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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
26 november 2018 

Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Wout 
De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de 
heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Handel en middenstand: wekelijkse rustdag en verplichte avondsluiting: vaststelling afwijkingen 
voor het jaar 2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening de afwijkingen inzake de wekelijkse rustdag en de verplichte 
avondsluiting voor het jaar 2019 vast te stellen, zoals voorgesteld in de bijlage bij dit besluit. 
 
 
 
Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan 
Rode Kruis Vlaanderen en Amnesty International Vlaanderen vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Rode Kruis Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen, en Amnesty 
International Vlaanderen vzw, Waversesteenweg 169, 1050 Brussel, om in 2019 op het grondgebied 
van de stad fondsenwervingen te organiseren op voorwaarde dat: 
-  bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt 

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

gebeuren. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan De Ruyte Kappers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan De Ruyte Kappers, Zamanstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, om op 21 
en 22 december 2018 een stand en strobalen op te stellen op het voetpad vóór het kapsalon, hoek 
Anker-/Zamanstraat voor de verkoop van soep, jenever en hotdogs ten voordele van de 'Warmste 
Week', op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de aanvraagster een morali-
teitsattest voor het schenken van sterke dranken kan voorleggen. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Beweging.net 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Beweging.net om met een aantal bestuursleden en in samen-
werking met Pax Christi, met spandoeken 'Vrede in deze Wereld' en 'Hart en Rede roepen om Vrede' 
een standplaats in te nemen op de donderdagse markt van 20 december 2018, afwisselend aan de 
poorten van het stadhuis en aan de oversteekluifels, op voorwaarde dat het advies van de politie 
wordt nageleefd. 
 
 
Gemeentebelastingen: inkohiering van niet-betaalde contantbelastingen: vaststelling en uitvoer-
baarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (nodeloze alarm-
meldingen), aanslagjaar 2018, 6 artikels voor een bedrag van 1.410 EUR, vast te stellen en uitvoer-
baar te verklaren. 
 
Artikel 2 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (vervoer van 
personen), aanslagjaar 2018, 26 artikels voor een bedrag van 2.600 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 



3 

Artikel 3 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (takelen van 
voertuigen), aanslagjaar 2018, 136 artikels voor een bedrag van 13.000,30 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgend kohier vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren: 
-  een kohier inzake de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, aanslagjaar 2018, 3.967 artike-

len voor een bedrag van 3.100.178,91 EUR. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: inname 
openbaar domein: vraag Bouwonderneming Beck bvba: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Bouwonderneming Beck bvba, Ten Bos 9, 9100 Nieuwkerken, tot tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein voor het inrichten van een werfzone ter hoogte van het 
pand Vrasenestraat 36 te Nieuwkerken, onder de volgende voorwaarden en overeenkomstig het 
inrichtingsplan dat bij deze toelating wordt gevoegd: 

 inname van openbaar domein: 
er kan een werfzone van 4,50 m bij 4,50 m worden ingericht voor het plaatsen van een 
bouwkraan op het voetpad; 
de zone moet worden afgesloten met herashekkens en er moet een veilige geleiding met een 
breedte van minimaal 1 meter voor de voetgangers worden voorzien; 
de inname is voorzien vanaf 29 november 2018 gedurende een viertal maanden; 

  de nodige signalisatie moet worden aangebracht; 
  het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
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Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te keuren 
vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 1491 tot en met 1498 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1797 tot en met 1817 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 1041 tot en met 1043 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 19 november 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
19 november 2018 goed te keuren. 
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Verdere uitbreiding e-besluit: aankoop extra raadpleegmodule: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de raadpleegmodule én LBLOD uitbreiding van e-besluit aan te kopen en deze opdracht te gunnen 
aan de firma Green Valley Belgium, Thor Park 8300, Poort Genk 8300, 3600 Genk, ten bedrage van 
een eenmalige kost van 875 EUR, exclusief btw, en een jaarlijkse kost van 4.020 EUR, exclusief btw. 
 
 
 
Boekvoorstelling ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de boekvoorstelling van ‘Zo is Sint-Niklaas’ op dinsdag 18 december 2018 om 
19.30 uur in Galerie Wulder, Ankerstraat 14/16, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Diensten: leven: huur cashbetaalautomaat: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes, opgesteld door het team 
overheidsopdrachten (leveringen en diensten). Dit verslag zit in bijlage en maakt integraal deel 
uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
het huren van een cashbetaalautomaat voor een periode van vijf jaar voor de dienst leven te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Antenor nv, Nijverheidsstraat 14, 2570 Duffel, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 15.000 EUR + 3.150 EUR (21 % btw) = 18.150 EUR. 
Het betreft een maandelijkse huurprijs van 302,50 EUR (inclusief btw). 
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Diensten: logistiek: raamcontract huren, reinigen en onderhouden werkkledij en linnengoed: 
verlenging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het huidig raamcontract voor het huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en linnengoed 
gegund aan de firma Wasserij Don Bosco bvba, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, onder dezelfde 
voorwaarden te verlengen tot en met 31 maart 2019. De indicatieve raming bedraagt 10.000 EUR 
(btw incl.) voor deze verlenging. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 
Brussel, voor de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen 
regeling' voor een bedrag van 63.472,60 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Molenwijk: uitvoeren grondmechanisch onderzoek: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van een grondmechanisch onderzoek in het kader van het rioproject Molenwijk te 
gunnen aan de firma Laborex, Watermolenstraat 21, 9320 Aalst, voor het bedrag van 5.925 EUR, 
excl. btw. 
 
 
 
 
 
 



7 

Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 18 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de door het Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurde vorderingsstaat 18 in het kader van de 
heraanleg van het knooppunt Driekoningen goed te keuren en het bedrag van 204.584,15 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer, Stadsbader nv, Kanaalstraat 1, 8530 
Harelbeke. 
 
Artikel 2 
de administratieve straf van 400 EUR, in te houden van de factuur van vorderingsstaat 18. 
 
 
 
Werken: riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef: goedkeuring vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van Audebo nv, Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi, voor 
de opdracht 'riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef' voor een bedrag van 
41.021,14 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 592.113,11 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 3 van De Centrale Verwarming Van den Branden, 
Marynen en Co nv, Cleydaellaan 16, bus 7, 2630 Aartselaar, voor de opdracht 'sport- en cultuur-
centrum De Klavers: renovatie stookplaats' voor een bedrag van 67.529,03 EUR, btw verlegd, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van 135.684,62 EUR, btw verlegd. 
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Mobiliteit: herstellen snelheidsinformatiebord: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de factuur met nummer 18/279, voor een bedrag van 1.041,91 EUR + 218,80 EUR (21 % btw) = 
1.260,71 EUR, voor het herstellen van het snelheidsinformatiebord betaalbaar te stellen aan Krycer 
bvba, Brusselstraat 120A, 1740 Ternat. 
 
 
 
Schadegeval dynamische paal Stationsstraat/Dokter Verdurmenstraat: opmaken bestelbon 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bestelbon op te maken voor het vervangen van de dynamische paal ter hoogte van 
Stationsstraat/Dokter Verdurmenstraat ten gunste van de firma Krautli, Industrialaan 15, 1702 
Dilbeek, voor een bedrag van 5.100 EUR + 1.071 EUR (21 % btw) = 6.171 EUR. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengde projecten: beslissing deputatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: het 
verlenen van een omgevingsvergunning aan Microtherm nv, Industriepark-Noord 1, 9100 Sint-
Niklaas, voor het slopen van een testlokaal en uitbreiden van een verharding (SH) en het verande-
ren van een bedrijf voor de productie van isolatiematerialen (IIOA), aan voornoemd adres, sectie C 
nr. 771S (2018/477). 
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Beslissing in beroep: IVG Invest nv: Lindenstraat: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het inwilligen van het derdenberoep door de deputatie, dat Vedumo nv 
instelde bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, tegen het verlenen van de verkavelingsver-
gunning aan IVG-Invest nv, Knaptandstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, tot het verkavelen van gronden in 
15 loten, Lindenstraat te Sint-Niklaas, sectie D nr. 1481 k². 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 8 november 2018 van notaris Lutgard Hertecant, Burg. De Lousnaystraat 38, 9290 Overmere, 

de splitsing en verkoping van percelen grond te Sint-Niklaas, Passtraat 416, groot C nr. 364 
c²/deel, groot 1.702 en 258,02 m². 

2.  Op 16 november 2018 van notaris Smet Dirk, Lage Kerkwegel 4, 9170 Sint-Gillis-Waas, de split-
sing en verkoping van een perceel grond met opstaande magazijn te Belsele, Marktstraat 50, 
sectie A nr. 254 r,h,p, groot 2.859,56 m². 

3.  Op 21 november 2018 van notaris Joost Vercouteren, Vesten 36, 9120 Beveren, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond met opstaande woning te Sint-Niklaas, Hendrik Conscience-
straat 103, sectie A nr. 971 d6, groot 1.156 m². 

 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Grondwerken Dieter Weyn bvba, Zeveneekhoekstraat 69 te 9100 Nieuwkerken, tot het slopen 

van een loods, voornoemd adres, sectie B nr. 959 b,c; 
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- Emilco Invest nv, Kasteelstraat 73 A te 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen en wijzigen van 
bestemming van bureel naar woongelegenheid, Kasteelstraat 73D te Sint-Niklaas, sectie E nr. 
894 x. 

 
 
 
Feestcomité Maricolenstraat: winterdrink: 8 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een winterdrink door Feestcomité Maricolenstraat, p/a 
Maricolenstraat 10, 9112 Sinaai, op zaterdag 8 december 2018 in de Maricolenstraat ter hoogte van 
huisnummer 15 en hiervoor toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij 
met sterke dranken op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
Voor deze buurtactiviteit wordt een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toegekend. 
 
 
 
Wijkoverlegcomité Kroonmolenwijk: creatief met twee biekes: 15 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan wijkoverlegcomité Kroonmolenwijk, p/a Hugo Verrieststraat 33, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van ‘creatief met twee biekes’, 
een buurtactiviteit op zaterdag 15 december 2018 in de Pastoor De Meerleerstraat 94 te Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Circus Barones op provinciaal domein De Ster: 24 februari tot 10 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de veiligheidsvoorschriften, opgelegd door team publieke veiligheid en 
noodplanning en de milieupolitie aan Circus Barones tijdens de opstelling en voorstellingen op het 
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provinciaal domein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas. Er zijn voorstellingen vanaf 
zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart 2019. 
Het circus arriveert op De Ster op zondag 24 februari 2019 en vertrekt op zondagavond 10 maart 
2019 na de laatste voorstelling. 
 
Artikel 2 
toelating te verlenen aan Circus Barones tot het plaatsen van aankondigingsborden naar aanleiding 
van de voorstellingen vanaf zaterdag 2 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 op de 
terreinen van het provinciaal domein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Sporta vzw: fietstocht Ago Cycling Ride Gent: 17 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de fietstocht 'Ethias Challenge Waasland', met vertrek en 
aankomst in sporthal Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4, 9112 Sinaai, gedeeltelijk op grondgebied van 
Sint-Niklaas, door Sporta vzw, op zondag 17 maart 2019 en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het aanbrengen van de nodige bewegwijzering voor deze fietstocht, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Reuzenstoet De Kabaskes Belsele: 18 augustus 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Rudiger Rossaert namens F.V. De Kabaskes om op zondag 18 augustus 
2019 tijdens het ambachtelijk weekend een reuzenstoet te organiseren in de Rozenlaan te Belsele, 
en toelating te geven voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een parkeerverbod in de Rozenlaan van huisnummer 1 tot huisnummer 42 op zondag 

18 augustus 2019 van 12 tot 18 uur; 
- een verbod van doorrij in de Rozenlaan van huisnummer 1 tot huisnummer 42 op zondag 

18 augustus 2019 van 13 tot 18 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Artikel 2 
opdracht te geven aan de stedelijke diensten om de stadsreuzen Janneke en Mieke op zondag 
18 augustus 2019 te vervoeren naar de Rozenlaan. 
 
Artikel 3 
een fanfare of harmonie aan te duiden die op 18 augustus 2019 op kosten van het stadsbestuur de 
opluistering van de stoet zal verzorgen. 
 
 
 
Meet Marcel: staff event in 't Bau-huis: 18 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een staff event in 't Bau-huis, door Meet Marcel, Steenkaai 
34 U, 8000 Brugge, op dinsdag 18 december 2018 en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België vzw: vraag om subsidie: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag van de Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België vzw, p/a 
Meulebeeksesteenweg 35, 8700 Tielt, om een subsidie toe te kennen naar aanleiding van de 75ste 
verjaardag van de bevrijding. 
 
 
 
WZK Waterpolo: Wase IJsberenduik in provinciaal recreatiedomein De Ster: 13 januari 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan WZK Waterpolo, p/a De Gravestraat 11/003, 9100 Sint-Niklaas, tijdens de Wase IJsberenduik op 
13 januari 2019 in het provinciaal recreatiedomein De Ster toelating te verlenen voor: 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Carnaval Belsele 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met volgend programma van de Orde der Muilentrekkers in het kader van de 
carnavalsviering 2019 in de deelgemeente Belsele: 
-  zaterdag 12 januari 2019 van 14 tot 17 uur: kindercarnaval met verkiezing van jeugdprins en 

jeugdprinses en om 20 uur: carnavalsverkiezing van prins en prinses van groot Sint-Niklaas, in 
de polyvalente zaal De Klavers; 

-  zondag 17 maart 2019 om 11.11 uur: ontvangst van de Orde der Muilentrekkers samen met de 
prinsen in het gemeentehuis van Belsele en om 13.30 uur: vertrek van de carnavalstoet door de 
straten van Belsele. 

 
Artikel 2 
toelating te verlenen tot het organiseren van een carnavalstoet in Belsele op zondag 17 maart 
2018. In toepassing van artikel 4§ 3.D. van het belastingreglement op de tijdelijke privatisering van 
het openbaar domein is dergelijke inname van het openbaar domein gratis. 
 
Artikel 3 
prins en prinses carnaval van groot Sint-Niklaas samen met de Orde der Muilentrekkers en de 
deelnemende verenigingen te ontvangen in het gemeentehuis van Belsele op zondag 17 maart 
2019 om 11.11 uur. 
 
Artikel 4 
-  volgend materieel kosteloos in bruikleen te geven: nadar, mobiel podium, vlaggen, geluids-

installatie met micro; 
-  de stadsreuzen Janneke en Mieke mee te laten opstappen in de carnavalstoet, indien de 

weersomstandigheden het toelaten; 
-  zes reclameborden te laten plaatsen in de daarvoor voorziene staketsels. 
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Artikel 5 
-  een toelage van 3.300 EUR toe te kennen aan de Orde der Muilentrekkers voor de organisatie 

van de carnavalstoet en 250 EUR toe te kennen voor de animatie tijdens het kindercarnaval; 
-  een toelage van 325 EUR toe te kennen aan elk van de deelnemende carnavalsverenigingen aan 

de carnavalstoet op zondag 17 maart 2019. 
 
Artikel 6 
opdracht te geven aan de Kon. fanfare Sinte-Cecilia-Belsele om de carnavalstoet muzikaal mee op 
te luisteren als verplichte opdracht in ruil voor de jaarlijkse subsidie van de stad. 
 
Artikel 7 
opdracht te geven aan de dienst openbaar domein tot het plaatsen van een aantal afvalcontainers 
en de straten kosteloos schoon te vegen na de stoet en op maandag 18 maart 2019 de rioolputjes 
te laten reinigen met de kolkenzuigers. 
 
Artikel 8 
3 x 120 affiches op A3-formaat te laten kopiëren door de dienst reprografie van de stad. 
 
Artikel 9 
dat de organisatoren rekening moeten houden met de door de lokale politie en het team publieke 
veiligheid en noodplanning vermelde voorwaarden met betrekking tot de nodige verkeersomlei-
ding. 
 
 
 
JC ’t Verschil: Winter Wonderland ft Santa Simon: 1 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Winter Wonderland ft Santa Simon' door JC ’t Verschil, p/a Wallenhof 16, 
9100 Nieuwkerken, op zaterdag 1 december 2018 toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, tot 3 uur in 

plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Infoavond vrijwilligers nationale spelen Special Olympics: receptie aangeboden door het stads-
bestuur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op het einde van de infoavond voor de vrijwilligers die meewerken aan de organisatie van de natio-
nale spelen Special Olympics Belgium op 11 december 2018 om 19.30 uur in de trouwzaal van het 
stadhuis aan de aanwezigen een receptie aan te bieden. 
 
 
 
Mind-Spring: opmaak handboeken: ondersteuning vanuit vluchtelingenbudget 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent, een toelage van 2.000 EUR ter beschikking 
te stellen uit het vluchtelingenbudget, als ondersteuning in de opmaak van een Mind-Spring 
handboek. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: convenant tussen provincie Oost-Vlaanderen en politiezone Sint-Niklaas 
inzake opleidingen PAULO voor 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de lokale politie Sint-Niklaas over de 
vergoeding voor de opleidingen aan PAULO goed te keuren voor 2019. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen en beroepsziekten: erkenning bevoegde 
dienst: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
het kabinet van de korpschef aan te wijzen als eerste dienst die instaat voor de erkenning van de 
arbeidsongevallen en beroepsziekten van alle operationele personeelsleden en contractuele en 
statutaire medewerkers van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de afdelingsmanager van de afdeling korpsondersteuning aan te wijzen als tweede dienst die 
instaat voor de erkenning van de arbeidsongevallen en beroepsziekten van alle operationele 
personeelsleden en contractuele en statutaire medewerkers van het administratief en logistiek 
kader van de lokale politie Sint-Niklaas. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
inspecteur van politie (tweedelijnspolitiehulp - maatschappelijke cel) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling tweedelijnspolitiehulp, 
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 selectie-

commissie, 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
gerechtelijke inspecteur van politie (niet-dringende politiehulp - wijkpolitie) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
 



17 

Artikel 1 
één functie van gerechtelijk inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling niet-
dringende politiehulp, dienst wijkpolitie 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
inspecteur van politie (dringende politiehulp - interventieteams) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende politiehulp, 
dienst interventieteams 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 selectie-

commissie, 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. 
 
 
 
 
 
 



18 

Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
inspecteur van politie (verkeer - verkeerspolitie) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling verkeer, 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 selectie-

commissie, 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van twee functies van 
wijkinspecteur van politie (niet-dringende politiehulp - wijkpolitie) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
twee functies van wijkinspecteur van politie vacant te verklaren in de afdeling niet-dringende 
politiehulp, dienst wijkpolitie 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 selectie-

commissie, 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. 
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Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: deelname aan mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor aspiranten-inspecteurs 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van twee functies van inspecteur van politie in de afdeling dringende 
politiehulp, dienst interventieteams. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (informatie en kwaliteit - lokaal informatie kruispunt) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling informatie en 
kwaliteit, dienst lokaal informatie kruispunt 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 selectie-

commissie, 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
commissaris van politie (afdelingsmanager niet-dringende politiehulp) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren voor afdelingsmanager niet-dringende 
politiehulp 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 selectie-

commissie, 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. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
voor het aanslagjaar 2019 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te heffen 
ten laste van de rijksinwoners die in Sint-Niklaas belastbaar zijn op 1 januari van het jaar dat zijn 
naam geeft aan het aanslagjaar. 
 
Artikel 2 
het percentage van de belasting voor al de belastingplichtigen vast te stellen op 8,50 % van de, 
overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, berekende 
grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat 
de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 
 
Artikel 3 
de vaststelling en de inning van de gemeentebelasting door toedoen van het Bestuur der Directe 
Belastingen te laten gebeuren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 465 tot 470 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
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Gemeentebelastingen: opcentiemen op de onroerende voorheffing: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
voor het aanslagjaar 2019 ten bate van de gemeente 834,38 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing te heffen. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, 
gebouwen en woningen: aanvulling en wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
met ingang van 1 januari 2018 het reglement op de belasting ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen aan te vullen en te wijzigen. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten: aanvulling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
met ingang van 1 januari 2019 het reglement op de belasting op de verspreiding van niet-
geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten aan te vullen. 
 
 
Kerkfabrieken Heilig Hart en Sint-Nicolaas: budgetten 2018: consolidatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de consolidatie van de budgetten 2018 van de voormalige kerkfabrieken 
Heilig Hart en Sint-Nicolaas. 
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OCMW: verenigingen: Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: eenjarig meerjarenplan 2019 en 
budget 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het eenjarig meerjarenplan 2019 en het budget 2019 van de Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland goed te keuren . 
Een exemplaar hiervan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
OCMW: verenigingen: Sociaal Verhuurkantoor Waasland: eenjarig meerjarenplan 2019 en budget 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het eenjarig meerjarenplan 2019 en het budget 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland 
goed te keuren. 
Een exemplaar hiervan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
OCMW: budget 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het budget 2019 van het OCMW, zoals het werd vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn in zitting van 22 november 2018, gehecht als bijlage aan de notulen van 
deze zitting. 
 
 
 
OCMW: aanpassing meerjarenplan 2019-2021: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 



23 

Artikel 1 
het aangepast meerjarenplan 2019-2021 van het OCMW, zoals het werd vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn in zitting van 22 november 2018, gehecht als bijlage aan de notulen 
van deze zitting, goed te keuren. 
 
 
 
Brandweer: Hulpverleningszone Waasland: gemeentelijke dotatie 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de gemeentelijke dotatie 2019 aan de Hulpverleningszone Waasland ten bedrage van 
5.387.667 EUR + 250.000 EUR voor de 24/7 permanentie goed te keuren. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: actualisering meerjarenplan 
2015-2022: goedkeuring en budget 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het geactualiseerd meerjarenplan 2015-2022 van Audio, zoals het werd goedgekeurd door de raad 
van beheer van Audio in zitting van 26 oktober 2018, gehecht als bijlage aan de notulen van deze 
zitting, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het budget 2019 van Audio, zoals het werd goedgekeurd door de raad van 
beheer van Audio in zitting van 26 oktober 2018, gehecht als bijlage aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-
huis: prijssubsidiereglement 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
het prijssubsidiereglement 2019 ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis goed 
te keuren. 
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't Bau-
huis: annex beheersovereenkomst stad Sint-Niklaas en AGB 't Bau-huis: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de annex van de beheersovereenkomst tussen het AGB ’t Bau-huis en de stad goed te keuren. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't Bau-
huis: budget 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis goed te keuren. 
Een exemplaar van dit budget wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't Bau-
huis: aanpassing meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, 
waarvan een exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht, goed te keuren. 
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Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de begroting van de politiezone Sint-Niklaas over het dienstjaar 2019, gehecht als bijlage aan de 
notulen van deze zitting, goed te keuren als volgt: 

                                            Ontvangsten                        Uitgaven                           Saldi 

Gewone dienst            22.505.443,77 EUR        20.742.694,97 EUR      1.762.748,80 EUR 

Buitengewone               1.059.000,00 EUR          1.059.000,00 EUR         0,00 EUR  
dienst 

 
 
Gemeentepersoneel: wijziging rechtspositieregeling: terugkeerregeling Zorgpunt Waasland: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de rechtspositieregeling aan te vullen met de terugkeerregeling voor de personeelsleden die op 
vrijwillige basis de overstap maken naar het Zorgpunt Waasland. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
Ronde van Vlaanderen 7 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen goed te keuren. 
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Stedelijk basisonderwijs: personeel: vacant verklaren van één functie van directeur en aanleggen 
wervingsreserve 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot de openverklaring van een betrekking van deeltijds directeur (m/v) ten behoeve 
van het stedelijk basisonderwijs, die bij wijze van bevordering binnen het personeelsbestand wordt 
begeven. 
 
Artikel 2 
een wervingsreserve aan te leggen voor halftijds of voltijds directeur met een duurtijd van drie jaar 
en verlengbaar met twee jaar. 
 
Artikel 3 
de aanwervingsvoorwaarden als volgt vast te stellen: 
-  voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van het decreet van 27 maart 1991 betreffende 

de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

-  houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit 
specifiek bevorderingsambt; 

-  als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' hebben gekregen (indien 
het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn); 

-  slagen voor een vergelijkend examen, zoals vastgesteld in artikel 5 hierna; 
-  minimum vijf jaar anciënniteit in het onderwijs bezitten. 
 
Artikel 4 
het profiel voor deze functie vast te stellen zoals weergegeven in bijlage bij dit besluit. 
 
Artikel 5 
het examenprogramma als volgt samen te stellen: 
- schriftelijk gedeelte; 
- eliminerend assessment; 
- mondeling gedeelte. 
 
Artikel 6 
een selectiecommissie te voorzien die is samengesteld uit twee personeelsleden van het 
stadsbestuur en twee externe deskundigen. 
 
Artikel 7 
het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de procedure te voeren. 
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Stedelijk onderwijs: personeel: feedbacksysteem directies stedelijke onderwijsinstellingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het nieuw voorstel voor de evaluatie van de stedelijke onderwijsdirecties, zoals hierbijgevoegd, 
goed te keuren. Een exemplaar van dit voorstel wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 20 december 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 december 2018, 
als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 21 december 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 21 december 2018, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
College van burgemeester en schepenen: verhindering van een schepen: wijziging taakverdeling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
vanaf 3 december 2018 de bevoegdheden cultuur, cultuurcentrum en ACCSI vzw (voorzitter), 
bibliotheek, museum (inclusief Erfpunt), archief, monumentenzorg en erfgoed, stedelijk 
kunstonderwijs, toerisme, stadspromotie, landbouw, platteland en gebouwen (takenpakket 
schepen) toe te voegen aan het takenpakket van de burgemeester. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: projectvereniging Erfpunt: 
statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van projectvereniging Erfpunt goed te keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 23 november 2018: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 23 november 
2018. 
 
 
 
Leveringen: ICT: aankoop van thin clients: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, de indicatieve raming (176.000 EUR + 36.960 EUR (21 % btw) = 212.960 EUR) 
en de voorwaarden vast te stellen voor het vervangen van 575 thin clients van het stadsbestuur en 
OCMW (exclusief toekomstig Zorgpunt Waasland). 
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Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat volgende verdeelsleutel zal toegepast worden: 
- stadbestuur: 80%; 
- OCMW (welzijnshuis en Den Azalee): 20%. 
 
Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te brengen van zijn beslissing. 
 
 
 
Leveringen: databeheer en administratie: huren koffieapparatuur (inclusief aankopen verbruiks-
goederen): wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (open procedure), de indicatieve raming (237.500 EUR, btw inbegrepen) en de 
voorwaarden goed te keuren voor het huren van koffieapparatuur (inclusief het aankopen van 
verbruiksgoederen) voor een periode van maximum vijf jaar. 
 
Artikel 2 
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers van: 
- het team databeheer en administratie; 
- de dienst logistiek; 
- de bodekamer; 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis: wijziging 
wijze van gunning: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendma-
king), de indicatieve raming (120.000 EUR, btw inbegrepen) en de voorwaarden vast te stellen voor 
het aanstellen van een dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis over een periode van 
maximum 4 jaar. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- vertegenwoordiger dienst schoonmaak; 
- vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Diensten: aanstellen veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele werkplaatsen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/034vc voor de opdracht 'Uitvoeren veiligheidscoördinatie', 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 
deze opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
de uitgaven voor deze opdracht te verrekenen op de respectieve actie- en ramingnummers van de 
betreffende werken. 
 
 
 
Diensten: ondersteuning omgeving: raamcontract voor het onderhouden en herstellen van 
elektrisch gevoede verkeersinstallaties op het grondgebied van Sint-Niklaas: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-150/OVA/onderhoud verkeersinstallaties/JG-RDW en de raming voor de 
opdracht 'Raamcontract voor het onderhouden en herstellen van elektrisch gevoede verkeers-
installaties op het grondgebied van Sint-Niklaas', 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 
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming voor de totale looptijd 
van vier jaar bedraagt 110.000 EUR (btw incl.). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een vertegenwoordiger van: 
- de dienst overheidsopdrachten; 
- de dienst ondersteuning omgeving. 
 
 
 
Diensten: openbare werken: afvalverwerking (stromen inerte stoffen, veegvuil en slib uit kolken): 
stopzetting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de stopzetting van de opdracht betreffende het ophalen, beladen en verwer-
ken van bedrijfsafval (inerte afvalstoffen, veegvuil en slib uit kolken en riolen) voor de stad Sint-
Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat deze opdracht opnieuw opgestart zal worden. 
De wijze van gunning, de raming en de voorwaarden zullen in een volgende zitting worden 
voorgelegd. 
 
 
 
Werken: site De Klavers: nieuwbouw Galjaar, KLJ, Ritmica: bouwrijp maken terrein: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de kosten voor het stadsbestuur ter realisatie van een bouwrijp terrein en het 
realiseren van een omgevingsaanleg in het kader van het project 'site De Klavers: 
nieuwbouw Galjaar, KLJ, Ritmica: bouwrijp maken terrein'. 
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Artikel 2 
de aanpassingswerken aan de gasinstallatie als meerwerk te gunnen aan de aannemer aangesteld 
voor de opdracht 'renovatie van de stookplaats van De Klavers', zijnde de Centrale Verwarming van 
den Branden, Marynen en Co nv, Cleydaellaan 16, bus 7, 2630 Aartselaar, voor het bedrag van 
24.297,88 EUR, incl. 21 % btw. 
 
Artikel 3 
de werken aan de nutsvoorzieningen als volgt te gunnen: 
-  het omleggen van de elektriciteit aan Eandis, voor het bedrag van 23.118,95 EUR, vrij van btw; 
-  het omleggen van de waterleiding aan De Watergroep, voor het bedrag van 8.986,72 EUR, incl. 

6 % btw; 
- het aanpassen van de gasleiding en het verplaatsen van de tellers aan Eandis, voor het bedrag 

van 4.276,32 EUR, vrij van btw. 
 
 
 
Werken: verbeteringswerken Godsschalkstraat: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/020aa en de raming voor de opdracht 'Verbeteringswerken Godsschalk-
straat', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
indicatieve raming bedraagt 270.728,00 EUR excl. btw. 
 
Artikel 2 
de werken te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
de uitgaven te verrekenen op actienummer 2018170152 - ramingnummer 2018170220. 
 
Artikel 4 
de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken, via aanvaarde 
factuur toe te vertrouwen aan een erkend laboratorium, naar keuze van het college van burge-
meester en schepenen op basis van artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 en van artikel 124 van 
het KB van 18 april 2017. 
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Artikel 5 
de eventuele verplaatsing en/of aanpassing van nutsleidingen, voor zover zij aan het stadsbestuur 
aangerekend worden, via aanvaarde factuur toe te vertrouwen aan de ter zake bevoegde nuts-
maatschappijen. 
 
Artikel 6 
eventuele sonderingen naar nutsleidingen toe te wijzen aan een aannemer, via aanvaarde factuur. 
 
 
 
Werken: rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat: aangepaste subsidieaanvraag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aangepaste subsidieaanvraag voor het rioproject Schoonhoudtstraat - 
Dubbelhofstraat voor een totaalbedrag van 2.540.000 EUR, exclusief btw, en dit dossier in te 
dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwing buitenschrijnwerk: gunning: nieuwe beslissing naar aanleiding van arrest Raad van 
State 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het opnieuw uitgevoerde prijsonderzoek en het aangepaste gunningsverslag 
naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 21 november 2017. 
 
Artikel 2 
op basis van de uitslag van de open aanbesteding en zoals blijkt uit het gunningsverslag dat 
werd opgemaakt door de dienst projecten gebouwen, de interne verbouwing, de uitbreiding met 
berging en de vernieuwing van het buitenschrijnwerk van het kinderdagverblijf Driekoningen te 
gunnen aan de firma PIC bvba, Leeweg 24, 9270 Laarne, voor een bedrag van 282.796,53 EUR, 
btw verlegd. 
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Persoonlijke rechten: huurovereenkomst brandweerkazerne Nijverheidsstraat: voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van overeenkomst betreffend het verhuren van de 
brandweerkazerne gelegen Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas, aan Hulpverleningszone 
Waasland, Nijverheidstraat 33, 9100 Sint-Niklaas. 
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Persoonlijke rechten: appartement Truweelstraat 136: opzeg bezetting ter bede: kennisneming en 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van en akkoord te gaan met de opzeg door Wijkgezondheidscentrum De Vlier 
vzw, Truweelstraat 114, 900 Sint-Niklaas, van de overeenkomst van 1 oktober 2014 betreffende 
de bezetting ter bede van het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas. Het 
appartement moet vanaf 1 december 2018 ter beschikking gesteld worden van de stad. 
 
Artikel 2 
in afwachting van de realisatie van het woonproject op de Paterssite te onderzoeken of het 
appartement Truweelstraat 136 kan ingezet worden als noodwoning voor het OCMW. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: Polder Sinaai-Daknam: ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken 
aan waterlopen van derde categorie in 2019: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
gunstig advies te verlenen betreffende de voorlopige raming, opgesteld door het bestuur van de 
Polder Sinaai-Daknam, p/a Zakstraat 19, 9112 Sinaai, ten bedrage van 30.619 EUR, inclusief btw, 
voor het uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken tijdens het jaar 2019 aan de 
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waterlopen van derde categorie gelegen op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas en in de 
omschrijving van de Polder. De te ruimen, te onderhouden en te herstellen waterlopen zijn de 
volgende: 1.230a, 1.236b, 1.236f, 1.237a, 1.237b, 1.238, 1.238a, 1.243, 1.250a, 1.250c, 1.250d, 
1.250f, 1.252 en 1.260d. 
 
 
 
Ondergrondse afvalcontainers: verhoging budget voor beheer: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
6.000 EUR van het budget 'Beheren van afvalstoffen (niet afkomstig van stadsdiensten)' over te 
zetten naar 'Onderhoud en herstelling ondergrondse afvalcontainers'. 
 
Artikel 2 
structureel vanaf 2019 20.000 EUR te voorzien voor 'Onderhoud en herstelling van ondergrondse 
afvalcontainers'. 
 
 
 
Patrimonium: wegconcessies en -vergunningen: aanvraag van een koninklijk besluit tot verklaring 
van openbaar nut voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Sint-Niklaas: 
sluiten openbaar onderzoek en verlenen advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het openbaar onderzoek van 25 september 2018 tot en met 24 oktober 2018 betreffende de 
aanvraag van Air Liquide Industries Belgium nv om een koninklijk besluit tot verklaring van 
openbaar nut te bekomen voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas, te sluiten. 
 
Artikel 2 
gunstig advies te verlenen aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor het uitbreiden van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. 
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Zakelijke rechten: De Vakschool: verkoop private woongelegenheden: basisaktes residentie 
De Kapel en residentie De Refter: voorwaarden aktes: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van basisakte betreffende het kapelgebouw 
(Residentie De Kapel), gelegen op de site de Vakschool, met ligging Vakschoolhof 2, 9100 Sint-
Niklaas, kadastraal bekend afdeling 3, sectie E, deel van nummer 443P2P0000 en met als nieuw 
gereserveerde perceelsidentificatienummer 443A3P0000, met een oppervlakte van 262 m² 
(gemeenschappelijke delen). Door deze overeenkomst wordt het mogelijk om het eigendomsrecht 
van residentie De Kapel te verdelen tussen verschillende personen volgens kavels die elk een 
gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen 
bevatten: 
 

Privatieven Aandelen Perceelnummer 

Appartementen     

- appartement 0.1 111 E 443A3P0001 

- appartement 0.2 114 E 443A3P0002 

- appartement 1.1 111 E 443A3P0003 

- appartement 1.2 109 E 443A3P0004 

- appartement 1.3 111 E 443A3P0005 

- appartement 2.1 165 E 443A3P0006 

- appartement 2.2 115 E 443A3P0007 

- appartement 2.3 164 E 443A3P0008 

                                                                           1.000/1.000sten 

Artikel 2 
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van basisakte betreffende het reftergebouw 
(Residentie De Refter), gelegen op de site de Vakschool, met ligging Vakschoolhof 21, 9100 
Sint-Niklaas, kadastraal bekend afdeling 3, sectie E, deel van nummer 443S2P0000 en met als 
nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 443Z2P0000, met een oppervlakte van 327 
m² (gemeenschappelijke delen). Door deze overeenkomst wordt het mogelijk om het 
eigendomsrecht van residentie De Refter te verdelen tussen verschillende personen volgens 
kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke 
onroerende bestanddelen bevatten: 
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Privatieven Aandelen Perceelnummer 

Appartementen     

- appartement 0.1 98 E 443Z2P0001 

- appartement 0.2 98 E 443Z2P0002 

- appartement 0.3 98 E 443Z2P0003 

- appartement 0.4 98 E 443Z2P0004 

- appartement 1.1 69 E 443Z2P0005 

- appartement 1.2 69 E 443Z2P0006 

- appartement 1. 69 E 443Z2P0007 

- appartement 1.4 84 E 443Z2P0008 

- appartement 2.1 86 E 443Z2P0009 

- appartement 2.2 102 E 443Z2P00010 

- appartement 2.3 129 E 443Z2P00011 

                                                                         1.000 /1.000sten 

Artikel 3 
een ontwerp van deze aktes als bijlage aan de notulen van deze zitting te hechten. 
 
 
 
Stedenbouwkundig attest: Meetbureau De Ryck: Keizerstraat: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van het Meetbureau De Ryck, Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, 
tot het splitsen van een grond voor het bouwen van een woning, Keizerstraat te Sinaai, sectie D nr. 
1340 e, en een negatief stedenbouwkundig attest af te leveren. 
 
 
 
JIN Sint-Niklaas: startnacht: 1 januari 2019 in Heilig Hartkerk: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de ‘startnacht’ (nieuwjaarsfuif) door JIN Sint-Niklaas op 
dinsdag 1 januari 2019 vanaf 0.30 tot 6.30 uur in de Heilig Hartkerk, Truweelstraat 210, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
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- het gebruik van de Heilig Hartkerk als fuiflocatie; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dBA Leq15', 
- een parkeerverbod zoals voorzien in het advies van politie evenementen; 
- het inrichten van een eetgelegenheid buiten op de parking, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd, met bijkomende bemerking dat brandweer en 
publieke veiligheid nog een veiligheidsrondgang organiseren vóór oudejaarsnacht, en dat de 
parking van zaal Familia beschikbaar blijft voor de gebruikers van zaal Familia. 
 
 
 
Sint-Niklazenaren gratis naar Sporting Lokeren - Sint-Truiden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op het aanbod van voetbalclub Sporting Lokeren om 250 tickets gratis ter beschikking te 
stellen van de medewerkers en inwoners van Sint-Niklaas voor de match van 15 december 2018 
om 20u en de opdracht te geven aan de diensten ondersteuning cultuur en vrije tijd, personeel en 
communicatie om de werving en registratie van de geïnteresseerden verder uit te werken. 
 
 
 
Sanctie naar aanleiding van gebruik van de refter stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele door 
Chiro Staderas Belsele: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de vereniging Chiro Staderas Belsele een bedrag van 57 EUR aan te rekenen als compensatie 
van de extra-prestaties van de schoonmaakster naar aanleiding van het niet proper achterlaten van 
de gebruikte eetzaal en toiletten van de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele op 28 oktober 
2018. 
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Samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender in het 
kader van het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender in het kader van het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst '1 gezin = 1 plan: krachtgericht rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
Waas en Dender': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de overeenkomst tussen de partners krachtgericht RTJH Waas en Dender goed te keuren. 
 
 
 
Indienen aanvraag oproep pionieren in samenwerking van Kind en Gezin: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven om samen met MFC Het Veer in te tekenen op de oproep ‘pionieren in 
samenwerking’. 
 
 
 
Beoordelingscriteria voor aanvragen dringende opvang en plussubsidie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
de beoordelingsprocedure en -criteria voor dringende opvangplaatsen en trap 3 subsidies goed te 
keuren als basis voor het formuleren van een zorgvuldig advies aan Kind en Gezin ter beoordeling 
van subsidie aanvragen. 
 
Artikel 2 
de beoordelingsprocedure en -criteria voor dringende opvangplaatsen en trap 3 aanvragen te 
verspreiden aan opvanginitiatieven in Sint-Niklaas voor 31 december 2018. 
 
 
 
Omzetting subsidies flexibele urenpakketten naar subsidies ruimere openingsuren en dringende 
opvangplaatsen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven voor het indienen van het aanvraagformulier voor de omzetting van de 
30 huidige flexibele urenpakketten voor de zaterdagopvang in Hermelijn naar 60 modules ruimere 
openingsmomenten die een subsidie van ongeveer 90.000 EUR per jaar zal betekenen. Deze 
middelen worden aangewend om de zaterdagopvang te bestendigen. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te geven om de mogelijkheid tot uitbreiding van PieterNel en/of Hermelijn te over-
wegen bij toekomstige subsidieoproepen voor nieuwe dringende opvangplaatsen en/of trap 3 
plaatsen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.40 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


