vier wegversmallingen aangelegd om de snelheid van het verkeer te remmen. De auto’s rijden 
door de wegversmalling, de fietsers kunnen gebruik maken van de betonnen kantstrook aan de 
buitenkant van de wegversmalling. De werken worden uitgevoerd over een lengte van 1.100 m. 
De totale oppervlakte van de kantstroken en de delen opritten die worden opgebroken en van 
de bitumineuze verharding die wordt afgefreesd is 5.020m². De totale oppervlakte van de 
nieuwe bitumineuze verharding, wegversmallingen, verkeersplateaus en kantstroken is 5.976 
m². De verharde oppervlakte in de Godsschalkstraat wordt dus uitgebreid met 956 m².
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 14 mei 2018 tot 12 juni 2018, volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
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stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden twee bezwaarschriften 
ingediend, waarvan één bezwaarschrift ondertekend is door negentien omwonenden. 
De bezwaarschriften handelen over :
- wateroverlast;
- gebrek aan een veilig fietspad;
- nutsvoorzieningen;
- gebrekkig onderhoud van de Godsschalkwegel.

Één bezwaarindiener heeft een krantenartikel van Het Nieuwsblad van 31 mei 2016 ingediend 
als bezwaar. Het krantenartikel “Ook vandaag pak wateroverlast: slechts één keer om de 150 
jaar zoveel neerslag” handelt onder andere over het feit dat de Blindestraat en de Poelstraat 
destijds blank stonden en moeilijk bereikbaar waren na hevige regenval.
Evaluatie: 
Het is onduidelijk wat de bezwaarindiener wenst aan te tonen met het krantenartikel. Er werd 
namelijk geen begeleidende brief bijgevoegd. De Blindestraat en de Poelstraat grenzen aan de 
Godsschalkstraat, doch maken zij geen deel uit van voorliggende aanvraag. Het krantenartikel 
maakt eveneens geen melding van wateroverlast in de Godsschalkstraat. Er wordt notie 
genomen van het krantenartikel. Het bezwaar is niet gegrond.

Enkele bewoners van de Olmendreef hebben een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. De 
bezwaarindieners halen aan dat zij aangewezen zijn op de Godsschalkstraat en de 
Godsschalkwegel voor woon-werk-schoolverkeer. Beide trajecten hebben volgens de 
bezwaarindieners hun beperkingen en zijn voor verbetering vatbaar, in het bijzonder voor 
zachte weggebruikers. De bezwaarindieners stellen dat voorliggende aanvraag niet in lijn is met 
de beloofde uitvoering naar analogie met de Hoogstraat en de Uilenstraat. Een gescheiden 
fietspad aan één zijde is volgens hen de beste oplossing, naast maatregelen om de snelheid van 
het verkeer af te remmen. De bezwaarindieners stellen dat voorliggende aanvraag een gemiste 
kans is.
Evaluatie:
In de budgetopmaak van deze legislatuur was geen budget voorzien om de Godsschalkstraat te 
vernieuwen. Na klachten van bewoners zijn er verschillende opties bekeken waaronder het 
aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad. Voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad 
moet de straat opgeschoven worden en aangezien dan alles opgebroken is, is het logisch dat er 
dan ook een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Aangezien dit voorstel niet 
betaalbaar was en er ook de volgende legislatuur weinig kans is dat er een rioproject wordt 
opgestart wegens andere dringende projecten, werd er gezocht naar goedkopere alternatieven. 
Hierbij werd de Grote Heimelinckstraat als voorbeeld genomen. De weg wordt een stuk breder 
door de gebroken betonnen kantstroken te vervangen door nieuwe bredere betonnen 
kantstroken. Met een rijweg van 5,20 m zal het personenvervoer kunnen kruisen zonder in de 
berm te rijden en zullen de fietsers niet meer van de baan gedrumd worden. Ook wordt het 
verkeer geremd door middel van plateaus en wegversmallingen. Aangezien de aanleg van een 
dubbelrichtingsfietspad nog niet voor meteen is, is deze investering verdedigbaar.

De bezwaarindieners vragen zich af wat er met de nutsvoorzieningen gebeurt in de 
Goddschalkstraat. De aanvraag vermeldt hierover geen informatie.
Evaluatie:
Aanleg van nutsleidingen wordt nooit opgenomen in een omgevingsvergunning voor nieuwe 
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wegenis. Er worden tijdens de ontwerpfase wel coördinatievergaderingen gehouden met de 
verschillende nutsmaatschappijen. Er wordt dan bekeken welke werken eventueel noodzakelijk 
zijn en of de nutsmaatschappijen zelf werken moeten uitvoeren. Deze werken worden normaal 
gezien voor de start van de wegeniswerken uitgevoerd. 

De bezwaarindieners halen aan dat het onderhoud in de Godsschalkwegel ten wensen overlaat. 
In de winter is de trage weg te nat, donker en modderig. In de zomer is hij overwoekerd 
waardoor fietsers elkaar amper kunnen passeren. De bezwaarindieners vragen een frequenter 
onderhoud, verharding, uitwijkplaatsen en een betere afwatering. Ze stellen dat deze werken 
eerst dienen uitgevoerd te worden alvorens de werken in de Godsschalkstraat van start gaan. De 
bewoners van de Olmenstraat dringen eveneens aan op een constructief overleg tussen de 
buurtbewoners en het stadsbestuur om de mobiliteit en veiligheid van de straatbewoners te 
bespreken en verbeteren.
Evaluatie:
De Godsschalkwegel maakt geen deel uit van voorliggende aanvraag. De opmerkingen worden 
doorgegeven aan de bevoegde diensten, zodanig dat zij kunnen bekijken welke maatregelen er 
genomen kunnen worden om de toestand van de wegel te verbeteren.

Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig advies (met voorwaarden). 
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 14 mei 2018 tot 12 juni 2018 volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden twee bezwaarschriften 
ingediend.
Het kruisend verkeer leidt momenteel tot regelmatige schade aan de bermen. De aanleg van 
betonnen kantstroken zal deze situatie verbeteren. De putten werden momenteel geregeld 
opgevuld met steenslag en op de steenslagverharding komt geen begroeiing voor. Er kan 
bijgevolg in alle redelijkheid gesteld worden dat de landschappelijke kwaliteit van de omgeving 
niet wordt aangetast door de aanleg van kantstroken. De aanleg van twee verkeersplateaus en 
vier wegversmallingen remt de snelheid van het verkeer en zal voor een veiligere situatie 
zorgen voor de zachte weggebruikers. De gevraagde handelingen zijn passend in deze 
omgeving.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de bezwaren die werden ingediend bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitvoeren 
van verbeteringswerken aan de Godsschalkstraat te weerleggen.

Artikel 2
het ontwerp van de aanleg van de bermen in de Godsschalkstraat vast te stellen conform de 
bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.
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Bijlagen
BA_GODSSCHALKSTRAAT_P_N
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_1
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_2
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_3
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_4
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_5
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_6
BA_GODSSCHALKSTRAAT_PR_N_7
Advies Natuur
Advies POD
Bezwaar_artikel wateroverlast poelstraat blindestraat nieuwsblad 20160531
Bezwaar_DOC-TSO- lijst ondertekenaars Olmenstraat
Bezwaar_DOC-TSO-Bezwaarschrift verbeteringswerken Godsschalkstraat 01062018

28 2018_GR_00239 Urbanisatie: Weimanstraat: uitvoeren van 
verbeteringswerken: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het verbeteren van de bermen door het aanbrengen van een drainerende 
schraal betonverharding langs beide kanten van de rijweg en het afdekken van deze verharding 
met een laag grond ingezaaid met gras. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 20 mei 2018 
tot 18 juni 2018, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er 
werden geen bezwaarschriften ingediend. De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 22 
oktober 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de uitvoering van de verbeteringswerken van de 
bermen in de Weimanstraat vast te stellen. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De breedte van de huidige rijweg werd versmald van 6 m naar 5 m naar aanleiding van het 
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aanleggen van een afzonderlijk fietspad, dit om de snelheid in de straat af te remmen. De rijweg 
is te smal voor kruisend verkeer, waardoor over de bermen wordt gereden. De bermen werden 
herschapen tot diepe putten van soms 25 cm diep. Deze vormen, zeker bij regenweer, een 
gevaar voor het verkeer dat in de berm moet uitwijken. De bermen worden aangelegd met een 
verharding van 20 cm drainerend schraal beton type Bermcrete, of gelijkwaardig, en worden 
afgedekt met 5 cm teelaarde en ingezaaid met een bermmengsel. De breedte van de verharding 
wordt langs beide zijden beperkt tot 50 cm. De totale oppervlakte van de bermverharding 
bedraagt 1.280 m². Bij politiebesluit van 16 februari 2018 werden de werken aan de bermen 
reeds aangevat, gelijktijdig met het indienen van voorliggende aanvraag en om reden van 
openbare veiligheid. Voor de gedetailleerde dwarsprofielen wordt verwezen naar de plannen.

Adviezen
De adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. De voorwaarden hebben 
betrekking op het groen karakter van de berm.
De adviezen werden als bijlage toegevoegd. 

Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 20 mei 2018 tot 18 juni 2018 volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend.
Het kruisend zwaar verkeer leidt momenteel tot regelmatige schade aan de bermen. De aanleg 
van verharde kantstroken zal deze situatie verbeteren. De bermen mogen niet aangevuld 
worden met steenslag gezien de bestemming. De aanvullingen met grond worden bij regenweer 
onmiddellijk uitgereden en de rijbaan wordt herschapen in een modderpoel. In overleg met ANB 
worden de bermen aangelegd in drainerend schraal beton, afgedekt met teelaarde en ingezaaid 
met een bermmengsel. Er kan bijgevolg in alle redelijkheid gesteld worden dat de 
landschappelijke kwaliteit van de omgeving niet wordt aangetast door de aanleg van de groene 
bermen. De gevraagde handelingen zijn passend in deze omgeving.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de bermen in de Weimanstraat vast te stellen conform de 
bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
Advies ANB
Advies milieu
Advies Pod
beschrijvende nota
BA_bermen Weimanstraat_I
BA_bermen Weimanstraat_L
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BA_bermen Weimanstraat_P_N
BA_bermen Weimanstraat_PR_N
BA_bermen Weimanstraat_TI

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Museum

29 2018_GR_00228 Stedelijk Museum: collectievorming: aanvaarding 
schenkingen

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Museum

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
Het stedelijk museum ontvangt regelmatig objecten en documentatiemateriaal als aanvulling 
op de museumcollecties, hoofdzakelijk van particulieren. Deze schenkingen worden 
onderworpen aan een eerste onderzoek en worden getoetst aan de principes die in het 
collectieplan zijn omschreven. Indien positief kunnen zij voor definitieve aanvaarding worden 
voorgelegd. De meeste objecten zijn bestemd voor de collecties van het SteM Zwijgershoek 
(mens en lichaam, textiel, geschiedenis), enkele worden toegevoegd aan de kunstcollectie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd meerdere schenkingen te aanvaarden. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet van 6 juli 2012 inzake het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid.
Beleidsplan 2014-2019 stedelijke musea, goedgekeurd gemeenteraad 27 september 2013.

Argumentatie
Vooraleer een object aan de collectie kan toegevoegd worden, wordt onderzocht of het object 
in goede staat is, of het een zinvolle aanvulling vormt op de bestaande collectie en of er niet 
reeds gelijkaardige objecten in de inventaris aanwezig zijn. De aangeboden schenkingen 
werden onderworpen aan een dergelijk onderzoek en kunnen voor definitieve aanvaarding 
worden voorgelegd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)
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Artikel 1
de hierna vermelde schenkingen aan het museum te aanvaarden en toe te voegen aan de 
museale collecties:

Irene Nauts, Heidebloemstraat 
243, 9100 Sint-Niklaas

één snorrenkop, twee zakhorloges en 
wijwatervat

75 EUR

Walter De Meulenaer, 
Kardinaal Cardijnlaan 24, 9100 
Sint-Niklaas

twee drukkersstenen van drukker Strybol 25 EUR

Hugo Thibaut, Hofstraat 30, 
9100 Sint-Niklaas

drie scheermessen en twee wetleren van 
hout

52 EUR

Janine Verfaille, Bosstraat 54, 
9111 Belsele

oude tandenboor 25 EUR

Hilda Tinck, Bekelstraat 68, 
9100 Sint-Niklaas

- drie flessen B.T.O babyproducten - bus 
talkpoeder B.T.O. ca. 1960
- droogkap Nova 'hair hostess 4' en 
bedsprei Ourson (Dyuver Industries)

50 EUR

Van Havermaet, 
Knaptandstraat 14, 9100 Sint-
Niklaas

scheerkom met spiegel in kunststof 5 EUR

Kringwinkel Den Azalee, 
Heistraat, 9100 Sint-Niklaas

dertien flessen, één dop en twee etiketten 
van drogisterij De Walvis

15 EUR

Stadsarchief zeven ijsvormen van crèmerie Stuyck-De 
Bleyser

35 EUR

Franck Laceur, 
Populierenhofstraat 26, 9112 
Sinaai

- vier Delftse tegels
- voorsnijvork en –mes
- griffeldoos met griffels

95 EUR

Katharina Willemsen, Avenue 
de la Pastorale 5, F-13690 
Graveson (Frankrijk)

archiefstukken, foto's, textielstalen en 
stempels van Ets. Meert

85 EUR

John Vereecken, Westerlaan 
12, 9100 Sint-Niklaas

reeks werken van André Vereecken 3.000 EUR

Christine De Nil, 
Klaprozenstraat 10, 9100 Sint-
Niklaas

twee communieprenten, reeks 
huwelijkstelegrams en één jurk

 

135 EUR

Basiel Hoens, Parklaan 11 bus 
13, 9100 Sint-Niklaas

twee reclameplaten poeders Wit Kruis 4 EUR

H. Wuyts, Rucaplein 47, 2610 
Wilrijk

prent ‘Mondscheinsonate’, 1982 van Jef 
Burm

40 EUR

Jan Wellens, De Pomp 1, 1800 
Vilvoorde

lino’s thema ‘Fietsen’ van Jan Wellens 50 EUR

Hugo Heirbaut, Begijnenstraat 
169, 9100 Sint-Niklaas

wijwatervatje, stolpbeeld, klompen 35 EUR

Jan Pauwels, Bellestraat 75D, 
9100 Sint-Niklaas

zes werken (twee schilderijen, drie litho’s 
en een houtskooltekening) van René De 

550 EUR
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Lannoy
Herman De Vuyst, Belseledorp, 
9111 Belsele

schilderij Landschap te Belsele van Gabriël 
De Pauw

150 EUR

Willy Vermeersch, ’t Hoog Stuk 
33, 8800 Roeselare

glasraam uit winkeldeur met afbeelding 
Sint-Nicolaas

50 EUR

Etienne Ringoot, Nieuwstraat 
19D B0002, 9100 Sint-Niklaas

beeld van Edgar Tinel (locatie tuin 
Tinelmuseum)

 

Vorming en educatie

30 2018_GR_00218 Stedelijke academie voor schone kunsten: artistiek-
pedagogisch project: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs stipuleert onder meer 
dat het schoolbestuur de organisatie en de visie van zijn academies moet vastleggen in een 
artistiek-pedagogisch project. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld daartoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, in het bijzonder artikel 9.

Argumentatie
Volgens artikel 9 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs 
bepaalt het schoolbestuur vrij de organisatie van zijn deeltijds kunstonderwijs en zijn artistiek-
pedagogische visie. Het legt die organisatie en visie vast in het artistiek-pedagogisch project.
Belangrijk daarbij is de focus op het artistieke proces dat de leerling doormaakt, eerder dan het 
product. De leerlingen worden gestimuleerd om te onderzoeken en te experimenteren. Falen 
maakt een wezenlijk onderdeel uit van dit proces. De leerling staat centraal in de academie, 
naast de leerkracht, die de rol van individuele begeleider opneemt en die inspeelt op de vragen 
van zijn leerlingen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
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het artistiek-pedagogisch project van de stedelijke academie voor schone kunsten vast te 
stellen zoals als bijlage aan deze beslissing gehecht.

Bijlagen
APP SASK

31 2018_GR_00240 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
artistiek-pedagogisch project: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs stipuleert onder meer 
dat het schoolbestuur de organisatie en de visie van zijn academies moet vastleggen in een 
artistiek-pedagogisch project. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, in het bijzonder artikel 9.

Argumentatie
Volgens artikel 9 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs 
bepaalt het schoolbestuur vrij de organisatie van zijn deeltijds kunstonderwijs en zijn artistiek-
pedagogische visie. Het legt die organisatie en visie vast in het artistiek-pedagogisch project.

De speerpunten van het artistiek-pedagogisch project van de stedelijke academie voor muziek, 
woord en dans zijn: onderwijs op maat van de leerling; dynamische samenwerking; leren en 
creëren; creativiteit en speelplezier; een open cultuurhuis; en evalueren en evolueren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het artistiek-pedagogisch project van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vast 
te stellen.
Een exemplaar van dit artistiek-pedagogisch project wordt als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting.

Bijlagen
APP SAMWD
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32 2018_GR_00241 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans en 
stedelijke academie voor schone kunsten: oprichten 
interlokale vereniging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Ingevolge het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs vervallen de bilaterale contracten 
met de gemeenten waar zich één of meerdere filialen van onze academies bevinden. In het 
kader van het decreet voor intergemeentelijke samenwerking moet een nieuw 
samenwerkingsverband worden aangegaan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Argumentatie
De stedelijke academie voor muziek, woord en dans heeft momenteel filialen in Sint-Gillis-
Waas, Stekene en Temse; de stedelijke academie voor schone kunsten heeft er in Kruibeke, Sint-
Gillis-Waas en Stekene. De bilaterale contracten die op 31 augustus 2009 voor deze zes filialen, 
die voortaan 'vestigingsplaatsen' heten, met de desbetreffende gemeentebesturen werden 
afgesloten, zijn niet langer rechtsgeldig. Het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs 
verplicht immers om toekomstige samenwerkingen te laten verlopen binnen de regels van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De meest eenvoudige vorm van samenwerking is de 'interlokale vereniging', waarbij twee of 
meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen dat, zonder 
beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang kan verwezenlijken. De 
bijbehorende overeenkomst bevat onder meer bepalingen omtrent de duurtijd en de eventuele 
verlenging, de opzegmogelijkheid, de interne organisatie, de oprichting van een beheerscomité 
en zijn bevoegdheden, de wederzijdse rechten en verplichtingen.
In dit samenwerkingsverband is Sint-Niklaas de 'beherende' gemeente, de overige partners zijn 
'deelnemende' gemeenten. De ontwerpovereenkomst moet door alle betrokken 
gemeentebesturen worden goedgekeurd. Elk gemeentebestuur moet bovendien een lid en een 
plaatsvervanger aanduiden om te zetelen in het beheerscomité.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
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de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Sint-Gillis-Waas betreffende het 
filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Sint-Niklaas in Sint-Gillis-
Waas van 31 augustus 2009, op te heffen.

Artikel 2
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Stekene betreffende het filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Sint-Niklaas in Stekene van 31 
augustus 2009, op te heffen.

Artikel 3
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse betreffende het filiaal van 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Sint-Niklaas in Temse van 31 augustus 
2009, op te heffen.

Artikel 4
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Kruibeke betreffende het filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Kruibeke van 31 augustus 
2009, op te heffen.

Artikel 5
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Sint-Gillis-Waas betreffende het 
filiaal van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Sint-Gillis-Waas van 
31 augustus 2009, op te heffen.

Artikel 6
de overeenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Stekene betreffende het filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Stekene van 31 augustus 
2009, op te heffen.

Artikel 7
de 'interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas' op te richten, met Kruibeke, 
Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse als deelnemende gemeenten en daartoe de overeenkomst 
die als bijlage aan deze beslissing is gehecht, goed te keuren.

Artikel 8
mevrouw Annemie Charlier, schepen, af te vaardigen als lid voor het beheerscomité van deze 
interlokale vereniging.

Artikel 9
de heer Luk Huys, gemeenteraadslid, af te vaardigen als plaatsvervangend lid voor het 
beheerscomité van deze interlokale vereniging.

Bijlagen
interlokale vereniging 2018 overeenkomst

33 2018_GR_00242 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
toetsingsinstrument voor alternatieve leercontexten: 
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goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Naar analogie met stages in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs kunnen ook 
leerlingen deeltijds kunstonderwijs erbij gebaat zijn om voor een deel van hun opleiding 
leerervaringen op te doen buiten de academiemuren. Teneinde dit vanaf 1 september 2018 te 
kunnen implementeren, moet de gemeenteraad het toetsingsinstrument en zijn bijlagen 
goedkeuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Omzendbrief van 3 oktober 2014 betreffende vrijstellingen en alternatieve leercontext.

Argumentatie
Sinds 1 september 2014 kunnen leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs, naar analogie met 
het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs, voor een deel van hun opleiding 
leerervaringen opdoen buiten de academiemuren, bv. bij een koor, een harmonieorkest, een 
hedendaags dansgezelschap, een toneelvereniging enz. Dit was aanvankelijk een gunst, maar 
met de invoering van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het kunstonderwijs is dit voor 
de leerlingen een recht geworden.
'Leren in alternatieve leercontext' is geen vrijstelling. De academie behoudt immers de 
eindverantwoordelijkheid over het leerproces van de leerling en volgt dat ook actief op. De 
onderwijsinspectie van zijn kant ziet erop toe dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd 
blijft.
Het komt aan de directeur toe om uit te maken of een leercontext al dan niet geschikt is. Hij 
stelt daartoe een toetsingsinstrument op dat niet enkel gevalideerd wordt door de bevoegde 
inspecteur, maar dat vervolgens ook wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Het 
toetsingsinstrument dat als bijlage aan deze beslissing is gehecht, werd door de heer Luc Ponet, 
inspecteur kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, op 25 mei 2018 gevalideerd.
Wanneer een alternatieve leercontext aan dit toetsingsinstrument voldoet, kan een 
overeenkomst worden afgesloten tussen deze leercontext en de academie, waarna de betrokken 
leerling een aanvraag kan indienen bij de academie, die door alle betrokken partijen 
(alternatieve leercontext en academie) mee wordt onderschreven. De ontwerpdocumenten 
worden als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
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het toetsingsinstrument alternatieve leercontext voor leerlingen van de stedelijke academie 
voor muziek, woord en dans, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, goed te 
keuren.

Artikel 2
de ontwerpovereenkomst 'Leren in alternatieve leercontext', als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting, goed te keuren.

Artikel 3
het ontwerp van aanvraagformulier 'Leren in alternatieve leercontext', als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting, goed te keuren.

Bijlagen
SAMWD alternatieve leercontext 01 toetsingsinstrument
SAMWD alternatieve leercontext 02 overeenkomst
SAMWD alternatieve leercontext 03 aanvraagformulier

34 2018_GR_00243 Stedelijke academie voor schone kunsten: 
academiereglement: nieuwe vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs stipuleert onder meer 
dat een schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement moet opstellen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor de academie voor schone kunsten 
vast te stellen.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, in het bijzonder artikel 58.

Argumentatie
Overeenkomstig het nieuwe decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs moet een 
schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement opstellen. Dit reglement 
bevat minstens bepalingen over:
1° de tuchtmaatregelen bij schending van leefregels door de leerlingen;
2° de toekenning van competentiebewijzen, beroepskwalificatiebewijzen en leerbewijzen 
deeltijds kunstonderwijs;
3° de richtlijnen over afwezigheden en te laat komen;
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4° de afspraken inzake zelfstudie buiten de lessen, agenda's en leerlingenevaluatie;
5° de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning buiten de Vlaamse overheid;
6° de bijdrageregeling;
7° de engagementsverklaring tussen academie en leerlingen met wederzijdse afspraken over 
oudercontact, voldoende aanwezigheden en individuele leerlingenbegeleiding;
8° het rookverbod;
9° de eventuele academieraad
10° het recht op inzage in (en toelichting bij) de leerlingengegevens die de academie verzamelt;
11° de extramurosactiviteiten;
12° het overdragen van leerlingengegevens bij verandering van academie;
13° het toetsingsinstrument inzake alternatieve leercontexten.

Het huidige schoolreglement van 26 juni 2015 moet worden opgeheven en vervangen door het 
nieuwe academiereglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015 vastgestelde schoolreglement van de 
academie voor schone kunsten op te heffen.

Artikel 2
het nieuwe academiereglement van de stedelijke academie voor schone kunsten vast te stellen 
zoals weergegeven in bijlage.

Bijlagen
academiereglement SASK definitieve versie
oude schoolreglement SASK

Ine Somers, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

35 2018_GR_00244 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
academiereglement: nieuwe vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs stipuleert onder meer 
dat een schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement moet opstellen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor de academie voor muziek, woord en 
dans vast te stellen.
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Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, in het bijzonder artikel 58.

Argumentatie
Overeenkomstig het nieuwe decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs moet een 
schoolbestuur voor elk van zijn academies een academiereglement opstellen. Dit reglement 
bevat minstens bepalingen over:
1° de tuchtmaatregelen bij schending van leefregels door de leerlingen;
2° de toekenning van competentiebewijzen, beroepskwalificatiebewijzen en leerbewijzen 
deeltijds kunstonderwijs;
3° de richtlijnen over afwezigheden en te laat komen;
4° de afspraken inzake zelfstudie buiten de lessen, agenda's en leerlingenevaluatie;
5° de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning buiten de Vlaamse overheid;
6° de bijdrageregeling;
7° de engagementsverklaring tussen academie en leerling met wederzijdse afspraken over 
oudercontact, voldoende aanwezigheden en individuele leerlingenbegeleiding;
8° het rookverbod;
9° de eventuele academieraad;
10° het recht op inzage in (en toelichting bij) de leerlingengegevens die de academie verzamelt;
11° de extramurosactiviteiten;
12° het overdragen van leerlingengegevens bij verandering van academie;
13° het toetsingsinstrument inzake alternatieve leercontexten.

Het huidige reglement van orde van 28 november 1986, met latere wijzigingen, moet worden 
opgeheven en vervangen door het nieuwe academiereglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het door de gemeenteraad in zitting van 28 november 1986 vastgestelde reglement van orde 
van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, met latere aanvullingen en 
wijzigingen, op te heffen.

Artikel 2
het nieuwe academiereglement van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vast te 
stellen zoals weergegeven als bijlage.

Bijlagen
academiereglement SAMWD definitieve versie
oude schoolreglement SAMWD

36 2018_GR_00249 Stedelijke academie voor schone kunsten: structuur: 
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nieuwe vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Met het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 krijgen de academies in 
Vlaanderen voor het eerst een eigen niveaudecreet. Het komt aan de gemeenteraad toe een 
aantal beslissingen te nemen, zodat op 1 september 2018 in de twee stedelijke academies met 
een nieuwe structuur van start kan worden gegaan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Argumentatie
Reeds in 2003 werd het deeltijds kunstonderwijs er door het Rekenhof op gewezen dat een 
eigen niveaudecreet noodzakelijk was om rechtsgeldig tot het beleidsdomein onderwijs te 
kunnen behoren. Met het decreet van 9 maart 2018 wordt deze lacune eindelijk weggewerkt. De 
ambitie van het nieuwe decreet is drieërlei: 
- vereenvoudiging van de regelgeving; 
- steviger verankering in onderwijs; 
- verbinding met de kunsten en met het kleuter- en leerplichtonderwijs. 
Deze ambities wil men onder meer realiseren via een geactualiseerde opleidingsstructuur, 
concrete einddoelen, de opheffing van de programmatiestop die sedert 2011 van kracht was, 
samenwerking met andere sectoren en een vermindering van de planlast.

De vier bestaande studierichtingen (muziek, woord, dans en beeldende kunsten) worden 
vervangen door evenveel domeinen (muziek, woordkunst-drama, dans, en beeldende en 
audiovisuele kunsten). De vier bestaande graden (lagere, middelbare, hogere en 
specialisatiegraad) worden vervangen door vier nieuwe graden (eerste, tweede, derde en vierde 
graad). 

Als beherende gemeente, naast de deelnemende gemeenten waar zich vestigingsplaatsen 
bevinden, moet de stad Sint-Niklaas onder meer de nieuwe organisatiestructuur vaststellen voor 
beide academies. Een aantal aanpassingen leiden onvermijdelijk tot consequenties voor de 
personeelsleden. In de academie voor schone kunsten gaat het om:
- het verwerven van onderwijsbevoegdheid voor beeldende en audiovisuele cultuur, met als 
opties: recensent beeldende en audiovisuele kunsten, en beeldende en audiovisuele cultuur;
- de overstap in de lagere graad (eerste en tweede graad) van blokken van drie naar blokken van 
twee lesuren, met uitzondering van een aantal momenten voor elf- en twaalfjarigen die de 
overstap naar de middelbare graad voorbereiden op plaatsen waar er gelijktijdig derde graad 
wordt gegeven;
- de geleidelijke overstap in de hogere graad van H4 (tien lesuren per week) naar H5 (acht 
lesuren per week), wat op 1 september 2018 alvast het geval is voor tekenkunst, 
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interieurontwerp, video-filmkunst-animatie, juweelontwerp/edelmetaal, en kunstambacht 
steen-beeld.

De vakorganisaties hebben tegen deze aanpassingen geen bezwaar, zoals blijkt uit het protocol 
van 19 april 2018.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de organisatiestructuur voor de academie voor schone kunsten (domein beeldende en 
audiovisuele kunsten) als volgt vast te stellen:
- eerste graad, zes- en zevenjarigen (beeldatelier): twee jaar, twee uur per week;
- tweede graad, acht- tot twaalfjarigen (beeldatelier en audiovisueel atelier): vier jaar, twee uur 
per week (drie uur per week voor elf- en twaalfjarigen op locaties met een derde graad);
- derde graad jongeren, twaalf- tot achttienjarigen of min twaalfjarigen die de 
basiscompetenties van de tweede graad hebben behaald (beeldatelier, audiovisueel atelier, 
architectuuratelier en digitaal beeldatelier): zes jaar, vier uur per week;
- derde graad volwassenen, plus achttien-jarigen (initiatieatelier en digitaal beeldatelier): twee 
jaar, vier uur per week;
- vierde graad, +achttienjarigen of de competenties voor de derde graad behaald hebben 
(beeldhouwen en ruimtelijke kunst, schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, 
juweelontwerp/edelmetaal, fotokunst, interieurontwerp, keramiek, kunstambacht steen-beeld, 
modeontwerp, schoenontwerp, textiele kunst, grafisch ontwerp en illustratie, video-filmkunst-
animatie, productontwerp, beeldende en audiovisuele kunsten, cross-over-project, projectatelier 
en levend model): vijf jaar, acht uur per week ofwel vier jaar, tien uur per week.

Artikel 2
naast het reguliere traject ook de volgende kortlopende studierichtingen aan te bieden:
- specialisatie, +achttienjarigen: twee jaar, acht uur per week (voor alle richtingen uit de vierde 
graad);
- beeldende en audiovisuele cultuur, +achttienjarigen: drie jaar, twee uur per week.

Artikel 3
de details van de organisatiestructuur vast te stellen zoals weergegeven als bijlage.

Bijlagen
structuur beeldende en audiovisuele kunsten
protocol

37 2018_GR_00250 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
structuur: nieuwe vaststelling

Behandelende cluster - dienst
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Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Bondige toelichting
Met het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 krijgen de academies in 
Vlaanderen voor het eerst een eigen niveaudecreet. Het komt aan de gemeenteraad toe om een 
aantal beslissingen te nemen, zodat op 1 september 2018 in de twee stedelijke academies met 
een nieuwe structuur van start kan worden gegaan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Argumentatie
Reeds in 2003 werd het deeltijds kunstonderwijs er door het Rekenhof op gewezen dat een 
eigen niveaudecreet noodzakelijk was om rechtsgeldig tot het beleidsdomein onderwijs te 
kunnen behoren. Met het decreet van 9 maart 2018 wordt deze lacune eindelijk weggewerkt. De 
ambitie van dit nieuwe decreet is drieërlei: 
- vereenvoudiging van de regelgeving; 
- steviger verankering in onderwijs; 
- verbinding met de kunsten en met het kleuter- en leerplichtonderwijs. 
Deze ambities wil men onder meer realiseren via een geactualiseerde opleidingsstructuur, 
concrete einddoelen, de opheffing van de programmatiestop die sedert 2011 van kracht was, 
samenwerking met andere sectoren en een vermindering van de planlast.

De vier bestaande studierichtingen (muziek, woord, dans en beeldende kunsten) worden 
vervangen door evenveel domeinen (muziek, woordkunst-drama, dans, en beeldende en 
audiovisuele kunsten). De drie bestaande graden (lagere, middelbare en hogere graad) worden 
vervangen door vier nieuwe graden (eerste, tweede, derde en vierde graad). Belangrijk is ook 
dat de zes- en zevenjarigen voortaan niet enkel subsidieerbaar zijn in dans en in beeldende en 
audiovisuele kunsten, maar ook in muziek en woordkunst-drama. Eens deze kinderen de 
teldatum van 1 februari zijn gepasseerd, worden ze opgenomen in de organieke regeling van 
het ministerie en hoeven de lonen van de begeleidende leerkrachten niet langer te worden 
betaald door het stadsbestuur.

Als beherende gemeente - naast de deelnemende gemeenten waar zich vestigingsplaatsen 
bevinden - moet de stad Sint-Niklaas onder meer de nieuwe organisatiestructuur vaststellen 
voor beide academies.

Een aantal aanpassingen leidt onvermijdelijk tot consequenties voor de personeelsleden. In de 
academie voor muziek, woord en dans gaat het om de oprichting van de structuuronderdelen 
eerste graad muziekinitiatie en eerste graad woordinitiatie, de oprichting van de 
specialisatiegraad muziek en de specialisatiegraad woordkunst-drama.

De vakorganisaties hebben tegen deze aanpassingen geen bezwaar, zoals blijkt uit het protocol 
van 19 april 2018.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de organisatiestructuur voor de academie voor muziek, woord en dans als volgt vast te stellen:

domein muziek (klassieke & oude muziek, folk & wereldmuziek, jazz-pop-rock):
- eerste graad (initiatie): twee jaar, één lestijd per week;
- tweede graad: vier jaar, drie lestijden per week;
- derde graad: drie jaar, drie lestijden per week;
- vierde graad: drie jaar, twee lestijden per week.

domein woordkunst-drama:
- eerste graad (initiatie): twee jaar, één lestijd per week;
- tweede graad: vier jaar, één lestijd per week;
- derde graad: drie jaar, twee lestijden per week;
- vierde graad: drie jaar, twee lestijden per week.

domein dans:
- eerste graad (initiatie): twee jaar, één lestijd per week;
- tweede graad: vier jaar, twee lestijden per week;
- derde graad: drie jaar, twee lestijden per week;
- vierde graad: drie jaar, twee lestijden per week. 

Artikel 2
naast het reguliere traject ook de volgende kortlopende studierichtingen aan te bieden:

domein muziek:
- specialisatie: twee jaar, twee lesuren per week;
- muziekcultuur: drie jaar, twee lesuren per week;
- muziekgeschiedenis: drie jaar, drie lesuren per week.

domein woordkunst-drama:
- specialisatie: twee jaar, twee lesuren per week;
- schrijver: drie jaar, twee lesuren per week.

Artikel 3
de details van de organisatiestructuur vast te stellen zoals weergegeven in de volgende vijf 
bijlagen:
- domein muziek - klassieke & oude muziek;
- domein muziek - folk & wereldmuziek;
- domein muziek - jazz-pop-rock;
- domein woordkunst-drama;
- domein dans.
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Bijlagen
structuur muziek klassieke en oude muziek
structuur muziek folk en wereldmuziek
structuur muziek jazz-pop-rock
structuur woordkunst-drama
structuur dans
protocol

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

38 2018_GR_00236 Hernieuwing overeenkomst Ethisch Vegetarisch 
Alternatief vzw: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting
De gemeenteraad besliste op 22 juni 2012 een overeenkomst te sluiten met Ethisch 
Vegetarisch Alternatief vzw (EVA) voor het gebruiksrecht van Donderdag Veggiedag voor een 
periode van drie jaar, met ingang vanaf 1 juli 2012. In de gemeenteraad van 26 juni 2015 werd 
beslist deze overeenkomst te hernieuwen voor drie jaar en dit vanaf 1 juli 2015.
Door het hernieuwen van deze overeenkomst met EVA vzw blijft Sint-Niklaas officieel 
een Donderdag Veggiedagstad en kan dit overkoepelend label verder gebruikt worden voor alle 
acties in het kader van dit thema. Het belangrijkste evenement rond Donderdag Veggiedag in 
Sint-Niklaas is de Langste Veggietafel, die sinds 2012 georganiseerd wordt op de Grote Markt. 
Daarnaast is er in 2017 een tweede editie van het Veggieplan Sint-Niklaas uitgegeven. Ook het 
aanbod aan veggie kookworkshops wordt elk jaar goed ingevuld door scholen en verenigingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de hernieuwing van de overeenkomst Ethisch 
Vegetarisch Alternatief vzw goed te keuren.

Juridische grond
Witboek: actieplan 162: een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe 
partners.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2015: goedkeuring klimaatplan.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2015: goedkeuring overeenkomst EVA vzw.

Argumentatie
Het aansluiten bij het label Donderdag Veggiedag biedt een kader om op lange termijn verder 
te sensibiliseren. Eén dag per week vlees of vis vervangen door een vegetarisch alternatief 
levert immers al spectaculaire winst op voor de gezondheid en het milieu. Het klimaatplan 
benadrukt de noodzaak aan het minder eten van vlees en vis in actie 23 'Verderzetten van het 
engagement als Donderdag Veggiedagstad'. Sint-Niklaas wordt door het ondertekenen van een 
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nieuwe overeenkomst met EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent, opnieuw officieel een Donderdag 
Veggiedagstad. Zo wordt de burger aangemoedigd gezonder en klimaatvriendelijker te leven.

De interesse in vegetarische voeding zit in stijgende lijn. Een van de voornaamste barrières die 
nog aanwezig is, is de knowhow rond vegetarische maaltijden. Vandaar de noodzaak te 
blijven inzetten op proeven en koken en zo mensen te helpen hun voornemens waar te maken. 
De rol van de stad is hierin heel belangrijk zoals de facilitatie van kooklessen, ondersteuning 
van scholen en (horeca)keukens en het ruim sensibiliseren op evenementen zoals de 
Langste Veggietafel.

De acties die in de loop van 2015 tot 2018 werden georganiseerd zijn:
- de Langste Veggietafel (drie maal);
- tweede editie (2017) Veggieplan (inventaris van het veggie-aanbod bij de lokale horeca);
- verschillende kookworkshops voor de burgers en horeca;
- kookworkshop, lunchgesprekken + veggielunches personeel in het kader van Dagen zonder 
Vlees;
- kookworkshops op scholen, buitenschoolse kinderopvang, verenigingen ... + verspreiden 
campagnemateriaal;
- tweede intensief traject met Den Azalee: aanpassing cateringaanbod + traject met De Variant: 
permanent veggie-aanbod;
- ondersteuning vrijwilligersorganisatie EVA vzw Sint-Niklaas. 

Daarnaast is het ook belangrijk de samenwerking van duurzaamheid en dienst diversiteit, 
samenleving en preventie met EVA vzw officieel te bestendigen. De stad heeft nu zes jaar 
expertise kunnen opbouwen als Donderdag Veggiedagstad en is hiermee bij de koplopers in 
Vlaanderen.

Adviezen
Duurzaamheid: Gunstig advies.
Sensibilisering omtrent een mogelijk vegetarisch alternatief voor de klassieke dierlijke 
producten is uitermate belangrijk in het kader van het klimaatengagement. EVA vzw heeft in het 
verleden reeds sterk ondersteunend gewerkt in Sint-Niklaas. Gunstig advies voor het opnieuw 
afsluiten van een overeenkomst met EVA vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw, Steendam 84, 9000 Gent, 
voor het gebruiksrecht van Donderdag Veggiedag voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 
september 2018. De overeenkomst loopt af op 31 augustus 2021.

Kinderopvang
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39 2018_GR_00219 Uitbreidingsronde Kind en Gezin 2018: wijziging 
beoordelingscriteria voor subsidieaanvragen van 
opvanginitiatieven: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Verslag
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele die vraagt of de stad Sint-Niklaas ook het aantal 
plaatsen bij de privékinderopvang in Sint-Niklaas wil monitoren om zo een zicht te krijgen op 
de totaliteit van de kinderopvang.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.

Bondige toelichting
Op 28 april 2017 stelde de gemeenteraad de procedure en criteria vast ter beoordeling bij 
uitbreidingsronden van Kind en Gezin van subsidieaanvragen ingediend door 
opvanginitiatieven. Dankzij deze objectieve beoordeling kan het lokaal bestuur voldoen aan de 
vereiste van Kind en Gezin om een zorgvuldig advies te formuleren bij het aanvragen van 
subsidies voor kinderopvang. Deze criteria werden voor het eerst gebruikt bij de 
uitbreidingsronde in 2017 en werden op de vergadering van het lokaal overleg kinderopvang 
van 20 juni 2018 geëvalueerd met een voorstel tot bijsturing tot gevolg. Dit ter voorbereiding 
van de volgende uitbreidingsronde.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe beoordelingscriteria vast te stellen zodat deze 
kunnen gebruikt worden bij beoordeling van de nieuwe subsidie-aanvragen van 
opvanginitiatieven.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de subsidies voor kinderopvang 
van baby's en peuters.

Argumentatie
Op 29 maart 2018 maakte Kind en Gezin het investeringsplan voor 2018 en 2019 bekend met 
betrekking tot subsidies voor kinderopvang baby's en peuters. Oproepen voor 
subsidieuitbreiding zouden gefaseerd gebeuren. Tegelijkertijd werd een eerste oproep 
gelanceerd voor organisatoren met vergunde, maar niet-gesubsidieerde plaatsen, voor welke zij 
een aanvraag tot de basissubsidie (trap 1) konden indienen tot uiterlijk 31 mei 2018.
Op 27 april 2018 communiceerde Kind en Gezin informatie aan de lokale besturen met 
betrekking tot de 2de fase van het investeringsplan, namelijk de oproep voor de 
inkomensgerelateerde subsidie (trap 2). Na de vergadering van het lokaal overleg kinderopvang 
van 20 juni 2018, besliste het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2018 een 
advies te formuleren aan Kind en Gezin met betrekking tot de toewijzing van de 95 beloofde 
inkomensgerelateerde nieuwe plaatsen. Ook besliste het college om een aanvraag in te dienen 
tot het verkrijgen van nog bijkomende subsidies op basis van de lokale nood. Aangezien op 
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basis van interesse gebleken is dat er hoogstwaarschijnlijk meer nieuwe plaatsen zullen 
aangevraagd worden dan er beschikbaar zijn gesteld, besliste Kind en Gezin om de toewijzing 
van subsidies zoals oorspronkelijk bedoeld te blijven voorbehouden voor nieuwe plaatsen en 
niet om deze te gebruiken ter omzetting van bestaande trap 1 plaatsen naar trap 2 plaatsen.
Daarnaast kon Kind en Gezin niet tegemoet komen aan de vraag voor bijkomende subsidies 
aangezien de doorgegeven cijfers voor Sint-Niklaas gebaseerd zijn op gegevens van enkel de 
stedelijke groepsopvang. Het loket kinderopvang kan met het huidige programma immers niet 
rapporteren over unieke aanvragen voor kinderopvang op het grondgebied en krijgt hierdoor 
geen correct beeld over het aantal ouders dat helemaal geen opvang krijgt toegewezen door 
het tekort aan plaatsen.
Naast bovenvermeld advies werd op het lokaal overleg kinderopvang van 20 juni 2018 ook een 
evaluatie en bijsturing gemaakt van de door de gemeenteraad vastgestelde beoordelingscriteria 
van 28 april 2017. Dit ter voorbereiding van de beoordeling die zal gemaakt moeten worden 
met betrekking tot de nieuwe aanvragen voor de tweede fase van de uitbreidingsronde in 
september 2018.
Het lokaal overleg kinderopvang adviseerde om de beoordelingscriteria voor trap 1 te scheiden 
van die van trap 2 aanvragen. Verder adviseerde men om het vastgestelde criterium 3 'het 
opvanginitiatief is makkelijk en veilig bereikbaar voor ouders', aan te passen naar 'het 
opvanginitiatief is toegankelijk voor ouders'. Onder dit criterium worden indicatoren met 
betrekking tot financiële toegankelijkheid opgenomen welke voor ouders één van de grootste 
drempels zijn om kinderopvang te starten of te behouden.
Bij de andere criteria werden ook lichte aanpassingen voorgesteld met betrekking tot het 
gewicht dat het criterium in de beoordeling zou moeten krijgen of met betrekking tot lichte 
inhoudelijke aanpassingen. Het resultaat van het overleg zijn twee documenten toegevoegd in 
bijlage.
Ondertussen werd op 10 juli de 2de oproep uit deze uitbreidingsronde gelanceerd. 
Opvanginitiatieven kunnen tot 10 september 2018 een aanvraag indienen, waarna het lokaal 
overleg de verschillende aanvragen zal beoordelen om vervolgens een advies vanuit het lokaal 
bestuur te kunnen formuleren aan Kind en Gezin.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de beoordelingsprocedure en -criteria vast te stellen als basis voor het formuleren van een 
zorgvuldig advies aan Kind en Gezin ter beoordeling van subsidie aanvragen voor 
opvangplaatsen baby's en peuters.

Artikel 2
de beoordelingsprocedure en -criteria voor trap 1 en trap 2 aanvragen te verspreiden aan 
opvanginitiatieven binnen en buiten Sint-Niklaas vanaf 1 augustus 2018.

Bijlagen
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Trap 1_Beoordelingscriteria en -procedure bij uitbreidingsronden kinderopvang babys en 
peuters
Trap 2_Beoordelingscriteria en -procedure bij uitbreidingsronden kinderopvang babys en 
peuters

Stedelijk basisonderwijs

40 2018_GR_00229 Stedelijk basisonderwijs: schoolreglement: nieuwe 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Stedelijk basisonderwijs

Bondige toelichting
Tijdens schooljaar 2017-2018 werd de inhoud van het huidige schoolreglement van stedelijke 
basisschool Gavertje Vier Belsele en stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken 
geëvalueerd door de stedelijke basisscholen. In navolging van de adviezen van de 
onderwijskoepel van steden en gemeenten werden een aantal aanvullingen of wijzigingen 
aangebracht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het schoolreglement opnieuw vast te stellen. 

Juridische grond
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 202 betreffende informatie bij eerste inschrijving en 
schoolreglement.
Omzendbrief BaO/2014/04 van 15 mei 2014 betreffende de preventieve schorsing, tijdelijke en 
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014.

Argumentatie
Het stedelijk basisonderwijs wil graag met ingang van 1 september 2018 het vernieuwde 
schoolreglement bekendmaken.
Voor het nieuwe schoolreglement wordt verwezen naar de bijlage waarin de wijzigingen in 
kleur werden aangeduid.

Volgende wijzigingen werden aangebracht naar analogie met het OVSG-model:
- hoofdstuk 8 artikel 20: beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting, paragraaf 6;
- hoofdstuk 9 artikel 22: getuigschrift niet toekennen en artikel 23 paragraaf 5 
beroepsprocedure;
- hoofdstuk 11: artikel 27 schoolraad en artikel 28 ouderraad;
- hoodstuk 12: artikel 30 gegevensbescherming en informatieveiligheid, artikel 32 rond het 
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meedelen ervan en artikel 33 in verband met geluids en beelmateriaal gemaakt door de school;
- hoofdstuk 13: artikel 34 tot en met artikel 41: gebruik van smartphone, tablet, trackers of 
gelijkaardige toestellen, internet en sociale media;
- hoofdstuk 14: artikel 42 algemeen en absoluut rookverbod.

In addendum bij het schoolreglement wordt per school een overzicht schoolkosten 
meegegeven. Dit document werd opgesteld in samenwerking met de verschillende scholen in 
Sint-Niklaas onder begeleiding van het lokale overlegplatform in de werkgroep 'kansen voor 
kinderen'. De scherpe maximumfactuur blijft voor de kleuters 45 EUR en voor het lager 
onderwijs 85 EUR bedragen. De kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur 
werden opgetrokken tot maximaal 435 EUR. Hiervan worden extra muros activiteiten betaald 
zoals meerdaagse uitstappen.

Sinds de nieuwe wetgeving op de privacy, in voege sinds 25 mei 2018, worden organisaties 
verplicht expliciete toestemming te vragen voor het gebruiken van beeldmateriaal. Het 
document dat door ouders zal worden ingevuld met ingang van 1 september 2018 wordt 
gehecht aan de notulen van deze zitting.
Het nieuwe schoolreglement en bijlagen worden op de schoolraad van 23 augustus 2018 
besproken.
De stedelijke basisscholen vragen goedkeuring van het schoolreglement en bijlagen met ingang 
van 1 september 2018.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het schoolreglement en bijlagen voor het stedelijk basisonderwijs met ingang van 1 september 
2018 opnieuw vast te stellen.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Schoolreglement 2018-2019_SG
Schoolkosten_Gavertje 4
Schoolkosten_De Droomballon
SG_DIENST_beeldmateriaal

Welzijn staf

41 2018_GR_00208 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw betreffende 
Babbelonië: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de overeenkomst met Vormingplus 
Waas-en-Dender vzw goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, artikel 53.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2015 houdende goedkeuring van het 
diversiteitsplan stad en OCMW 2015-2019.
Gemeenteraadbeslissing van 24 maart 2017 met betrekking tot het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas-en-Dender vzw betreffende project 
Babbelonië.

Argumentatie
Vormingplus Waas-en-Dender vzw organiseert samen met het Agentschap Integratie en 
Inburgering het programma Babbelonië.
Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlands- en anderstaligen, met als 
basisactiviteit conversatie voeren in het Nederlands over dagelijkse dingen zoals familie, werk 
en vrije tijd. De belangrijkste doelstellingen zijn sociale contacten en ontmoeting, 
maatschappelijke integratie, taalstimulering en interculturele uitwisseling. De anderstaligen 
oefenen hun Nederlands en de deelnemers leren omgaan met diversiteit, in een ongedwongen 
sfeer. Geregeld worden vormingsactiviteiten opgezet rond thema’s die de groep zelf aanreikt. 
Uitstapjes in de stad Sint-Niklaas en de regio bevorderen de interactie en verhogen de kennis 
van de stedelijke voorzieningen, het verenigingsleven, de ontspanningsmogelijkheden ...
Het aanbod sluit aan op de stijgende vraag van anderstaligen die Nederlands leren en deze taal 
ook willen blijven oefenen en onderhouden.
De gemeenteraad keurde op 24 maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst goed met 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw, voor de organisatie van Babbelonië tijdens de periode april 
2017 - december 2018, voor een bedrag van 7.475 EUR op jaarbasis. De middelen hiervan 
worden verrekend op het vluchtelingenbudget, dat is samengesteld uit een Vlaamse subsidie 
(voor de periode 2016-2018) en een jaarlijkse federale subsidie (Fedasil).
In 2017 (van april tot december) namen 102 verschillende mensen deel aan Babbelonië Sint-
Niklaas, waarvan 77 anderstaligen en 25 Nederlandstaligen. De deelnemers kwamen uit Nigeria, 
Marokko, Algerije, Brazilië, Syrië, België, Bulgarije, Oekraïne, Nederland, Afghanistan, Rusland, 
Pakistan, Ghana, Turkije, Irak, Slovenië, Senegal, Rwanda, Spanje, Colombia, Filipijnen, Japan, 
Eritrea, Roemenië, Congo, Armenië, Hongarije, Indonesië en Palestina. Er waren in totaal 506 
deelnames tijdens de 26 bijeenkomsten. Dat betekent een gemiddelde van 19,5 deelnemers per 
bijeenkomst.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met Vormingplus, die eindigt op 31 
december 2018, met een jaar te verlengen. De toelage wordt verhoogd naar 9.500 EUR per jaar, 
zijnde de werkelijke kostprijs voor Vormingplus. De uitgave kan worden gecompenseerd door de 
Fedasiltoelage.
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Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas-en-Dender 
vzw, Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van Babbelonië in Sint-Niklaas, 
goed te keuren.
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
20180824 Samenwerkingsovereenkomst Vormingplus Babbelonie

42 2018_GR_00209 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen 
vzw betreffende het peterschapsproject tussen 
vrijwilligers en vluchtelingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen 
vzw, betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en vluchtelingen, eindigt op 31 
december 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren. 

Juridische grond
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, artikel 53.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2017 met betrekking tot het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw 
betreffende een peterschapsproject tussen vrijwilligers en vluchtelingen.
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Argumentatie
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis hebben het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
Oost-Vlaanderen vzw (CAW), de Rode Kruis Opvangcentra Kasteelstraat en Westakkers, 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw in samenwerking met de stad Sint-Niklaas en het OCMW 
Sint-Niklaas een peterschapsproject tussen vrijwilligers en vluchtelingen opgestart. 
De gemeenteraad besliste op 26 februari 2016 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met 
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw voor de verdere uitbouw van dit 
'buddyproject' gedurende een jaar, die op 24 februari 2017 werd verlengd voor de periode 
maart 2017 - december 2018. Met de subsidie van 30.000 EUR kan het CAW een halftijds 
cöordinator voor het project aanstellen, die met bijkomende middelen van de Vlaamse minister 
van Welzijn voltijds kon worden ingezet voor het project in het werkingsgebied Waas-
Dender. Het doel van het project is vluchtelingen na hun verblijf in een opvangcentrum te 
begeleiden in het vinden van hun weg op verschillende levensdomeinen (huisvesting, 
administratie …) zodat hun slaagkansen op integratie en inburgering vergroten.
Uit de evaluatie van de voorbije jaren is het succes van het project gebleken. In 2016 werden 79 
vrijwilligers als buddy gekoppeld aan een vluchteling(engezin). Na het (moeizame) zoeken van 
een eigen woning, volgt de ondersteuning bij het doorlopen van allerhande administratieve 
processen en de verdere integratie in de samenleving. In 2017 kon de buddywerking een beroep 
doen op 73 vrijwilligers, waarvan 20 nieuwe buddy's. Het merendeel van de aangemelde 
vluchtelingen kwam uit Afghanistan, Irak en Syrië. Van de 97 aanmeldingen, werden er 42 
gekoppeld aan een vrijwilliger en 14 opgenomen door hulpverleners van het CAW, omwille van 
de ernst van de hulpvraag. De redenen om aanmeldingen niet op te nemen waren divers van 
aard: geen geschikte buddy beschikbaar op het moment van de vraag, zelf een woning 
gevonden, buiten de regio Sint-Niklaas ...
Niettegenstaande de instroom van vluchtelingen is verminderd, blijft de noodzaak bestaan om 
het project te verlengen. De focus van de buddywerking verschuift naar begeleiding bij het 
zoeken naar huisvesting bij gezinshereniging, bij het ondersteunen bij het zoeken naar werk of 
een gepaste opleiding.
De uitgave van 30.000 EUR kan worden gecompenseerd door de Fedasiltoelage.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en 
vluchtelingen, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht.
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Bijlagen
20180824 Samenwerkingsovereenkomst CAW peterschapsproject 2019

43 2018_GR_00210 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw betreffende de psychotherapeutische 
behandeling van vluchtelingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw, betreffende de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen, eindigt op 31 
december 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren. 

Juridische grond
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, artikel 53. 
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2016 met betrekking tot het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw betreffende de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen.

Argumentatie
In de periode 2017-2018 kreeg het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender 
vzw (CGG) middelen uit het vluchtelingenbudget om de psychotherapeutische behandeling van 
vluchtelingen op een professionele manier aan te pakken. Van de grote populatie vluchtelingen 
op het grondgebied van de stad is immers een aanzienlijk deel afkomstig uit oorlogsgebied in 
onder meer Syrië, Irak en Afghanistan. De vlucht uit een thuissituatie omwille van oorlog en 
geweld langs een onveilige route in precaire omstandigheden met aankomst in een andere 
cultuur met een onzekere toekomst kan aanleiding geven tot onder meer stress en andere 
psychische aandoeningen. Met die middelen werd een halftijds psycholoog aangesteld, 
waardoor het reeds bestaande psychotherapeutisch aanbod voor vluchtelingen kon worden 
versterkt. Naast het opvolgen van individuele cliënten, werden contacten gelegd met diverse 
partners in het hulpverleningslandschap, om afgestemde en geïntegreerde zorg te installeren 
voor de doelgroep. Verder werd een intervisietafel voor privétherapeuten die met vluchtelingen 
werken geïnstalleerd. 
De toelage aan het CGG bedraagt 31.475 EUR. De uitgave kan worden gecompenseerd door de 
Fedasiltoelage.
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Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 4 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender vzw, betreffende de psychotherapeutische behandeling van 
vluchtelingen, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
20180824 Samenwerkingsovereenkomst CGG psychotherapeutische behandeling vluchtelingen

AANVULLENDE PUNTEN

Bart De Bruyne, raadslid (Groen) verlaat de zitting
Sofie Heyrman, schepen (Groen) verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Eenpersoonskamer AZ Nikolaas fors 
duurder? Houding van de stad?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Lieve Van Daele.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt of er namens de gemeenteraad een brief 
wordt gestuurd aan AZ Nikolaas vzw waarbij het stadsbestuur zich formeel aansluit bij de brief 
van de OCMW-raad m.b.t. de verhoging van de ereloonsupplementen van éénpersoonskamers.

Toelichting
We vernamen reeds vorige week, en vandaag werd het vermeld in de pers, dat AZ Nikolaas de 
beslissing heeft genomen om de prijstoeslag voor eenpersoonskamers fors te verhogen: van 110 
% tot  150 %.
Dit is ook een zeer forse ingreep in de portemonnee van de patiënt.  De uitleg van AZ dat het 
geld niet naar de artsen gaat, maar naar een investeringsfonds kan leuk zijn maar verandert 
niets aan het resultaat.
De stad Sint-Niklaas is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het AZ. Graag had ik van 
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het college van burgemeester en schepenen vernomen :
- was men door de vertegenwoordiger van de stad hierover vooraf en tijdig ingelicht dat dit zou 
worden besproken en beslist? Heeft de vertegenwoordiger een mandaat gekregen?
- zo ja : wanneer en wat was de houding dan van het college ?  Heeft het college desgevallend 
stappen ondernomen om de beslissing te beïnvloeden?
- zo neen : waarom is dit niet gebeurd en is de vertegenwoordiger daarover om uitleg gevraagd?
Indien dit volledig buiten voorafgaand medeweten van het college is gebeurd, kan de 
stadsvertegenwoordiger dan nog in die hoedanigheid op post blijven?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Na-Tourcriterium: toekomst?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt of er zicht is op de financiële afwikkeling 
en de financiële resultaten m.b.t. het na-Tourcriterium n.a.v. het einde van het contract Golazo 
Sports nv.
Beantwoord door schepen Christel Geerts die meldt dat in de commissie voor ruimtelijke 
ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen van 
oktober of november 2018 een evaluatie zal worden gegeven.

Toelichting
Het contract met het bedrijf dat instond voor de organisatie, is afgelopen.
Om organisatorische redenen lijkt het me niet zinvol om een beslissing over de toekomst van 
dit evenement en de eventuele vervanging ervan, uit te stellen.
Graag had ik hieromtrent de zienswijze van het college gekend en tevens willen vragen naar de 
financiële afwikkeling en stand van zaken in dit dossier.

24 augustus 2018 21:50 - De voorzitter opent de besloten zitting

24 augustus 2018 22:01 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
algemeen directeur raadslid-voorzitter
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