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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 oktober 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); 
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 Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet 
De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Ine 
Somers, raadslid (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); 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 Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw Monique Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, raadslid (Groen); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, 
raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-
VA); mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V)

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen  Merckx, korpschef van politie

Afwezig
de heer Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a)

Verontschuldigd
de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); de heer Hasan Bilici, 
raadslid (sp.a); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ronan Rotthier, adjunct-
algemeen directeur

26 oktober 2018 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats verontschuldigt raadsleden Jan Snellings, Hasan Bilici en Lieve Van Daele.

Voorzitter Ilse Bats betuigt namens de gemeenteraad haar medeleven naar aanleiding van het 
overlijden van de schoonmoeder van de algemeen directeur.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat er hoogdringende punten in de mapjes van de raadsleden zitten: 
HD 1 ‘Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar 
aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging 2018: bekrachtiging beslissing burgemeester’ en 



Gemeenteraad 2/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

HD 2 ‘Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: samenstelling: wijziging’.
Voorzitter Ilse Bats vraagt het akkoord van de raad om deze punten toe te voegen aan de 
agenda van de gemeenteraad. De raad stemt hiermee in.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat er wijzigingen zijn gebeurd aan de nota’s 14 ‘Stedelijke commissie 
voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid’, 28 ‘Stedelijke academie voor schone 
kunsten: academieraad: vervanging lid’ en 32 ‘Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Buurtbedrijf Drietakt vzw: algemene vergadering: vervanging lid’. De 
wijzigingen houden in dat de namen van de vervangers zijn ingevuld.

Voorzitter Ilse Bats vraagt het akkoord van de raad om de eedaflegging van Luc Vermeiren als 
adjunct-financieel directeur als eerste punt te behandelen. De raad stemt hiermee in.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die voorstelt om punten 2 tot en met 9 gelijktijdig 
te behandelen.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats die het akkoord van de raad vraagt om de punten 2 tot en 
met 9 van de agenda van de gemeenteraad gelijktijdig te behandelen. De raad stemt hiermee 
in.

Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Kris Van der Coelden en burgemeester Lieven Dehandschutter.

12 2018_GR_00283 Eedaflegging adjunct-financieel directeur

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Verslag
Voorzitter Ilse Bats nodigt de heer Luc Vermeiren, adjunct-financieel directeur met ingang van 
22 juni 2018, uit tot de eedaflegging, in haar handen.
De heer Luc Vemeiren legt de eed af, voorgeschreven door artikel 77 van het gemeentedecreet 
en artikelen 586 en 587 van het decreet lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Ilse Bats feliciteert de heer Luc Vermeiren namens de gemeenteraad.

Bondige toelichting
De heer Luc Vermeiren, °21 september 1959, werd in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 
2018 aangesteld als adjunct-financieel directeur voor stad en OCMW Sint-Niklaas. Ingevolge het 
artikel 77 van het gemeentedecreet en de artikelen 586 en 587 van het decreet lokaal bestuur 
dient hij in handen van de voorzitter de eed af te leggen in openbare zitting van de 
gemeenteraad.

Juridische grond



Gemeenteraad 3/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

Gemeentedecreet, artikel 77.
Decreet over het lokaal bestuur, artikelen 586 en 587.

Argumentatie
De heer Luc Vermeiren, °21 september 1959, werd in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 
2018 aangesteld als adjunct-financieel directeur voor stad en OCMW Sint-Niklaas. Ingevolge 
het artikel 77 van het gemeentedecreet en de artikelen 586 en 587 van het decreet lokaal 
bestuur dient hij de eed af te leggen in openbare zitting van de gemeenteraad in handen van de 
voorzitter. De eed gaat als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen".

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
over te gaan tot de eedaflegging van de heer Luc Vermeiren, adjunct-financieel directeur stad 
en OCMW Sint-Niklaas. De heer Vermeiren legt de volgende eed af in handen van de voorzitter 
van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen".

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00252 Notulen gemeenteraadszitting 24 augustus 2018: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 augustus 
2018 goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 33, 180 en 181 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het gemeentedecreet worden de notulen van de vorige vergadering aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 augustus 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 24-08-2018

POLITIE

Politie

Vervolgens worden punten 2 tot en met 9 gelijktijdig behandeld.

2 2018_GR_00253 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspirant-inspecteurs

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de geïntegreerde politie is het mogelijk naast de 
mobiliteitscycli die vijfmaal per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit. 
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot 
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobiliteit wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding.
Elke politiezone kan zich na een vruchteloze mobiliteitsronde formeel engageren om gebruik te 
maken van deze categorie C, om niet-ingevulde vacatures in te vullen, mits instemming van de 
gemeenteraad.
Het voordeel voor de zone is dat op deze manier altijd een aspirant-inspecteur wordt 
toegewezen en dat deze verplicht vijf jaar in de zone moet blijven. Nadeel is dat de zone geen 
inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor 
de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze 
aspirantenmobiliteit voor het invullen van drie vacante functies.

Juridische grond
Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en 
hun rechthebbenden.
Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.
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Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
In de eerste, tweede en derde mobiliteitscyclus van 2017 publiceerde de zone drie vacante 
functies van inspecteur van politie voor de dienst dringende politiehulp (interventieteams). 
Geen enkele kandidaat toonde interesse. De zone moet op zoek naar oplossingen om de 
dienstverlening optimaal te kunnen garanderen. Voor het invullen van de drie functies van 
inspecteur van politie voor deze interventieteams uit de mobiliteitscyclus 2018/03, wil de zone 
daarom gebruik maken van de mobiliteitscyclus voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, 
categorie C. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
in te stemmen met de deelname van de politiezone Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, categorie C, en met de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van drie functies van inspecteur van politie bij de dienst dringende 
politiehulp (interventieteams).

3 2018_GR_00254 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst maatschappelijke cel)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de Lokale 
Politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst maatchappelijke cel) verliet 
op 1 oktober 2018 de politiezone omdat ze toetreedt tot de opleiding tot hoofdinspecteur van 
politie. Als gevolg hiervan komt een functie van inspecteur van politie binnen de 
maatschappelijke cel 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 
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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 
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.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst maatschappelijke cel 
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.

4 2018_GR_00255 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst dringende politiehulp - interventieteams)
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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 
januari 2019 de politiezone omdat hij gaat werken voor de scheepvaartpolitie. Als gevolg 
hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de interventieteams 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 
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.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

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

5 2018_GR_00256 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie (afdelingsmanager informatie en kwaliteit)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een commissaris van politie (diensthoofd Lokaal Informatie Kruispunt) 
verlaat op 1 juli 2019 de politiezone omdat hij met pensioen gaat. Deze functie van 
commissaris is voorzien als afdelingsmanager te fungeren voor de dienst informatie en 
kwaliteit, waaronder de diensten evenementen, planning en coördinatie en gerechtelijk 
secretariaat ressorteren.
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 
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 
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gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren 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 geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

6 2018_GR_00257 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie, gespecialiseerd ambt (afdelingsmanager 
tweedelijnspolitiehulp)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een commissaris van politie (diensthoofd Blauw in Steun) verliet op 1 
mei 2018 de politiezone omdat hij ging werken voor de Federale Gerechtelijke Politie. De 
functie werd tweemaal gepubliceerd in de mobiliteit, doch er boden zich geen kandidaten aan. 
De korpschef wil de functie nu opnieuw publiceren, maar met een andere functie-inhoud en 
voor houders van een gespecialiseerd ambt (recherchebrevet). Deze functie van commissaris is 
voorzien als afdelingsmanager te fungeren voor de dienst tweedelijnspolitiehulp, waaronder de 
lokale recherche en de maatschappelijke cel ressorteren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie nogmaals vacant te verklaren.
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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 
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 de gemeenteraad.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één functie van commissaris van politie, gespecialiseerd ambt, vacant te verklaren 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 geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.
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7 2018_GR_00258 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst verkeerspolitie - motard)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de Lokale 
Politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst mobiliteitspolitie) verlaat op 
1 november 2018 de politiezone omdat hij gaat werken voor de gerechtelijke sectie van de 
Wegpolitie Antwerpen. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie/motard 
binnen de verkeerspolitie 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 
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.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst verkeerspolitie 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.

8 2018_GR_00259 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid 
niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen de meldkamer van de politiezone Sint-Niklaas komt op 1 april 2019 één functie van 
onthaalmedewerker-telefonist vrij omdat een collega met pensioen gaat. Deze collega is echter 
reeds langdurig ziek. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het 
belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. De korpschef wenst de functie in te 
vullen met een CALogpersoneelslid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002.
Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 2002.
Omzendbrief GPI 23 van 19 januari 2003.
Permanente nota van 3 juli 2009 van de Directie van de juridische dienst van de Federale 
Politie.

Argumentatie
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Voor de invulling van een dringende behoefte kan de politie binnen het administratief en 
logistiek kader overgaan tot contractuele aanwerving. De functie moet dan wel in een volgende 
mobiliteitscyclus vacant worden verklaard.
De korpschef wenst hiertoe over te gaan voor één vacante functie voor onthaalmedewerker-
telefonist in de meldkamer van de politiezone. Wanneer er binnen deze categorie van 
medewerkers een functie niet opgenomen is, brengt dit de planning van de permanentiedienst 
in gevaar. Het is daarom aangewezen de vacature zo snel mogelijk in te vullen. De Lokale 
Politie Sint-Niklaas kan hiervoor putten uit een wervingsreserve vastgesteld in zitting van van 
het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2018.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één CALogfunctie niveau D voor onthaalmedewerker-telefonist voor de dienst meldkamer van 
de politiezone Sint-Niklaas contractueel in te vullen, omwille van dringende nood en hiervoor 
beroep te doen op een wervingsreserve vastgesteld op 11 juni 2018.

9 2018_GR_00260 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst dringende politiehulp - dispatching)

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 nabijheidspolitie) verlaat op 1 
februari 2019 de politiezone omdat hij in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) 
wenst te gaan. De korpsleiding heeft beslist deze functie vacant te verklaren in de dienst 
dringende politiehulp - dispatching.
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 
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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 
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.
Deze vervanging past binnen het personeelsbudget van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst dringende politiehulp - 
dispatching 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

Boekhouding
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Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

10 2018_GR_00264 Erediensten: kerkfabrieken: budgetwijzigingen: 
akteneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Deze budgetwijzigingen hebben tot doel de Z-waarde van de jaarrekening 2017 te verrekenen 
en bijkomende investeringen te voorzien.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de wijziging nummer 2 van het 
budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw-
Hulp-der-Christenen, Christus Koning, Sint-Catharina en Sint-Johannes Bosco.

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.
Brief van 17 september 2018 van het centraal kerkbestuur met betrekking tot indiening 
wijziging nummer 2 van het budget 2018 van de kerkfabriek O.L. Vrouw ten Bos, Sint-Niklaas, 
O.L. Vrouw Hulp der Christenen, Christus Koning, St Catharina en St Johannes Bosco.

Argumentatie
Elke budgetwijziging moet passen binnen het goedgekeurd meerjarenplan. Momenteel ligt de 
budgetwijziging van zes kerkfabrieken voor, waarbij werd nagegaan of deze past binnen het 
meerjarenplan van alle kerkfabrieken samen.
De in het meerjarenplan 2014-2019 van de stad vastgelegde maximumbedragen van toelagen 
aan kerkfabrieken zijn voor de exploitatie-uitgaven 500.000 EUR/jaar of 3.000.000 EUR/2014-
2019 en voor de investeringen 1.200.000 EUR/2014-2019.
De coördinatietabel toont voor de investeringstoelagen over de volledige periode van het 
meerjarenplan 2014-2019 een totaal van 1.440.966,11 EUR in plaats van het maximum van 
1.200.000 EUR.
In gemeenteraadszitting van 27 oktober 2017 werd reeds benadrukt dat het bedrag van 
1.200.000 EUR als investeringstoelage niet overschreden mag worden. Het centraal kerkbestuur 
voorziet evenwel dat niet alle investeringen vóór eind 2018 zullen worden afgehandeld en 
betaald, waardoor het bedrag van 1.440.966,11 EUR niet zal worden bereikt.
Een budgetwijziging die een belangrijk aandeel heeft in de overschrijding van de 
investeringsenveloppe van 1.200.000 EUR is de verwarming van Onze-Lieve-Vrouw-Hulp-der-
Christenen. De raming bedraagt 516.338,24 EUR. Hiervan is kennis genomen door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 30 juli 2018. De toelichting bij de overschrijding 
van de oorspronkelijk voor deze investering voorziene uitgave luidt dat de duurdere optie zorgt 
voor een betere warmtespreiding en een hoger comfort met een meerkost ten opzichte van de 
initiële raming tot gevolg. Dit was een niet geplande uitgave die hoogstwaarschijnlijk 
doorgeschoven wordt naar het budget 2019.
De kerkfabriek Sint-Johannes Bosco voert een wijziging uit van de exploitatietoelage. Er wordt 
40.000 EUR van de ontvangen exploitatietoelage van 46.712,12 EUR overgedragen naar de 



Gemeenteraad 16/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

investeringstoelage.
Voor Heilig Hart is er een officiële ontbinding lopende. De twee kerkraden Heilig Hart en Sint-
Niklaas zijn gefusioneerd naar één kerkraad. De financiële overdracht zou nog gebeuren in 
2018. Dit moet nog verwerkt worden in een aparte budgetwijzing voor beide kerkfabrieken 
waarbij alle effectieve rekeningcijfers van 2018 van Heilig Hart in Sint-Niklaas worden 
opgenomen. Heilig Hart moet dan voor 2018 geen rekening meer indienen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, s.pa-Groen, CD&V, Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) 
en 3 onthoudingen (Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
akte te nemen van de budgetwijziging nummer 2 van het budget 2018 van de kerkfabrieken 
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw-Hulp-der- Christenen, Christus 
Koning, Sint-Catharina en Sint-Johannes Bosco.
Een exemplaar van deze budgetwijzigingen wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan het centraal kerkbestuur Sint-Niklaas om haar coördinerende rol te 
vervullen voor de bewaking van de investeringsenveloppe die maximum 1.200.000 EUR 
bedraagt. Bij een overschrijding van de enveloppe zal het centraal kerkbestuur eerst de 
budgetten van de individuele kerkfabrieken in het meerjarenplan moeten herschikken teneinde 
binnen de totale enveloppe te blijven.

Artikel 3
de exploitatietoelage van kerkfabriek Sint-Johannes Bosco over te boeken naar de 
investeringstoelage ten belope van 40.000 EUR.

Bijlagen
Coordinatietabel MJP 2014-2019 kerkfabrieken nav budgetwijziging 2
budgetwijziging 2018 Christus Koning
budgetwijziging 2018 OL Vrouw Hulp der Christenen
budgetwijziging 2018 OL Vrouw ten Bos
budgetwijziging 2018 Sint Nicolaas
budgetwijziging 2018 St Catharina
budgetwijziging 2018 St Johannes Bosco

11 2018_GR_00265 Erediensten: kerkfabrieken: goedkeuring actualisering 
meerjarenplan 2014-2019 en goedkeuring budget 2019

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding
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Bondige toelichting
Het jaarlijks in te dienen budget van de kerkfabrieken is een afgeleide van een door hen 
opgemaakt meerjarenplan. Wanneer dit budget binnen de grenzen van het goedgekeurd 
meerjarenplan blijft, moet de gemeenteraad enkel akte nemen van dit budget. Dit is niet het 
geval voor het budget 2019 van de elf kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied.
Het budget 2019 past op basis van de coördinatietabel niet binnen het meerjarenplan, waardoor 
de gemeenteraad het budget 2019 effectief moet goedkeuren. Er zullen bijkomende budgetten 
moeten worden voorzien.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de actualisering van het meerjarenplan 2014-2019 
evenals het budget 2019 van de kerkfabrieken goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, in het bijzonder artikelen 17 tot en met 21, 25 en 45 tot en met 50.

Argumentatie
De oorspronkelijke meerjarenplannen 2014-2019 werden goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 29 augustus 2014.
In samenspraak met het Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas werd de coördinatietabel MJP 2014-
2019 aangepast en werden de nodige compensaties binnen de investeringsenveloppe 
doorgevoerd.
Hierna volgt een overzicht van de exploitatie- en investeringstoelagen 2019:

Kerkfabrieken

Explotatietoelage 2019

MJP 2014-2019

2019

Budget

2019
Sint-Jozef 58.454,97 42.824,34
HH Andreas en Ghislenus 43.496,20 20.153,41
OLV Hulp der Christenen 78.732,00 56.206,73
H Familie 20.555,08 9.241,10
Christus Koning 0,00 0,00
St Jan de Doper 14.950,00 0,00
St Catharina 54.947,85 44.377,68
Sint-Job 31.466,32 12.358,64
OLV ten Bos 39.607,66 21.680,89
St Johannes Bosco 24.230,00 17.586,21
Sint-Nicolaas 134224,02 101.477,98

TOTAAL 500.694,10 325.906,98
Kerkfabrieken

Investeringstoelage 2019

MJP 2014-2019

2019

Budget

2019
Sint-Jozef - -
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HH Andreas en Ghislenus 10.000,00 265.069,00
OLV Hulp der Christenen 26.000,00 42.000,00
H Familie - -
Christus Koning - -
St Jan de Doper - -
St Catharina - 3.025,00
Sint-Job - -
OLV ten Bos 15.500,00 -
St Johannes Bosco - 80.000,00
Sint-Niklaas 15.000,00 -

TOTAAL 66.500,00 390.094,00

De coördinatietabel toont voor de investeringstoelagen over de volledige periode van het 
meerjarenplan 2014-2019 een totaal van 1.752.148,11 EUR in plaats van het maximum van 
1.200.000 EUR. Dit is een overschrijding van 552.148,11 EUR.
Het centraal kerkbestuur voorziet dat niet alle investeringen vóór eind 2019 zullen worden 
afgehandeld en betaald, waardoor het bedrag van 1.752.148,11 EUR niet zal worden bereikt.

Om het tekort van 552.148,11 EUR te financieren wordt het volgende voorgesteld (werd ook op 
het overleg stad–centraal kerkbestuur van 10 september 2018 als mogelijke oplossing 
besproken):

1)      Een verschuiving van het overschot van de exploitatietoelagen uit het budget 2018 en 
2019 van respectievelijk afgerond 140.000 EUR (500.000 in MJP voorzien – 359.177,58 in 
budget voorzien) en afgerond 174.000 EUR (500.000 in MJP voorzien - 325.906,98 in budget 
voorzien) naar de investeringstoelagen van het budget 2019.

2)      Een deel van de verkoop van de pastorijen kan terugvloeien naar de kerkfabrieken.
Dit in uitvoering van de in actiepIan 42 van het Witboek opgenomen afspraak.  Een deel van de 
opbrengst van de verkoop van het patrimonium kan gebruikt worden ter financiering van andere 
investeringen.

Pastorij Datum verkoop Bedrag verkoop
Belsele 1 oktober 2014 501.000 EUR
Nieuwkerken 8 juli 2015 466.000 EUR
Christus Koning 9 december 2015 250.000 EUR
 1.217.000 EUR

Om het tekort verder aan te zuiveren, kan er nog 238.148,11 EUR gebruikt worden van deze 
verkoop en toegevoegd worden aan de investeringstoelagen van het budget 2019.
Heilig Hart heeft geen budget 2019 meer ingediend omdat ze in 2018 gefusioneerd is met Sint-
Niklaas.
Bij de controles is gebleken dat de Y’ waarde van budget 2019 niet overeenstemmen met de Z-
waarde van budget(wijziging) 2018. Dit heeft geen invloed op de betaling van de exploitatie- en 
investeringstoelagen.



Gemeenteraad 19/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, s.pa-Groen, CD&V, Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) 
en 3 onthoudingen (Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

Artikel 1
de actualisering van het meerjarenplan 2014-2019 van de elf kerkfabrieken op het stedelijk 
grondgebied goed te keuren.
Een exemplaar van de aangepaste coördinatietabel meerjarenplan 2014-2019 wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
het budget 2019 van de elf kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied goed te keuren.
Een exemplaar van deze budgetten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 3
akkoord te gaan met:
-   een verschuiving van het overschot van de exploitatietoelagen uit het budget 2018 en 2019 
van respectievelijk afgerond 140.000 EUR en 174.000 EUR naar de investeringstoelagen van het 
budget 2019;
-   een deel van de verkoop van de pastorijen te laten terugvloeien naar de kerkfabrieken voor 
een bedrag van 238.148,11 EUR en dit toe te voegen aan de investeringstoelagen van het 
budget 2019.

Bijlagen
Coordinatietabel MJP 2014-2019 nav budget 2019
budget 2019 Christus Koning
budget 2019 Heilige Familie
budget 2019 OLVrouw Hulp der Christenen
budget 2019 OLVrouw ten Bos
budget 2019 Sint Niklaas
budget 2019 Sint-Jozef
budget 2019 SS Andreas en Ghislenus
budget 2019 St Catharina
budget 2019 St Jan de Doper
budget 2019 St Job
budget 2019 St Johannes Bosco

HD 1 2018_GR_00289 Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke 
politieverordening naar aanleiding van de Dag van de 
Jeugdbeweging 2018: bekrachtiging beslissing 
burgemeester

Behandelende cluster - dienst
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Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van de burgemeester van 16 oktober 2018 
houdende vaststelling van een tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Dag van de 
Jeugdbeweging 2018 te bekrachtigen.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de Dag van de Jeugdbeweging volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:

1. verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in 
het bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;

2. verbod voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op 
het openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens 
op de vergunde terrassen;

3. verbod voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), voor alle horecazaken 
en nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële 
acties op te zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende 
dranken in de hand werken.

Aanvullende argumenten:

1. Dag van de Jeugdbeweging zet heel sterk in op  sensibiliseren rond middelengebruik en 
werkt hier sterk op in de feestzone die ze zelf beheren, maar kan niet optreden daarbuiten;
2. in het verleden was er geen sprake van grote overlast, maar elk jaar zijn er wel een beperkt 
aantal jongeren die toch (sterke) drank nuttigen (zelfs al zijn ze schoolplichtig);
3. dit jaar is er een school die die dag geen lessen organiseert, waardoor - zeker bij de 
betrokken studenten- de verleiding zou kunnen ontstaan om te drinken.

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.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de beslissing van de burgemeester van 16 oktober 2018, waarbij een tijdelijke 
politieverordening werd uitgevaardigd naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging, te 
bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
20181019 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de DVDJ.pdf

OPENBARE ZITTING

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

13 2018_GR_00267 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: buitengewone algemene 
vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiding effectief 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de algemene vergadering van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, 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 algemene vergadering van de Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede op 4 december 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
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- volgende vertegenwoordiger voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 
44.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen, omgevormd tot 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.
Statuten Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.

Argumentatie
Met brief van 5 oktober 2018, ontvangen op 8 oktober 2018, bezorgt de Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 4 
december 2018 met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslagen algemene vergaderingen 5 juni 2018.
2. Activiteiten en strategie.
3. Begroting 2019.
4. Uittreding provincie.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

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 4 december 
2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 4 
december 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, om in te stemmen met de 
op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 3
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 4 december 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid, °13 februari 
1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
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2018BEA03334 Uitnodiging BAV 04-12-2018
0 Agenda Buitengewone algemene vergadering 04-12-2018
1 Goedkeuring verslagen Algemene vergaderingen 05-06-2018
2 Activiteiten en strategie
3 Begroting 2019
4 Uittreding povincie
5 Ontslag en benoeming bestuurders

HD 2 2018_GR_00290 Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: 
samenstelling: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De sp.a-Groen-fractie wenst de samenstelling van enkele gemeenteraadscommissies te 
wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 39 en 40, 7°.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 21.
Gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 houdende vorming, samenstelling en verkiezing 
voorzitters gemeenteraadscommissies.
Gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2014 houdende wijziging van de benaming van twee 
gemeenteraadscommissies.
Gemeenteraadsbeslissingen van 25 oktober 2013, 28 februari 2014, 28 maart 2014, 29 augustus 
2014, 26 september 2014, 24 april 2015, 28 augustus 2015, 23 oktober 2015, 22 december 
2016, 22 september 2017 en 23 maart 2018 houdende wijziging van de samenstelling van de 
gemeenteraadscommissies.

Argumentatie
De gemeenteraad richt de gemeenteraadscommissies op, bepaalt het aantal en de 
bevoegdheden van die commissies en stelt de leden aan. De wijziging van de samenstelling van 
volgende gemeenteraadscommissies wordt derhalve ook aan de gemeenteraad voorgelegd:
- commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, 
seniorenbeleid en evenementen: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid Hasan 
Bilici en raadslid Hasan Bilici als plaatsvervangend lid vervangen door Mike Nachtegael;
- commissie voor personeel, interne organisatie en sport: raadslid Ali Alci als effectief lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 
- commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: raadslid Ali 
Alci als effectief lid vervangen door raadslid Ilse Bats;
- commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Ali Alci als 
effectief lid vervangen door raadslid Ilse Bats en raadslid Ilse Bats als plaatsvervangend lid 
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vervangen door raadslid Aster Baeck;
- commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en 
participatie: raadslid Ali Alci als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Ilse Bats;
- commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen 
door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor mobiliteit, economie en werk: raadslid Ali Alci als plaatsvervangend lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor financiën: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid Hasan Bilici 
en raadslid Hasan Bilici als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Aster Baeck.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
kennis te nemen van de door de fractie sp.a-Groen ingediende akte van voordracht voor de 
wijziging van de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies:
- commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, 
seniorenbeleid en evenementen: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid Hasan 
Bilici en raadslid Hasan Bilici als plaatsvervangend lid vervangen door Mike Nachtegael;
- commissie voor personeel, interne organisatie en sport: raadslid Ali Alci als effectief lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 
- commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: raadslid Ali 
Alci als effectief lid vervangen door raadslid Ilse Bats;
- commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Ali Alci als 
effectief lid vervangen door raadslid Ilse Bats en raadslid Ilse Bats als plaatsvervangend lid 
vervangen door raadslid Aster Baeck;
- commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie: 
raadslid Ali Alci als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Ilse Bats;
- commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen 
door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor mobiliteit, economie en werk: raadslid Ali Alci als plaatsvervangend lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael;
- commissie voor financiën: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid Hasan Bilici 
en raadslid Hasan Bilici als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Aster Baeck.

Bijlagen
voordrachtsakte commissies

OPENBARE ZITTING

DIENSTVERLENING

Toerisme
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14 2018_GR_00268 Stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme: vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme opnieuw samen.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de 
afvaardiging van zijn fractie in de commissie. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Statuten stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 22 juli 1946 en gewijzigd door de gemeenteraad in zittingen van 7 
mei 1965, 5 april 1971, 24 maart 1983, 23 januari 1989, 24 februari 1995 en 16 februari 2007.

Argumentatie
De stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme is overeenkomstig haar statuten 
als volgt samengesteld:
- een beheerraad bestaande uit veertien stemgerechtige leden-afgevaardigden van de 
gemeenteraad (evenredig verdeeld over alle fracties van de gemeenteraad), een 
stemgerechtigde voorzitter rechtstreeks aangesteld door de gemeenteraad buiten voormelde 
afgevaardigden van de fracties, de schepen (zonder stemrecht) tot wiens bevoegdheid het 
toerisme behoort;
- een secretaris, aangesteld door de gemeenteraad onder de leden van het gemeentepersoneel;
- een aantal raadgevende leden, namelijk vertegenwoordigers van plaatselijke toeristische 
verenigingen, en deskundigen.
De heer Filip Baeyens verzoekt per e-mail van 8 oktober 2018 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de N-VA-fractie in de commissie. De heer Jan Praet, Heimolenhoek 4, 
9100 Sint-Niklaas, wordt vervangen door de heer Luk Huys, Gavermolenstraat 54/1, 9111 
Belsele.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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



Gemeenteraad 26/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

Artikel 1
de heer Jan Praet als stemgerechtigd lid namens N-VA in de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme, met ingang van heden, te vervangen door de heer Luk Huys, 
Gavermolenstraat 54/1, 9111 Belsele.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

15 2018_GR_00272 Leveringen: logistiek: leveren kopieer- en printerpapier, 
omslagen en presentatiemappen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Vermits het huidige raamcontract voor het leveren van kopieer- en printerpapier, omslagen en 
presentatiemappen begin 2019 afloopt, wenst de dienst logistiek de procedure op te starten 
voor een nieuw raamcontract.  Hiervoor zal de openbare procedure gevoerd worden.  De 
indicatieve raming voor de totale looptijd van vier jaar bedraagt 400.000 EUR, btw inclusief.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

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.
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 'Leveren kopieer- en printerpapier, omslagen en 
presentatiemappen' werd een bestek met nr. 2018-151/OVA/papier/VW-RDW opgesteld door de 
dienst overheidsopdrachten en administratie.
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Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1: Wit kopieer- en printerpapier A4 en A3, meerdere grammages;
- perceel 2: Gekleurd kopieer- en printerpapier A4 en A3, meerdere grammages;
- perceel 3: Omslagen bedrukt met logo huisstijl;
- perceel 4: Presentatiemappen bedrukt met logo huisstijl.

De indicatieve raming voor de totale looptijd van vier jaar bedraagt 400.000 EUR, btw inclusief.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de voorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De stad Sint-Niklaas zal optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of 
diensten verwerft die bestemd zijn voor meerdere/andere aanbestedende overheden of 
aanbestedende entiteiten, meer bepaald: 
- Politiezone Sint-Niklaas, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas;
- OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas;
- Zorgpunt Waasland, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren.

De gunningscriteria zijn de volgende:
- Prijs: 60 %
- Degelijkheid en kwaliteit, manier van bestellen en opvolging leveringen en facturatie:
  * kwaliteit en degelijkheid: 15 %;
  * manier van bestellen: 5 %;
  * opvolging leveringen en facturatie: 5 %.
- Milieuvoorwaarden: naast de dwingende voorwaarden kan de inschrijver extra milieu-
inspanningen vermelden in de offerte: 15 %

De jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een verantwoordelijke van:
- het team overheidsopdrachten - leveringen en diensten;
- het team databeheer en administratie;
- afdeling plannen en ontwikkelen (duurzaamheid);
- dienst communicatie;
- dienst logistiek.

Adviezen
Logistiek: Gunstig advies.
In het bestek is de mogelijkheid voorzien dat een inschrijver een extra korting mag geven 
wanneer hij inschrijft voor meerdere percelen (samenvoeging van percelen is toegelaten).

Duurzaamheid: Gunstig advies.
Databeheer en administratie: Gunstig advies.
Politie: Gunstig advies.
Milieu: Gunstig advies.
Communicatie: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018-151/OVA/papier/VW-RDW en de indicatieve raming van 400.000 EUR, 
btw incl., voor de opdracht 'Leveren kopieer- en printerpapier, omslagen en presentatiemappen', 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie, goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten.

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

Artikel 3
dat de opdracht Europees zal bekend gemaakt worden.

Artikel 4
de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een verantwoordelijke van:
- het team overheidsopdrachten - leveringen en diensten;
- het team databeheer en administratie;
- afdeling plannen en ontwikkelen (duurzaamheid);
- dienst communicatie;
- dienst logistiek.

Artikel 5
kennis te nemen van het feit dat in toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 
2016 betreffende de overheidsopdrachten, de stad Sint-Niklaas zal optreden als 
aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor 
meerdere/andere aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:
- Politiezone Sint-Niklaas, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas;
- OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas;
- Zorgpunt Waasland, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren.

Artikel 6
alle betrokken besturen van deze beslissing op de hoogte te brengen.

Bijlagen
Bestek RC papier
Perceel_1_Inventaris
Perceel_2_Inventaris
Perceel_4_Inventaris
Perceel_3_Inventaris
Fundamentele veiligheidseisen bij leveringen
voorbeeld omslag_stad_229x114_AF_SpotHiRes
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voorbeeld omslag_stad_229x162_SpotHiRes
voorbeeld omslag_stad_324x229_SpotHiRes
voorbeeld omslag_stad_400x280_SpotHiRes
voorbeeld presentatiemap_stad_SpotHiRes

16 2018_GR_00273 Werken: aanleg gemeentepark Nieuwkerken: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden voor 
de opdracht 'aanleg gemeentepark Nieuwkerken' goed te keuren.

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.
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
Het ontwerp voor het nieuwe gemeentepark voorziet dat het is opgebouwd rond de bestaande 
weilanden en boszones en dat het zal zorgen voor een samenhang tussen de verschillende 
percelen waar passieve recreatie mogelijk wordt. Enkel de nieuw aan te leggen boszone 
(vroegere populierenaanplant) zal als een 'speelbos' ingericht worden. In dit speelbos wordt een 
ovale speelheuvel aangelegd met enkele speelelementen, zoals een bostheater, klimstammen 
en –touwen, balanceerstammen, …
De speelheuvel krijgt twee toegangen door middel van keerwanden bestaande uit 
boomstammen. De beplanting van het speelbos zal bestaan uit gemengd, inheems, 
bosplantsoen en hoogstammige bomen.
In de bestaande boszones wordt een bospad, bestaande uit houtschors, aangelegd zodat ook 
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deze zones vlotter toegankelijk worden. Doordat de zuidelijke boszone heel wat waardevolle 
loofbomen bevat wordt hier zo veel als mogelijk de actieve recreatie vermeden.
De huidige weilanden worden ingericht met een meer open karakter, waarbij enkele typische 
landschapskenmerken en historisch erfgoed van de gemeente Nieuwkerken-Waas aan bod 
komen.
Zo zullen de extensieve graslanden en het weiland aangelegd worden naar het beeld en 
karakter van de bolle akkers, welke typisch zijn voor het Waasland.
Het noord-oostelijke deel van de weilanden wordt ingericht als een schapenweide met een 
hoogstam fruitboomgaard. De weide met schapen verwijst naar de volksbenaming 
'schapenkoppen' die aan de inwoners van Nieuwkerken gegeven wordt. De fruitbomen 
verwijzen naar de talrijke appel- en peerboomgaarden die zich op het grondgebied van 
Nieuwkerken bevinden.
Het centrale grasland wordt als een open, bloemrijk grasland aangelegd met enkele solitaire 
hoogstam bomen. Door deze zone wordt één wandelpad in half-verharding (ternair mengsel) 
voorzien naar een houten brug, hierdoor wordt ook het bestaande bosgedeelte langs deze zijde 
van het park vlot bereikbaar. Doorheen dit grasland worden enkele graspaden gemaaid om de 
hele zone doorwaadbaar te maken. 
De lager gelegen stukken en bestaande, deels verlande, grachten worden uitgegraven en 
verbreed met zwak hellende oevers. Deels zal over deze vochtige zones een houten vlonderpad 
aangelegd worden. Op het bredere stuk van dit vlonderpad zal een zitplek geconstrueerd 
worden.

Om budgettaire redenen werd het dossier opgedeeld in drie percelen:
- perceel 1 omvat de grondwerken en afwatering, de paden en de houten bruggen; 
- perceel 2 omvat het leveren en plaatsen van speeltoestellen;
- perceel 3 omvat het leveren en plaatsen van de houten vlonder.
Het is de bedoeling om percelen 2 en/of 3 enkel toe te wijzen als de offerteprijzen laag genoeg 
zijn of als er budgettaire ruimte vrijkomt.

Het straatmeubilair en de aanleg van het groen is niet inbegrepen in dit dossier. De 
groenaanleg kan door de dienst beheer openbaar domein gebeuren. Voor de aanleg wordt 
participatie van de buurt en/of van de scholen voorzien. Zij werden ook betrokken bij het 
voortraject.
Het straatmeubilair kan geplaatst worden via het raamcontract voor het straatmeubilair.
In het kader van deze opdracht 'Aanleg gemeentepark Nieuwkerken' werd een bestek met nr. 
2017/006aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (grondwerken, plaatsing afsluiting en bruggen), raming: 115.746,25 EUR, excl. btw;
- perceel 2 (leveren en plaatsen van speelconstructies), raming: 24.250,00 EUR, excl. btw;
- perceel 3 (leveren en plaatsen van houten vlonder), raming: 55.750,00 EUR, excl. btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 195.746,25 EUR, excl. btw 
(41.106,71 EUR btw verlegd).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Adviezen
Natuur: Gunstig advies.
De opdeling in percelen en gedeeltelijke uitvoering door eigen diensten laat toe om de aanleg 
gefaseerd uit te voeren. 
Afhankelijk van de offertes wordt getracht om percelen 1 en 2 op korte termijn uit te voeren.

Jeugd (JEU): Gunstig onder voorwaarden.
Bij het plaatsen van een speelomgeving moet er steeds een ingebruiknamekeuring uitgevoerd 
worden. Op die manier wordt aangetoond dat de speelomgeving voldoet aan alle Europese 
normen. In het bestek is voorzien dat de ingebruiknamekeuring ten laste van de leverancier valt.

Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het bestek met nr. 2017/006aa en de raming voor de opdracht 'aanleg gemeentepark 
Nieuwkerken', 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 raming bedraagt 195.746,25 EUR, btw verlegd.

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te voorzien in het investeringsbudget en exploitatiebudget van 
2018, op budgetcodes 22000007/RME/0340 (actie/raming 2018142278/2018142608), 
22000007/RME/0340 (actie/raming 2018142280/2018142615) en 61501550/RME/0340 
(actie/raming 2018142310/2018142657).

Bijlagen
bestek
1-ontwerp - grondplan
2-ontwerp - uitvoering
3-ontwerp - houten vlonder
3-ontwerp - terreinprofielen

17 2018_GR_00274 Diensten: facilitatietraject voor energieprestatiecontract 
(EPC) in het kader van CiRe-project: goedkeuring 
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overeenkomst

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
Sint-Niklaas is partner in het project CiRe 'Circulair Renoveren' van het Vlaams Energiebedrijf 
(VEB), Factor 4, VUB en GD&A Advocaten. Het doel van het project is om bij een drietal grote 
organisaties energiebesparing te realiseren op basis van een prestatiecontract. Bijkomend 
onderzoeken de studiepartners op welke manier circulariteit in de contracten kan verwerkt 
worden.
Op basis van uitgebreid intern overleg werkte Factor4 een voorstel van facilitiatietraject uit 
voor de opstart van een energieprestatiecontract met een ESCO (Energy Service Company).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst tussen de stad en Factor4 met 
betrekking tot het faciliatietraject ‘circulaire renovatie via prestatiecontract’ goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 en 43.
Klimaatplan 2015-2020 (Actie 4: Afsluiten van energieperformantiecontract (EPC) met een 
Energy Saving Company (ESCO) om het energieverbruik in de gebouwen met het grootste 
verbruik te verminderen).

Argumentatie
Wat is een ESCO? Wat is een EPC?
Een Energy Service Company (ESCO) is een publieke of private organisatie die integrale 
energieoplossingen biedt voor het beheer van gebouwen. Via een energieprestatiecontract 
(EPC), krijgt de opdrachtgever van de ESCO een garantie op de energiebesparing (elektriciteit, 
gas en water), het comfort voor de gebruikers en de restwaarde van het gebouw, in ruil voor een 
vaste vergoeding. De ESCO zorgt voor de monitoring en verificaties van de energieprestatie. 
De contracten hebben een gemiddelde looptijd van acht tot vijftien jaar. De ESCO die instaat 
voor de vastgelegde energiebesparing en de financiële investering, zal alle noodzakelijke 
energiemaatregelen hoofdzakelijk treffen in jaar één, gezien de energieprestatie in maand 
dertien moet gerealiseerd zijn. De opdrachtgever geniet van de verminderde energiekost vanaf 
jaar één. 
Gezien de hoge complexiteit, wordt de aanstelling van een ESCO meestal begeleid door een 
facilitator. Deze onafhankelijke partij helpt onder andere bij de opmaak en controle van de 
voorwaarden (KPI’s) uit het EPC, tot twee jaar na aanstelling. Een voorstel tot dergelijk 
facilitatietraject ligt momenteel voor ter goedkeuring.

Historiek
In 2015 onderzocht de stad reeds het beheer van stadsgebouwen via een ESCO in het kader van 
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de opmaak van het klimaatplan. Omdat heel wat grotere gebouwen in een verbouwingstraject 
zaten en we niet beschikten over voldoende (juridische) kennis en financiële ruimte, werd dit 
onderzoek stopgezet. Om andere partners te informeren over EPC met een ESCO, organiseerde 
de stad op 8 juni 2016 een infosessie ‘energie’ voor de publieke sector met het VEB als 
belangrijkste spreker. Als resultaat hiervan werd binnen de Sint-Niklase scholen afgelopen jaren 
een intensief haalbaarheidsonderzoek gevoerd.

Circulair Renoveren (CiRe)
Het CiRe-project beoogt de ontwikkeling van circulaire renovatie van Vlaamse publieke 
gebouwen via een prestatiecontract. Het project wordt getrokken door Factor4 met volgende 
partners: het VEB, de VUB en GD&A Advocaten. Het project ontvangt steun van Vlaanderen 
Circulair (OVAM). Deelname van de stad Sint-Niklaas bood de kans om de haalbaarheidsstudie 
over het aanstellen van een ESCO via een EPC uit 2015, verder te onderzoeken voor de 
stadsgebouwen. Op 11 september 2017 stemde het college van burgemeester en schepenen in 
met de ondertekening van de engagementsverklaring van het project CiRe. Op 22 maart 2018 
vond de startvergadering van het project plaats in Brussel.

Selectie gebouwen
Om voldoende risicospreiding te geven aan de ESCO heeft de gebouwenpool idealiter een 
totaal energieverbruik van een half miljoen EUR. Een standvastig gebruik van het gebouw 
tijdens de contractduur verhoogt de haalbaarheid, dat wil zeggen dat er voor de betrokken 
gebouwen bij voorkeur geen grote bouwkundige ingrepen (uitbreidingen, renovaties…) gepland 
zijn. Deze wijzigingen kunnen aanleiding geven tot discussie over hun effect op de 
energieprestatie en argumenten die door de ESCO zullen aangehaald worden in geval de 
beloofde prestaties niet gehaald worden.
Er wordt voorgesteld om met een ‘long list’ te starten om tegen ten laatste 1 juli 2019 over te 
gaan tot een definitieve selectie van de ‘short list’. De ‘long list’ bestaat momenteel uit 
volgende gebouwen: politiehuis, SASK-SAMWD, stadsschouwburg, Vrije Ateliers, Complex 
Zwijgershoek - SteM, stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken en stedelijke 
basisschool Gavertje Vier Belsele, Sinbad, sporthal De Mispelaere, sporthal Ter Beke, sporthal 
De Witte Molen en het Mercatormuseum. Alle gebouwen zullen onderworpen worden aan een 
grondige (energie)analyse, onderhoudstaat en -planning, energiejaarrapport en 
conditiestaatmeting, zodat de opdracht voor de ESCO gedetailleerd kan beschreven worden. 

Voorstel facilitatietraject Factor4
In het kader van het CiRe-project stelde Factor4 een projectvoorstel voor facilitatietraject voor 
(zie bijlage). Het traject houdt onder meer in:
- opmaken definitieve gebouwenpool en verzamelen ontbrekende gegevens;
- conditiemeting NEN2767;
- gedetailleerde energie-audit en analyse energieverbruik;
- gebouwinformatie met betrekking tot het gebruik, onderhoud, veiligheid …;
- kosten-batenanalyse;
- KPI’s, selectiecriteria … nodig voor selectieprocedure van ESCO;
- selectie kandidaat-ESCO’s en gunnen van EPC aan ESCO via onderhandelingsprocedure;
- opvolgen KPI’s en voorwaarden gedurende projectjaar één en twee;
- projectmanagement en -communicatie;
- juridische ondersteuning.
Factor4 biedt deze dienstverlening aan voor een bedrag van 174.711 EUR, exclusief btw, (incl. 
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20 % korting via CiRe). Dit bedrag is exclusief de sporthallen De Mispelaere, Ter Beke en De 
Witte Molen en het Mercatormuseum, gezien deze later werden toegevoegd. Het traject loopt 
over een periode van 3 jaar en een half.

Timing: 
1) november 2018 - juni 2019: voorbereiding, oprichten stuurgroep en technische werkgroep;
2) februari 2019 - juni 2019: selectie van kandidaat-ESCO’s;
3) juni 2019 - april 2020: gunning ESCO;
4) mei 2020 - mei 2022: opvolging EPC projectjaren één en twee. 
Deze timing is onder voorbehoud van beperkte beslissingsperiodes.

Van april tot september 2018 werd het principe van EPC en het voorstel van Factor4 uitvoerig 
besproken door de betrokken diensten, de gebouwverantwoordelijken en het managementteam. 
De diensten staan positief tegenover het principe en zijn bereid input te leveren tijdens de 
opmaak van het bestek. Hierbij zal het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat zoveel mogelijk 
onderhoudsaspecten worden opgenomen door de ESCO om te vermijden dat er een gedeelde 
verantwoordelijkheid zou ontstaan. Ook moet er een duidelijke aanspreekpunt zijn voor 
meldingen en klachten.
CiRe is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject o.a. omdat het (1) gesteund wordt door het 
innovatieprogramma Vlaanderen circulair en (2) de innovatieve integratie van water en 
materialen in een EPC-traject nastreeft. Dergelijke onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten vallen 
niet onder de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, tenzij tegelijkertijd voldaan is 
aan onderstaande drie criteria:
(1) de diensten vallen inhoudelijk onder CPV-codes 73000000-2 tot 73120000-9, 73300000-5, 
734200000-2 en 73430000-5;
(2) de baten zijn uitsluitend voor de overheid;
(3) de O&O-dienst wordt 100 % betaald door de overheid.
CiRe voldoet aan geen van deze criteria.

Adviezen
Projecten gebouwen: Gunstig advies.
Duurzaamheid: Gunstig advies.
beheer gebouwen: Gunstig advies.
De opgenomen 'long list' is conform de input vanuit de dienst beheer gebouwen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de overeenkomst met betrekking tot het facilitatietraject ‘circulaire renovatie via 
prestatiecontract’ goed te keuren met het oog op de aanstelling van een ESCO (Energy Service 



Gemeenteraad 35/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

Company). De overeenkomst wordt gesloten met Factor4 bvba, Lange Winkelhaakstraat 26, 
2060 Antwerpen, voor een bedrag van 174.711 EUR + 21 % btw = 211.400,31 EUR, incl. btw. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Overeenkomst CiRe EPC-facilitatie Sint-Niklaas 2018-10-04 SHARED
Projectvoorstel CiRe EPC-facilitatie Sint-Niklaas DOC 2018-10-04 SHARED

18 2018_GR_00284 Werken: SteM: stookplaatsrenovatie: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren voor de renovatie van de stookplaats van het SteM.

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 41 §1, 2° en 57.
Gemeentedecreet, 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
De ontwerpopdracht voor 'SteM: stookplaatsrenovatie' werd gegund aan EDV Engineering bvba, 
Stapelplein 32, 9000 Gent.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2018/026aa opgesteld door de 
ontwerper, EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 9000 Gent.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 136.925 EUR, btw verlegd.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/026aa en de raming voor de opdracht 'SteM: stookplaatsrenovatie', 
opgesteld door de ontwerper, EDV Engineering bvba, Stapelplein 32, 9000 Gent, 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 136.925 EUR, btw verlegd.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2018141914, ramingnummer 
2018150441.

Bijlagen
01 Administratieve bepalingen STEM
bijlage 1 Leidraad technieken Sint-Niklaas
bijlage 2 Leidraad GBS Sint Niklaas Johnson Controls
bijlage 3 bestaand elektrisch bord HVAC STEM
bijlage 4 Puntenlijst JCI
bijlage 5 tabel uitwendige invloedsfactoren
STEM - CV-01_index C
STEM - CV-02_index C
STEM - CV-10_index C

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

19 2018_GR_00275 Urbanisatie: rup Wallenhofwijk – eerste wijziging: 
definitieve goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Het rup Wallenhofwijk wordt gedeeltelijk gewijzigd voor de vernieuwing en uitbreiding van het 
woonzorgcentrum in Nieuwkerken. Het uitwerken van deze wijging werd opgedragen aan 
Interwaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eerste wijziging van het rup Wallenhofwijk definitief 
goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas.

Argumentatie
Het rup Wallenhofwijk werd goedgekeurd door de Deputatie op 25 november 2010. Het rup 
werd opgemaakt voor de invulling van de resterende percelen woonuitbreidingsgebied in de 
Wallenhofwijk, de realisatie van een park, de uitbreiding van de OCMW-campus en de omzetting 
van een compensatiegebied. Door gewijzigde regelgeving in de zorgsector volstaan de 
stedenbouwkundige voorschriften van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen met 
parkkarakter niet meer om de uitbreiding van het woonzorgcentrum in Nieuwkerken te kunnen 
realiseren. Daarom dringt een gedeeltelijke aanpassing van het rup zich op.
De gemeenteraad stelde in zitting van 27 april 2018 het ontwerp rup voorlopig vast. Tijdens het 
openbaar onderzoek, dat plaats had van 18 mei 2018 tot en met 16 juli 2018, werden er geen 
bezwaarschriften ingediend. De Gecoro bundelde en coördineerde alle adviezen en bracht op 2 
oktober 2018 een gemotiveerd gunstig advies uit.

Adviezen
Gecoro: Gunstig advies.
Op basis van de ontvangen adviezen stelt de Gecoro dat er geen enkele aanpassing of 
aanvulling moet gebeuren aan het rup Wallenhofwijk – eerste wijziging. Er wordt een gunstig 
advies verleend met algemene stemmen over het ontwerp rup Wallenhofwijk – eerste wijziging.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
kennis te nemen van het advies van de Gecoro van 2 oktober 2018 in verband met het rup 
Wallenhofwijk – eerste wijziging en dit advies bij te treden.

Artikel 2
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wallenhofwijk – eerste wijziging definitief goed te 
keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.
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Bijlagen
RUP_46021_214_00004_00001_Feitelijke en juridische toestand_DV
RUP_46021_214_00004_00001_MER - SCRPL17117-compressed
RUP_46021_214_00004_00001_Grafisch plan_DV
RUP_46021_214_00004_00001_Toelichtingsnota_DV
RUP_46021_214_00004_00001_Stedenbouwkundige voorschriften_DV
Advies Gecoro + adviezen

20 2018_GR_00276 Sociaal woonbeleidsconvenant 1 juli 2018 – 30 juni 
2021: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.

Bondige toelichting
Met brief van 22 maart 2018 nodigde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de stad 
Sint-Niklaas uit een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten voor de periode 1 juli 2018 tot 
en met 30 juni 2021. In zitting van 23 april 2018 ging het college van burgemeester en 
schepenen akkoord om in te gaan op de vraag voor het afsluiten van een sociaal 
woonbeleidsconvenant voor een bijkomend contingent van 136 sociale huurwoningen.
Op 6 september 2018 ontving de stad het bericht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen dat een convenant kan afgesloten worden voor 121 bijkomende sociale huurwoningen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het woonbeleidsconvenant goed te keuren. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 en 43.
Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen 
voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de 
methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweerjaarlijkse voortgangstoets.
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedure voor de planning, de 
programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse 
bepalingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012.
Witboek 2013-2018 (AP 54: Geplande projecten opvolgen en realiseren).

Argumentatie
Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Grond- en pandendecreet dat op 1 
september 2009 in werking trad. Artikel 4.1.4 regelt het gemeentelijk objectief voor sociale 
huurwoningen. De objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels zijn opgeheven 
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sinds 14 oktober 2016. Het artikel geeft aan hoe het gewestelijke objectief van 50.000 
bijkomende sociale huurwoningen tussen 2009-2025 wordt verdeeld onder de gemeenten (= 
bindend sociaal objectief, BSO). Het decreet verdeelt 35.233 sociale huurwoningen. De overige 
14.767 woningen kunnen worden ingevuld via de sociaal woonbeleidsconvenanten en door 
bijkomende inhuurnames van sociaal verhuurkantoren in gemeenten die hun bindend sociaal 
objectief bereikten.
Het sociaal woonbeleidsconvenant bevat het aantal sociale huurwoningen bovenop het BSO, 
waarvan de realisatie de komende drie jaar kan opstarten en waarvoor een financiering wordt 
aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het aantal woningen in 
het convenant is gebaseerd op de projecten die effectief in de pijplijn zitten en in principe 
minstens een schetsontwerp hebben en niet op de projectenlijst (webtoepassing waar sociale 
woonprojecten worden beheerd) staan.
Binnen het toegekende aantal bijkomende woningen kan de gemeente later zelf keuzes maken. 
Dit versterkt de gemeentelijke regisseursrol op het vlak van het lokaal sociaal woonbeleid en 
biedt de gemeente de mogelijkheid in te spelen op opportuniteiten die zich kunnen aanbieden 
tijdens de looptijd van het convenant. 
BSO Sint-Niklaas: 496. Volgens de VMSW bereikte Sint-Niklaas het BSO of zal dit bereiken als 
het geplande sociaal huuraanbod dat op de Projectenlijst staat, meegeteld wordt. Bijgevolg kan 
een woonbeleidsconvenant afgesloten worden tussen de Vlaamse minister van Wonen en de 
stad opdat de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) aanspraak kan maken op 
financiering voor een bijkomend contingent sociale huurwoningen voor de periode 1 juli 2018 
tot en met 30 juni 2021. Als het contingent opgebruikt is, kan de stad een nieuw convenant 
sluiten, ook als de geldigheidsduur nog niet is afgelopen.  
In overleg met de SNMH werd voorgesteld om een sociaal woonbeleidsconvenant te vragen 
voor een bijkomend contingent van 136 sociale huurwoningen. De VMSW onderzocht, in 
samenspraak met Wonen-Vlaanderen en het kabinet Wonen, de aanvraag van de gemeente. Het 
resultaat is dat de stad een convenant kan afsluiten voor 121 woningen. Enkel het project 
Wallenhofwijk werd niet opgenomen in deze convenant gezien er geen schetsontwerp 
gekend is.
Als bijlage werd het ontwerpconvenant toegevoegd.

Project Aantal 
woongelegenheden

Status dossier VMSW

Ankerstraat 56/58 8 Schetsontwerp besproken met VMSW.
Wallenhofwijk: 
renovatie tot 
seniorenflats i.s.m. 
OCMW

(15) niet weerhouden Geen schetsontwerp/niet gekend.

Clementwijk veld 11.1 
en 11.2

113 Ontwerper aangesteld.

Totaal: 121  

Adviezen
Mens (MEN): Gunstig advies.
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting: Gunstig advies.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 juli 2021 voor een 
contingent van 121 bijkomende sociale huurwoningen goed te keuren.
Een exemplaar van dit convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Sociaal Woonbeleidsconvenant

21 2018_GR_00277 Zakelijke rechten: nieuwbouwproject Chiro Kriko vzw: 
renteloze lening met hypothecair mandaat: voorwaarden 
akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Chrio Kriko vzw wenst voor haar werking op de gemeenschapssite aan de Heistraat achter de 
Christus Koningkerk een nieuwbouwlokaal op te richten. 
Aan de gemeenteraad wordt in dat kader gevraagd  de voorwaarden vast te stellen van de 
ontwerpakte voor het verlenen van een renteloze lening ten bedrage van 40.000 EUR, 
gekoppeld aan een hypothecair mandaat.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
Chiro Kriko vzw, Meidoornlaan 7, 9100 Sint-Niklaas, is een jeugdbeweging voor meisjes, 
opgericht in 1956, die haar werking heeft in de kelders van de Christus Koningkerk. De 
huisvesting van de groep is al jaren niet kwalitatief: de lokalen zijn afgeleefd, lijden onder 
schimmelvorming, optrekkend vocht en zijn doordrongen van een onaangename geur. Om de 
huisvesting van de groep niet in het gedrang te brengen wordt het gebrek aan een veilige 
evacuatieweg gedoogd.
Chiro Kriko vzw wenst een nieuw lokaal te bouwen op de gemeenschapssite aan de Heistraat 
achter de Christus Koningkerk op de grond kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, 
nummers 255 L en 255M. Deze grond is eigendom van de kerkfabriek.
Chiro Kriko vzw zal de nieuwe infrastructuur een multifunctionele invulling geven door het in 
de zomervakantie ter beschikking te stellen aan speelpleinwerking Kwammer. Ze hebben de 
intentie om hun infrastructuur voor weekends als jeugdverblijf te verhuren, samen met de 
scouts Sint-Kristoffel, en onderzoeken verdere invulling tijdens de week.
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Om dit project te kunnen realiseren vraagt Chiro Kriko aan de stad Sint-Niklaas een renteloze 
lening van 40.000 EUR. Zij kan ook beschikken over een infrastructuursubsidie vanuit jeugd ten 
bedrage van 100.000 EUR. 
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte tot renteloze lening met hypothecair mandaat 
zijn de volgende:
- renteloze lening van 40.000 EUR, terugbetaalbaar op twaalf jaar, de terugbetalingen zijn 
jaarlijks gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer;
- de betalingen gebeuren op basis van voorgelegde facturen en vorderingsstaten en een 
betaalbaarstelling door het college van burgemeester en schepenen;
- de eerste terugbetaling moet gebeuren uiterlijk op de vervaldag van het kalenderjaar volgend 
op dat waarin de uitbetaling van de renteloze lening is gebeurd;
- hypothecair mandaat op een perceel grond met aanhorigheden gelegen Heistraat, 9100 Sint-
Niklaas, kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, perceelnummers 255 L en 255 M.

Adviezen
Jeugd (JEU): Gunstig advies.
De jeugdbeweging kreeg van de stad ook een nieuwbouwsubsidie voor het project, dat 
momenteel in een in de laatste uitvoeringsfase zit. Samen met een eigen inbreng én deze 
renteloze lening kan het gebouw opgeleverd worden met alle kwalitatieve basisvoorzieningen. 

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van akte betreffende het verlenen van een 
renteloze lening ten bedrage van 40.000 EUR, gekoppeld aan een hypothecair mandaat, aan 
Chiro Kriko vzw, Meidoornlaan 7, 9100 Sint-Niklaas, voor de realisatie van een nieuw lokaal op 
de gemeenschapssite aan de Heistraat achter de Christus Koningkerk, kadastraal bekend 1ste 
afdeling, sectie A, perceelnummers 255L en 255M, voor de uitoefening van haar werking.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Chiro Kriko renteloze lening

Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a) betreedt de zitting

22 2018_GR_00278 Zakelijke rechten: verbintenis kosteloze overdracht strook 
grond Singel: vaststelling voorwaarden akte
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellaties van raadsleden Jos De Meyer en Roland Pannecoucke.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
Bij besluit van de deputatie van 30 mei 2013 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Stadswand 
Singel vastgesteld. In het ruimtelijk uitvoeringsplan is een zone van 8 meter breedte bestemd 
als ontsluiting naar de Singel (ventweg) voor de aanpalende bedrijven.
In deze strook werden door een aantal bedrijven op hun eigendom parkeerplaatsen aangelegd. 
Deze zijn niet vergunbaar en voor deze bouwovertreding werd een proces-verbaal opgemaakt.
De stad Sint-Niklaas heeft de bedoeling, ter realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan, de 
ventweg op termijn aan te leggen. Gezien deze weg opgenomen zal worden in het openbaar 
(lokaal) wegennet, moet er een eigendomsoverdracht gebeuren.
De betrokken bedrijven zijn bereid de strook, bestemd voor de ventweg, kosteloos over te 
dragen aan de stad, met het oog op de aanleg en inlijving ervan in het openbaar domein. Er 
werden dienaangaande ontwerpaktes opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
ontwerpaktes vast te stellen.

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

Argumentatie
Bij ministerieel besluit van 2 juli 1990 werd het bijzonder plan van aanleg 'Spoor en Station II' 
vastgesteld. De voorschriften van dit plan werden laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 
oktober 2005.
Dit bestemmingsplan voorziet een bufferzone van 10 meter breedte tussen de R42 Singel en de 
strook voor berg- en werkplaatsen. In deze bufferzone mogen geen toegangswegen, noch 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Het bestemmingsplan werd bij besluit van de deputatie van 
30 mei 2013 overschreven via het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stadswand Singel'. De bufferzone 
uit het bijzonder plan van aanleg werd hierin vervangen door een zone van 8 meter breedte 
bestemd als ontsluiting naar de Singel (ventweg) voor de aanpalende bedrijven.
In de periode 2010-2012 werden in de zone voor bufferzone/ventweg door de bedrijven BEN 
bvba (Joossens Sanitair), en Du Tré - Robbers nv (Wase Begrafenissen) een aantal private 
parkeerplaatsen met in- en uitrit aangelegd. Voor deze bouwovertredingen werd een proces-
verbaal opgemaakt.
De stad Sint-Niklaas heeft de bedoeling, ter realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan, de 
ventweg op termijn aan te leggen. Aangezien deze weg zal opgenomen worden in het openbaar 
(lokaal) wegennetwerk, moet er een eigendomsoverdracht gebeuren.
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De betrokken bedrijven zijn bereid, om bij de aanleg van de ventweg langsheen de R42 Singel, 
een strook grond kosteloos over te dragen aan de stad. Dit zal gebeuren op eerste verzoek van 
de stad, als zij overgaat tot inrichting van de ventweg. De op- en afritten zullen gevrijwaard 
worden.
BEN bvba, Van Eyckpark 16, 9250 Waasmunster, zal een strook grond overdragen met een totale 
oppervlakte van 640,51 m², gelegen Oude Molenstraat 96/Singel 11, 9100 Sint-Niklaas, 
kadastraal bekend onder de 7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 570 L.
Du Tré - Robbers nv, Stationsstraat 32, 9120 Beveren, zal een strook grond overdragen met een 
totale oppervlakte van 542,87 m², gelegen Oude Molenstraat124/Singel 13, 9100 Sint-Niklaas, 
kadastraal bekend onder de 7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 582 F4.
De aktes worden aangegaan onder de opschorende voorwaarde van bericht van seponering van 
het strafdossier, aangelegd in navolging van de opgemaakte processen-verbaal.

Adviezen
Stedenbouw: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 30 stemmen voor (N-VA, s.pa-Groen, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia 
Mortier) en 7 onthoudingen (CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) 

Artikel 1
de volgende voorwaarden vast te stellen van de ontwerpaktes, betreffende de verbintenis tot 
kosteloze overdracht van volgende stroken grond aan de stad, in het kader van de op termijn 
aan te leggen ventweg langsheen de R42 Singel, ter uitvoering van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan 'Stadswand Singel':
- een strook grond met een totale oppervlakte van 640,51 m², gelegen Oude Molenstraat 
96/Singel 11, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend onder de 7de afdeling, sectie B, deel van 
perceelnummer 570 L, over te dragen door BEN bvba, Van Eyckpark 16, 9250 Waasmunster;
- een strook grond met een totale oppervlakte van 542,87 m², gelegen Oude Molenstraat 
124/Singel 13, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend onder de 7de afdeling, sectie B, deel van 
perceelnummer 582 F4, over te dragen door Du Tré - Robbers nv, Stationsstraat 32, 9120 
Beveren.
Een exemplaar van deze ontwerpen van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Singel overdracht ventweg - plan
Ventweg Singel - Joossens Sanitair
Ventweg Singel - Wase Begrafenissen

23 2018_GR_00285 Patrimonium: Beneluxstraat: erfpacht Het 
Gemeenschapsonderwijs: einde in der minne: 
voorwaarden overeenkomst: vaststelling
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas heeft momenteel een perceel grond gelegen in de Beneluxstraat in 
erfpacht van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Naar aanleiding van de plannen om de 
aanpalende school uit te breiden, vraagt het GO! de huidige erfpacht in der minne te 
beëindigen, zodat de uitbreiding gerealiseerd kan worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de akte 
tot beëindiging in der minne vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 en 43.
Akte van 16 april 2002 betreffende erfpacht door Het Gemeenschapsonderwijs toegekend aan 
de stad Sit-Niklaas voor een perceel gelegen Baensland voor de opname ervan in het Adolf 
Daensplein.

Argumentatie
Bij akte van 16 april 2002 werd het perceel gelegen Beneluxstraat, 4de afdeling, sectie D, nr. 
741E, door het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, in erfpacht 
gegeven aan de stad Sint-Niklaas voor de opname in het Adolf Daensplein bij de toemalige 
heraanleg.
De erfpacht werd afgesloten voor een duur van 33 jaar vanaf 16 april 2002 en werd toegestaan 
voor een symbolische euro. Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 1.560 m².
GO! wenst de basisschool De Ark, Beneluxstraat 50, 9100 Sint-Niklaas, uit te breiden en vraagt 
in het kader hiervan de huidige erfpacht voor het perceel 741E in der minne te beëindigen 
zodat de nodige uitbreiding van de school gerealiseerd kan worden.
In de erfpachtakte van 16 april 2002 is onder artikel 7 voorzien dat bij het einde van de erfpacht 
het goed, samen met de opgerichte constructies, ter beschikking moet gesteld worden van de 
erfpachtgever in goede staat van onderhoud, vrij van alle zakelijke rechten en van alle 
welkdanige lasten en vrij van alle erfdienstbaarheden dan diegene die bij de ondertekening van 
de akte zouden bestaan. De eventueel uitgevoerde veranderings- of bouwwerken komen zonder 
enige vergoeding toe aan de erfpachtgever.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
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de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het in der minne 
beëindigen van het erfpachtrecht, toegestaan door het Gemeenschapsonderwijs, Willebroekkaai 
36, 1000 Brussel, aan de stad bij akte van 16 april 2002, op het perceel gelegen Baensland, 4e 
afdeling, sectie D, nr 741E, in het kader van de uitbreiding van de aanpalende school De Ark, 
Beneluxstraat 50, 9100 Sint-Niklaas.
Een exemplaar van de ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
ontwerp einde erfpacht GO! Beneluxstraat
plan einde erfpacht Beneluxstraat

24 2018_GR_00286 Rooilijnplannen: ontwerp rooilijnplan Raapstraat – 
Bellestraat: voorlopige vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de rioleringswerken, uitgevoerd in 2015, werd een rooilijnplan opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan Raapstraat – Bellestraat 
voorlopig vast te stellen waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 en 43.
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Argumentatie
Er is momenteel geen duidelijke afbakening tussen openbaar en privaat domein. Voor de 
Raapstraat en de Bellestraat werd geen rooilijnplan teruggevonden in het archief. Het betreft 
hier een oude staatsbaan. Hier geldt het principe dat de bermsloten (of de vroegere bedding 
ervan) volledig tot het openbaar domein behoren.
Enkel op de hoek Raapstraat – Nieuwe Molenstraat is er in de jaren 1980 een aanpassing van 
de rooilijn gebeurd. Toch is de toen verworven grond tijdens de recentste werken niet ingericht 
als openbaar domein.
De werken werden uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen. Voor de opmaak van de 
rooilijn is dan ook rekening gehouden met de bestaande grenzen.
Alle verkavelingen langs het traject werden opgezocht en afgestemd op het ontwerp 
rooilijnplan. Het is niet de bedoeling om extra grond te verwerven. Een innemingenplan, ter 
verwezenlijking van de rooilijn, werd bijgevolg niet opgemaakt.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het ontwerp rooilijnplan Raapstraat-Bellestraat voorlopig vast te stellen conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting.

Artikel 2
het ontwerp rooilijnplan te onderwerpen aan een openbaar onderzoek, zoals voorgeschreven in 
artikel 9 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Bijlagen
Rooilijnplan 1 van 3
rooilijnplan 2 van 3
rooilijnplan 3 van 3

Vergunnen en toezicht

25 2018_GR_00279 Urbanisatie: Vinkenlaan-Houtduifstraat: aanleggen van 
een nieuw fietspad: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad tussen de Vinkenlaan en de 
Houtduifstraat. De werken worden deels uitgevoerd op eigendom van de stad en deels op 
private eigendom (Scouts Sint-Kristoffel, Parochiale Werken van Christus Koning, Kerkfabriek). 
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 6 augustus 2018 tot 4 september 2018 volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend. De adviesinstanties verleenden een voorwaardelijk gunstig of gunstig advies. De 
uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 10 januari 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanleg en uitrusting van het fietspad goed te 
keuren.

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

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De aanvraag betreft het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad tussen de Vinkenlaan en de 
Houtduifstraat. Het fietspad bevindt zich in de Vinkenlaan tussen huisnummers 11 en 13 en 
loopt langs het scouts- en chirolokaal naar het verbindingspad in de Houtduifstraat. Het pad 
kan zowel door fietsers als voetgangers gebruikt worden. De breedte van het pad varieert 
plaatselijk tussen 2 m en 3 m. Het wordt uitgevoerd in waterdoorlatende betonstraatstenen op 
een betonfundering. Ter hoogte van de woning gelegen Vinkenlaan 13 wordt een 
draadafsluiting geplaatst om het openbaar terrein af te bakenen. Tussen het pad en het 
speelterrein van de jeugdbewegingen wordt een ballenvanger geplaatst van 4 m hoog om het 
pad af te schermen. Ook wordt er een haag aangeplant met enkele bomen als groenscherm. Ter 
hoogte van de school worden twee omegaprofielen geplaatst om te beletten dat fietsers 
rechtdoor rijden en in conflict komen met scholieren die de school verlaten. Om het verlies van 
gazon te compenseren wordt ter hoogte van het scoutslokaal een deel verharding opgebroken 
en vervangen door gras. Het pad wordt langs de kant van de Houtduifstraat afgeboord met een 
bomenrij. De aanleg beslaat een oppervlakte van 449 m².
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. De voorwaarden hebben 
betrekking op het heraanplanten en verplaatsen van (hoogstammige) bomen.
Advies omgevingsambtenaar (SH)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 6 augustus 2018 tot 4 september 2018 volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend. Om de toegang tot de school en het scouts- en chiroterrein veiliger te maken voor de 
trage weggebruiker en de doorwaadbaarheid van de wijk te verbeteren wordt een trage 
doorsteek aangelegd tussen de Vinkenlaan en de Houtduifstraat. Alle adviesinstanties verlenen 
een (voorwaardelijk) gunstig advies. De werken hebben een beperkte invloed op het straatbeeld 
en zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de aanleg en de uitrusting van de wegenis (aanleg fietspad) tussen de Vinkenlaan en de 
Houtduifstraat goed te keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
Samengestelde adviezen 2018-391
samengestelde plannen
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26 2018_GR_00288 Urbanisatie: Pijkedreef-Modernadreef: aanleggen van een 
nieuw fietspad: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Op 8 augustus werd door het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor de aanleg van een 
BMX-piste en baseballterrein. Tussen de Pijkedreef en de Modernadreef wordt een nieuwe 
toegangsweg, voetpad en fietspad aangelegd. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 21 
augustus 2018 tot 19 september 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. Bezwaren die betrekking hebben op de wegenis, moeten door de 
gemeenteraad op een gemotiveerde wijze bij haar beoordeling worden betrokken. De uiterste 
beslissingsdatum voor dit dossier is 22 januari 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanleg en uitrusting van het fietspad vast te 
stellen.

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

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De aanvraag bevat verschillende werken. Er wordt een baseballveld in gras en gravel aangelegd 
palend aan de Pijkedreef. Achter het baseballterrein wordt een nieuwe BMX-piste aangelegd. 
De piste wordt aangelegd in dolomiet en in de bochten worden betonstraatstenen aangelegd. Er 
wordt een toegangspad voor voetgangers aangelegd in betonstraatstenen. Het pad verbindt de 
huidige parking die op het einde van de Modernadreef gelegen is met de verschillende 
sportvelden en de nieuwe toegangsweg. Om de privacy van de omwonenden te verzekeren 
wordt tussen het toegangspad en de perceelsgrens een groenscherm aangeplant waar er 
momenteel nog geen is. Er wordt een toegangsweg (2 m breed) en fietspad tussen de 
Modernadreef en de Pijkedreef aangelegd in cementbetonverharding. De toegangsweg (3,50 m 
breed) mag enkel gebruikt worden door personeel, leveringen en als toegang naar de 
mindervalidenparkeerplaatsen. Vanaf de parkeerzone loopt een fietspad naar de Pijkedreef (3 m 
breed). Dit fietspad dient als trage doorsteek en moet het komen sporten met fiets stimuleren. 
Het fietspad wordt voorzien van verlichting. Naast de zone van het nog te bouwen clubhuis 
worden vijf parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen voorzien. Er wordt 
eveneens een zone voor het plaatsen van fietsen voorzien in cementbetonverharding. Hierop is 
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plaats voor ongeveer 50 fietsen. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 21 augustus 2018 tot 
19 september 2018, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er 
werden twee bezwaarschriften ingediend, waarvan één bezwaarschrift ondertekend is door 25 
omwonenden. Het college van burgemeester en schepenen heeft naar aanleiding van de 
agendering voor de gemeenteraad deze bemerkingen behandeld in zitting van 8 oktober 2018. 
De gemeenteraad neemt kennis van deze bezwaren en opmerkingen.
Er is één bemerking die al dan niet rechtstreeks verband houdt met de aanleg van het fietspad.
De bezwaarschriften handelen over :
- verhogen van de verkeersdrukte in de Modernadreef, ontoereikende parking en bereikbaarheid 
voor de hulpdiensten en verergeren van de verkeersknoop.
De bezwaarindieners stellen dat de verkeersdrukte in de Modernadreef en Pijkedreef zal 
verhogen. Ze stellen dat de smalle, doodlopende straten niet voorzien zijn op deze 
verkeersdrukte. Ze vrezen dat de veiligheid voor zowel de fietsers als omwonenden niet 
gegarandeerd kan worden. Ze stellen ook dat de bestaande parking van de voetbalterreinen 
ontoereikend is voor het aantal parkeerbewegingen dat de nieuwe sportclubs met zich 
meebrengen. Ook wordt gevreesd voor de bereikbaarheid door de hulpdiensten. Een 
bezwaarindiener stelt dat de inplanting van deze sportterreinen in de stadskern onverantwoord 
zijn. Er wordt gesteld dat de verkeersknoop in het stadscentrum (hoek Plezantstraat – 
Modernadreef) zal verergeren.
Evaluatie: 
Uit gegevens van de sportdienst blijkt dat de baseballclub momenteel 150 leden telt en de 
BMX-club 60. Omdat dit aspect betrekking heeft op de verkeersafwikkeling, werd dit bezwaar 
voorgelegd aan de mobiliteitsambtenaar. Deze stelt dat de Modernadreef in het mobiliteitsplan 
geselecteerd is als lokale weg type 3. De Modernadreef is een doorlopende straat (doodlopend 
voor gemotoriseerd verkeer, doorlopend voor zachte weggebruikers), gelegen binnen de 
bebouwde kom. In de straat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u (zone 30) en een verbod 
voor doorgaand vrachtverkeer 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer (logisch gezien karakter 
van de straat en het feit dat de straat onderbroken is voor gemotoriseerd verkeer). De 
verkeersintensiteiten in de straat zijn op dit ogenblik zeer beperkt gezien het doodlopend 
karakter van de straat. In 2017 werden nog verkeerstellingen uitgevoerd waaruit bleek dat er 
per week max. 2000 voertuigbewegingen werden geregistreerd. De gemiddelde snelheid van de 
voertuigen lag rond de 37 km/u. De bijkomende impact van het parkeerverkeer is beperkt ten 
opzichte van de huidige verkeersintensiteiten in deze straat. Beide clubs laten immers weten 
dat zowel de BMX-sport als de baseball-sport typische zomersporten zijn. Het seizoen loopt van 
maart tot oktober, daarbuiten is er quasi geen activiteit. In juni-juli-augustus is er ook lagere 
activiteit omwille van de schoolexamens en de zomervakantie. De meeste activiteiten vallen 
dus in maart-april-mei en september-oktober. Tijdens het seizoen vinden er op het BMX-terrein 
één à twee dagen per week in de vooravond (18 uur - 20 uur) clubtrainingen plaats. De 
baseballtrainingen gebeuren dagelijks (tussen 18:30 uur en 21 uur). Sporadisch zijn er ook 
initiaties/trainingen op woensdagnamiddagen of zaterdag en/of zondagnamiddagen. De 
clubtrainingen worden voor beide sporten bijgewoond door minimum tien, maximum dertig 
leden. De matchen worden gespeeld op zaterdagvoormiddag en zondag. De BMX-club laat 
immers weten dat de BMX-sport een typische zomersport is. Het seizoen loopt van maart tot 
oktober, daarbuiten is er quasi geen activiteit. In juni-juli-augustus is er ook lagere activiteit 
omwille van de schoolexamens en de zomervakantie. De meeste activiteiten vallen dus in 
maart-april-mei en september-oktober. Tijdens het seizoen vinden er een à twee dagen per 
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week in de vooravond (18u-20u) clubtrainingen plaats. Sporadisch zijn er ook 
initiaties/trainingen op woensdagnamiddagen of zaterdag en/of zondagnamiddagen. De 
clubtrainingen worden bijgewoond door minimum tien, maximum dertig leden. De meeste 
kinderen worden voor de training met de wagen gebracht. De Modernadreef kan dit bijkomend 
verkeer dan ook afwikkelen. Bovendien vindt er slechts één evenement per jaar plaats waarbij 
meer dan 100 personen verwacht worden (wedstrijd). Bij dergelijke grotere 
evenementen/wedstrijden kan geparkeerd worden op de parking die ontsluit via de 
Watermolenstraat (ter hoogte van stadion Puyenbeke). De baseballclub schat in dat dergelijke 
evenementen maximum vier keer per jaar zullen worden georganiseerd. De BMX-club zet dit 
aantal op maximum één per jaar.
Om een vlotte doorstroming ter hoogte van het kruispunt met de N403 te garanderen geldt een 
parkeerverbod in het begin van de straat. De wegcode bepaalt dat men bij parkeren in het 
overige deel van de Modernadreef steeds 3 m vrije doorgangsbreedte moet houden om de 
doorstroming van de hulpdiensten mogelijk te maken. 
De ontsluiting via de Modernadreef voor gemotoriseerd verkeer zorgt er bovendien voor dat de 
sportsite kan ontwikkeld worden met een absoluut minimum van gemotoriseerd verkeer 
doorheen de site, wat positief is voor de veiligheid van de voetgangers en de fietsers. Er wordt 
niet ingestemd met het bezwaar.
Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig advies (met voorwaarden). 
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 21 augustus 2018 tot 19 september 2018 volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden twee bezwaarschriften 
ingediend die grotendeels kunnen worden weerlegd.
De aanleg van een BMX-piste, een baseballterrein, een toegangsweg, een voetpad en een 
fietspad zijn conform de voorschriften van bpa Den Beenaert – Puyenbeke. De nieuwe 
sportterreinen bevinden zich in de geëigende zone en zijn passend bij de bestaande 
recreatievoorzieningen. Het voorzien van een nieuw fietspad doorheen de site moedigt het 
verplaatsen met de fiets sterk aan en zorgt ervoor dat er geen gemotoriseerd verkeer door de 
site rijdt. De veiligheid van de fietsers staat voorop. De privacy van de omwonenden ter hoogte 
van het toegangspad in de Modernadreef wordt gegarandeerd door het aanplanten van een 
groenscherm op plaatsen waar dit momenteel niet aanwezig is. Het toegangspad en het 
fietspad zijn voldoende breed voor kruisend verkeer door zachte weggebruikers. De gevraagde 
handelingen zijn passend in deze omgeving.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de bezwaren die werden ingediend bij de door het stadsbestuur ingediende 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een BMX-piste en baseballterrein, te 
weerleggen.

Artikel 2



Gemeenteraad 51/62 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 oktober 2018

het ontwerp van de aanleg van het fietspad tussen de Modernadreef en de Pijkedreef en de 
toegangsweg vanaf de Modernadreef vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de 
notulen van deze zitting.

Bijlagen
Samengestelde bezwaren 2018-489
Adviezen afdruk omgevingsloket
Bijlagen adviezen 2018-489
samengestelde plannen

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

27 2018_GR_00287 Schenking en inplanting sculptuur ter gelegenheid van 
het zeventigjarig bestaan van volkskunstgroep Boerke 
Naas in 2019: aanvaarding

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.
Interpellatie van raadslid Mia Mortier.
Beantwoord door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
In 2019 bestaat volkskunstgroep Boerke Naas zeventig jaar en dat willen zij op een speciale 
manier herdenken. Om hun volkskunstgroep te vereeuwigen schenken zij aan de stad Sint-
Niklaas en haar inwoners een sculptuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de schenking en inplanting van de sculptuur - ter 
gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van volkskunstgroep Boerke Naas in 2019 - te 
aanvaarden.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 57.

Argumentatie
In 2019 bestaat volkskunstgroep Boerke Naas zeventig jaar en dat willen zij op een speciale 
manier herdenken. Om hun volkskunstgroep te vereeuwigen schenken zij aan de stad Sint-
Niklaas en haar inwoners een sculptuur.
Naast eigen evenementen (de jaarlijkse meiboomplanting in het stadspark, de 
halfvastenommegang, de volkskunstweken, het internationaal vendeltreffen en het 
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internationaal zwaarddanstreffen) neemt de volkskunstgroep Boerke Naas ook steeds actief deel 
aan evenementen van de stad zoals het 750- en 800-jarig bestaan van Sint-Niklaas, de 
bloemenstoeten, bezoek van koning Boudewijn en de intrede van de Sint. Eveneens dragen zij 
onze volkskunstcultuur uit naar het buitenland. Zo waren zij te gast in alle zustersteden, 
verschillende Europese landen, Amerika en Zuid-Afrika.
Met deze sculptuur wil de volkskunstgroep ook één van haar medestichters Ernest Van Eynde 
(kunstsmid-constructeur en lid van Kunst in de Stad) eren door het werk in metaal te laten 
vervaardigen door de jonge Sint-Niklase kunstenaar Sander Van Raemdonck.
Als inplantingsplaats suggereerde de volkskunstgroep twee locaties in het park, nabij de kiosk. 
Na overleg werd echter in samenspraak met hen besloten dat een sculptuur in het park minder 
tot zijn recht zal komen en wordt daarom het Adolf Daensplein als ideale piste vooropgesteld. 
Dit benadrukt de band met de medestichter (het atelier van Ernest Van Eynde ligt in de buurt) 
en benadrukt meer het speelse element van de sculptuur.
De volkskunstgroep zal bij dit project samenwerken met de VTS en wil het hele project laten 
bekostigen door sponsoring van vrijwilligers en bedrijven.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de schenking van het kunstwerk dat vervaardigd zal worden ter gelegenheid van het 
zeventigjarig bestaan van volkskunstgroep Boerke Naas door kunstenaar Sander Van 
Raemdonck te aanvaarden en deze sculptuur in te planten op het Adolf Daensplein.

Bijlagen
simulatie sculptuur

Vorming en educatie

28 2018_GR_00271 Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad: 
vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 23 april 2013 stelde de gemeenteraad de raad van advies samen van de stedelijke 
academie voor schone kunsten. In zitting van 24 augustus 2018 besliste de gemeenteraad de 
raad van advies te hernoemen tot academieraad.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de 
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afvaardiging van zijn fractie in de academieraad van de stedelijke academie voor schone 
kunsten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, in het bijzonder artikel 58.

Argumentatie
De heer Filip Baeyens verzoekt per e-mail van 8 oktober 2018 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de N-VA-fractie in de academieraad. Mevrouw Monique De Bie, °9 
oktober 1944, Koutermolenstraat 51 A, 9111 Belsele, wordt vervangen door de heer Filip 
Wouters, °8 oktober 1967, Destelwijk 42, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
mevrouw Monique De Bie als vertegenwoordiger van de inrichtende macht in de academieraad 
van de stedelijke academie voor schone kunsten, met ingang van heden te vervangen door de 
heer Filip Wouters, Destelwijk 42, 9100 Sint-Niklaas.

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

29 2018_GR_00280 Welzijn: verlenging samenwerkingsovereenkomst met 
Wereldhuis Bonangana vzw betreffende het organiseren 
van taalondersteuning aan anderstalige inwoners: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting
In het kader van het vluchtelingenbudget werd in de voorbije periode met een aantal 
organisaties een overeenkomst afgesloten, waaronder Wereldhuis Bonangana vzw. Deze 
overeenkomst loopt af op 31 december 2018.  Aan de gemeenteraad wordt een verlenging 
gevraagd van de samenwerkingsovereenkomst gedurende het jaar 2019.
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Juridische grond
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden 
voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de 
vluchtelingenproblematiek.
Ministerieel Besluit van 13 juli 2016 betreffende de verdeling en toekenning van subsidies aan 
gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, eerste schijf 2016.
Ministerieel Besluit van 24 november 2016 betreffende de verdeling en toekenning van 
subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, tweede schijf 2016.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2016 tot aanwending 
van de subsidie van de Vlaamse Regering in het kader van de vluchtelingenproblematiek.
Gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2017 tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst 
met Wereldhuis Bonangana vzw.

Argumentatie
Na de asielcrisis en de verhoogde instroom van vluchtelingen in de opvangcentra in Sint-
Niklaas is de vraag naar taallessen Nederlands aanzienlijk toegenomen. Naast het volgen van 
lessen in het regulier aanbod (CVO, basiseducatie ...) is bij cursisten ook de vraag gestegen om 
op individuele basis het Nederlands verder te oefenen. 
Wereldhuis Bonangana vzw zet vrijwilligers in om taalondersteuning en huistaakbegeleiding te 
bieden aan anderstalige inwoners van de stad Sint-Niklaas op een laagdrempelige manier en op 
maat van de cursist. Wereldhuis Bonangana vzw organiseert wekelijks conversatiemomenten en 
oefenkansen in het Nederlands voor volwassenen die de taal leren of die wachten om de taal te 
leren in het regulier aanbod. Ook tijdens de vakantieperiodes voorziet de vzw oefenkansen 
Nederlands voor volwassenen. Het aanbod van de vereniging is aanvullend op het regulier 
lesaanbod Nederlands en is ook bekend te maken bij de organisaties die taalles Nederlands 
aanbieden, die regelmatig leerlingen doorverwijzen. Wereldhuis Bonangana vzw organiseert 
daarnaast ook ontspannende activiteiten voor de cursisten en de vrijwilligers.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 10 oktober 2016 ruimte te voorzien in 
het vluchtelingenbudget voor ondersteuning van initiatieven die acties ondernemen rond 
taalondersteuning. De gemeenteraad besliste op 24 maart 2017 een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Wereldhuis Bonangana, voor een periode van 
twee jaar en een subsidie te voorzien van 5.000 EUR. Deze overeenkomst loopt af op 31 
december 2018.
De verantwoordelijken van de vzw stellen nu de vraag of de samenwerkingsovereenkomst in 
2019 kan verdergezet worden, omwille van de blijvende vraag en nood aan taalondersteuning 
voor nieuwkomers.
Op het vluchtelingenbudget 2018, en meer bepaald op de actie 'Acties ondernemen naar 
aanleiding van de in- en uitstroom van vluchtelingen van de opvangcentra in de stad' zijn nog 
voldoende middelen beschikbaar om de toelage van 5.000 EUR uit te betalen.

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Wereldhuis Bonangana vzw, Kuiperstraat 28, 9100 Sint-
Niklaas, betreffende het organiseren van taalondersteuning aan anderstalige inwoners, met een 
jaar te verlengen, en de einddatum vast te leggen op 31 december 2019.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
20181026 Samenwerkingsovereenkomst Bonangana

Kinderopvang

30 2018_GR_00281 Huishoudelijke reglementen en schriftelijke 
overeenkomsten groepsopvang en gezinsopvang vanaf 
januari 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Ronny Suy die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
In juli 2018 bracht Zorginspectie een bezoek aan stedelijke groepsopvang Kameleon, 
Driekoningen en Pieternel om de gebruikersbijdrage te controleren en de 
vergunningsvoorwaarden na te gaan. Uit het verslag bleek dat er een aantal aanpassingen 
moeten gebeuren aan het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst. Met het 
oog op de uniformiteit van de documenten zijn er ook voor de gezinsopvang 
vergelijkbare wijzigingen aangebracht. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal andere wijzigingen 
opgenomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe huishoudelijk reglementen en schriftelijke 
overeenkomsten goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden 
en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan 
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gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang 
en groepsopvang van baby's en peuters.

Argumentatie
Zorginspectie bracht een onaangekondigd bezoek aan stedelijke groepsopvang Pieternel op 26 
juni 2018 en aan stedelijke groepsopvang Driekoningen en Kameleon op 9 juli 2018. Het doel 
van de inspectie was de gebruikersbijdragen (inkomenstarief) te controleren. Zorginspectie 
bezorgt het stadsbestuur na het bezoek een verslag met eventuele tekorten, waarna de 
groepsopvang een plan van aanpak formuleert aan Kind en Gezin, binnen één maand. Naar 
aanleiding hiervan is het nodig de huishoudelijk reglementen en de schriftelijk overeenkomsten 
aan te passen.

Volgende wijzigingen worden aangebracht:
- ouders moeten verwittigen bij ziekte, plotse afwezigheid of later brengen van hun kind. Kind 
en Gezin legt geen startuur voor de opvang van een kind op. De bepaling in het huishoudelijk 
reglement om vóór 9 uur te verwittigen, vervalt en wordt vervangen door de vraag om te 
verwittigen vóór het startuur volgens het opvangplan van het kind;
- éénduidigheid over het toepassen van het aanwezigheidsregister, namelijk dat ouders het 
dagelijks invullen en maandelijks tekenen voor akkoord;
- de opzegmodaliteiten voor het gezin: een opzegvergoeding mag niet gevraagd worden als de 
opzegtermijn gerespecteerd wordt: wordt toegevoegd:
     * je betaalt een opzegvergoeding voor de termijn van één maand volgens het opvangplan;
     * als je gedurende de opzegtermijn gebruik blijft maken van de opvang zoals vastgelegd in 
het opvangplan, zal er geen opzegvergoeding gevraagd worden.

- de bepaling dat een opzegtermijn en opzegvergoeding niet kan opgelegd worden door de 
organisator die een zware fout heeft begaan, wordt toegevoegd;

Deze laatste twee wijzigingen worden ook aangebracht in de schriftelijke overeenkomsten. 
Bovendien worden ook nog volgende wijzigingen in de overeenkomst aangebracht:
- aangezien er nauwelijks vragen zijn van ouders om het opvangplan te omschrijven in even en 
oneven weken, wordt het vast opvangplan omschreven in één week;
- bij een flexibel opvangplan wordt het aantal volle en halve dagen omschreven per week, niet 
meer per maand.

Naast de wijzigingen die voortvloeien uit het verslag van de Zorginspectie, worden 
volgende aanpassingen eveneens voorgelegd:
- de toewijzing van kinderen aan een vrije plaats in de groepsopvang gebeurt vanaf tien 
maanden vóór de effectieve startdatum, in plaats van zes maanden. Op deze manier wenst de 
groepsopvang sneller en efficiënter in te spelen op de vaak dringende vragen van ouders;
- als ouders hun kind na sluitingsuur ophalen, wordt een boete aangerekend. Dit wordt 
gewijzigd naar: 'Als de ouders het kind na sluitingsuur ophalen zonder bewijs van overmacht, 
wordt een boete aangerekend.' Deze toevoeging wordt ook gebruikt bij het overzicht van de 
kosten (boetes);
- de bepaling dat een boete wordt aangerekend bij het niet verwittigen van de opvang, wordt 
'het meermaals niet verwittigen van de opvang'.
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Ook in het huishoudelijk reglement van de gezinsopvang worden de volgende wijzigingen 
voorgesteld:
- de vraag aan ouders om de geldigheidsdatum te laten noteren op voorschriften voor 
dieetvoeding door een arts;
- wijziging van de werkwijze bij toeleiding van een gezin, waarbij de ouder eerst kennismaakt 
met de onthaalouder en daarna langsgaat bij de dienst gezinsopvang om het dossier verder in 
orde te maken (p. 7). Deze wijziging is op vraag van zowel ouders als onthaalouders zelf. Op 
deze efficiëntere manier worden ouders en onthaalouder eerst aan elkaar voorgesteld en 
worden de nodige documenten pas in orde gebracht als ouders een keuze hebben gemaakt;
- vervangopvang en buitenschoolse opvang in vakantieperiodes (p. 9). Deze passage stond in 
oudere versies altijd in het huishoudelijk reglement, maar werd onbedoeld verwijderd bij de 
laatste versie (juli 2018). Deze beide bepalingen worden nu opnieuw toegevoegd;
- een boete voor laattijdig ophalen van het kind, wordt aangerekend als ouders geen bewijs van 
overmacht kunnen voorleggen. Deze wijziging is in overeenstemming met de groepsopvang;
- bij wijzigingen van de gezinssistuatie lichten ouders de dienst in. Er wordt toegevoegd dat er 
een uittreksel van het bevolkingsregister moet afgeleverd worden bij de dienst gezinsopvang;
- in overeenstemming met de groepsopvang, worden de 'opzegmodaliteiten voor het gezin en 
voor de organisator' aangepast (zie hierboven, p. 25).
Deze wijzigingen worden ook toegevoegd in de schriftelijke overeenkomst tussen de dienst 
gezinsopvang en de ouder.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, s.pa-Groen, CD&V en SOS 2012) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en Open Vld)

Artikel 1
de nieuwe huishoudelijke reglementen en schriftelijke overeenkomsten van de stedelijke 
groepsopvang en gezinsopvang goed te keuren en deze in werking te laten treden vanaf 1 
januari 2019.
Een exemplaar van deze reglementen en schriftelijke overeenkomsten wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
2019 Driekoningen - werkdoc
2019 Hermelijn - werkdoc
2019 Kameleon- werkdoc
2019 Pieternel - werkdoc
Schriftelijke Overeenkomst 2019
2019 HHR Gezinsopvang - werkdoc
schriftelijke overeenkomst GZO 2019

Welzijn staf
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31 2018_GR_00282 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Geïntegreerde zorg Waasland 
vzw: goedkeuring toetreding

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale 
overheid in een Interministeriële Conferentie een gemeenschappelijk plan voor chronisch 
zieken goedgekeurd, met als titel: "Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid".
Er was tevens een oproep naar pilootprojecten. Deze pilootprojecten geven uitvoering aan dit 
plan.
Geïntegreerde zorg Waasland vzw wordt opgericht als beheersvorm voor de projecten 
geïntegreerde zorg binnen het Waasland. De gebiedsomschrijving bevat de gemeenten Sint-
Niklaas, Beveren, Kruibeke, Temse en Sint-Gillis Waas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding tot Geïntegreerde zorg Waasland vzw goed 
te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.

Argumentatie
Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde 
zorg.
De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om 
de controle zelf in handen te nemen en wordt daarbij ondersteund door een multidisciplinair 
netwerk. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de apotheker, specialisten en 
verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers en de 
omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke 
betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.
Deze geïntegreerde aanpak veronderstelt een nieuwe kijk van de patiënt en zijn omgeving, de 
zorgen van hulpverleners en de hulp van de volledige bevolking. De federale overheid, de 
gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden willen dit proces van verandering 
ondersteunen en begeleiden.
Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de Belgische deelstaten en 
de federale overheid in een Interministeriële Conferentie een gemeenschappelijk plan voor 
chronisch zieken goedgekeurd.
De uitvoering van dit plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor 
geïntegreerde zorg.
Sinds 1 januari 2018 zijn twaalf pilootprojecten gestart met de uitvoering van ambitieuze 
actieplannen. De twaalf projecten zijn verspreid over heel België: zes in Vlaanderen, vijf in 
Wallonië en één in Brussel. Deze projecten streven ernaar de zorg voor chronische zieken 
helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en de hulp en zorg 
worden gezien als een geheel, over de verschillende lijnen en silo’s van zorg- en 
hulpverstrekkers heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting 
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geïntegreerde zorg, ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- 
en hulpverstrekkers, in co-creatie met de verschillende overheden.
In het Waasland werd met zestig partners, actief in de regio Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, 
Temse en Sint-Gillis Waas, een pilootproject uigewerkt met als volgende doelstellingen:
- maximaal inzetten op goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers, die het belang inzien 
van zelfzorg en preventie; 
- de beschikbare maatschappelijke middelen efficiënter gebruiken door het versterken van 
mantelzorg en zelfzorg; aldus het zorgaanbod differentiëren op basis van de vastgestelde 
zorgnoden en op basis van de resterende zelfzorgcapaciteit van het cliëntsysteem; en de 
zorgcontinuïteit verzekeren en de informatiedoorstroming over de patiënt en over de 
zorgorganisatie tussen alle zorgbetrokkenen optimaliseren.
De partners zijn huisartsenkringen, vereniging van kinesisten, thuiszorgdiensten, 
woonzorgcentra, thuisverplegenden...
Om dit pilootproject te beheren wordt een vzw opgericht waarvan de statuten als bijlage bij 
deze nota worden toegevoegd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, s.pa-Groen, CD&V en SOS 2012) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en Open Vld)

Artikel 1
de toetreding tot Geïntegreerde zorg Waasland vzw en de statuten van Geïntegreerde zorg 
Waasland goed te keuren.
Een exemplaar van deze statuten wordt als bijlage aan de notulen aan deze zitting gehecht.

Bijlagen
20180930Statuten VZW Geintegreerd zorg Waasland

32 2018_GR_00269 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Buurtbedrijf Drietakt vzw: 
algemene vergadering: vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de vertegenwoordigers aan in de 
algemene vergaderingen van verschillende verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de 
afvaardiging van zijn fractie in Buurtbedrijf Drietakt vzw. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 
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Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Statuten Buurtbedrijf Drietakt vzw.

Argumentatie
De heer Filip Baeyens verzoekt per e-mail van 8 oktober 2018 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de N-VA-fractie in de algemene vergadering. De heer Johan De Beule, 
°8 maart 1952, Nieuwe Baan 128 B, 9111 Belsele, wordt vervangen door de heer Dirk Hilgert, °1 
januari 1952, Eduard Prissestraat 45, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de heer Johan De Beule als stemgerechtigd lid namens N-VA in de algemene vergadering van 
Buurtbedrijf Drietakt vzw, met ingang van heden, te vervangen door de heer Dirk Hilgert.

33 2018_GR_00270 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Buurtbedrijf Drietakt vzw: raad 
van bestuur: vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de vertegenwoordigers aan in de 
algemene vergaderingen van verschillende verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden.
De heer Filip Baeyens, fractievoorzitter N-VA, vraagt de vervanging van een lid van de 
afvaardiging van zijn fractie in Buurtbedrijf Drietakt vzw. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Statuten Buurtbedrijf Drietakt vzw.

Argumentatie
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De heer Filip Baeyens verzoekt per e-mail van 8 oktober 2018 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de N-VA-fractie in de raad van bestuur. Mevrouw Monique De Bie, °9 
oktober 1944, Koutermolenstraat 51 A, 9111 Belsele, wordt vervangen door de heer Johan De 
Beule, °8 maart 1952, Nieuwe Baan 128 B, 9111 Belsele.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
mevrouw Monique De Bie als stemgerechtigd lid namens N-VA in de raad van bestuur van 
Buurtbedrijf Drietakt vzw, met ingang van heden, te vervangen door de heer Johan De Beule.

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch:  Toewijzing uitbating ijspiste

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Christel Geerts en burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Uit de stukken die we ter inzage kregen, hebben we moeten vaststellen dat blijkbaar de 
uiteindelijke toewijzing niet conform het bestek zou zijn.
We willen het college van burgemeester en schepenen hierover ondervragen over de 
gegrondheid en de mogelijke redenen hiervoor.

26 oktober 2018 19:58 - De voorzitter opent de besloten zitting

26 oktober 2018 20:00 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
algemeen directeur raadslid-voorzitter


