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Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
3 december 2018 

Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, 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 
 
Verontschuldigd: 
de heer Gaspard Van Peteghem, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 14 uur 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan PVDA Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan PVDA Sint-Niklaas, p/a Jan Vandeputte, Prins Karelstraat 47, 9100 Sint-
Niklaas, om een petitieactie te organiseren rond de groeiende armoede in onze stad. Er mag een 
partytafel en een beachvlag worden opgesteld: 

  op 9 december 2018 op de Houtbriel of op het Hendrik Heymanplein; 
  op 15 december 2018 in Sinaai, buiten de eventzone, ofwel, mits afspraak met de organisatoren 
van de kerstmarkt, in een gehuurde stand; 

  op 22 december 2018 in Belsele, buiten de eventzone, ofwel, mits afspraak met de organisato-
ren van de kerstmarkt, in een gehuurde stand. 

Het advies van de politie moet strikt worden nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan OZ Vitaliteit 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Vitaliteit, Boomsesteenweg 5, 2610 
Wilrijk, om op 5 maart, 14 mei, 16 juli en 5 november 2019 met de fit-trailer een standplaats in te 
nemen op het parkeerplein, rechtover het kantoor op het Hendrik Heymanplein, op voorwaarde dat 
het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein van 18 EUR per dag wordt betaald. 
 
 
 
Belastingen en retributies: uurlonen voor werken e.d.: jaarlijkse indexering: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de nieuwe tarieven voor uurlonen voor werken en prestaties door gemeente-
personeel, toe te passen vanaf 1 januari 2019, namelijk: 

  uurloon op werkdagen: 38,70 EUR; 
  uurloon op zaterdagen: 48,35 EUR; 
  uurloon op zondagen en wettelijke feestdagen: 77,35 EUR; 
  uurloon voor nachturen (tussen 22 uur en 6 uur) op werkdagen: 48,35 EUR; 
  uurloon voor nachturen (tussen 22 uur en 6 uur) op zaterdagen: 60,45 EUR; 
  uurloon voor nachturen (tussen 22 uur en 6 uur) op zondagen en wettelijke feestdagen: 
96,70 EUR. 

 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vasts-
telling 
 
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 1499 tot en met 1592 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1818 tot en met 1911 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 1044 tot en met 1048 van het dienstjaar 2018. 
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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. 
 
 
 
Nieuwe feedbackcultuur: interactieve presentatie coachingstechnieken voor leidinggevenden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de interactieve voorstelling van Imboorling: 'Rond punt, verbinding als het vierkant draait' te laten 
plaatsvinden voor alle leidinggevenden op 24 januari 2019 in De Casino. Het stuk kost 1.950 EUR, 
excl. btw en verplaatsing, en duurt 3 uur. Voor de huur van De Casino en catering van koffie en thee 
moet 750 EUR voorzien worden. De totale kostprijs kan betaald worden met middelen van het 
actienummer: managementondersteuning: 2019 143287. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 26 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 
26 november 2018 goed te keuren. 
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OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen algemene vergadering Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland 15 november 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 228, kennis te nemen van de 
beslissingen van 15 november 2018 van de algemene vergadering van de Dienst voor Schuldbe-
middeling Waasland, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
29 augustus/4 september 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
29 augustus 2018, voortgezet op 4 september 2018, van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Jobparochie 23 oktober 
2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
23 oktober 2018 van de kerkraad van de Sint-Jobparochie, als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
13 september 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
13 september 2018, van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
30 oktober 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
30 oktober 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-Vrouw 
ten Bos 19 november 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
19 november 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-Vrouw 
ten Bos 15 oktober 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
15 oktober 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Communicatieplan ‘Wij feesten zonder vuurwerk’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de sensibiliseringscampagne ‘Wij feesten zonder vuurwerk’ goed te keuren. 
 
 
Stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: verslag vergadering 18 september 
2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme 
van dinsdag 18 september 2018. 
 
 
De Warmste Week: organiseren van een tombola 7 december 2018 in King George: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de organisatoren van Sincity for life tot het organiseren van een tombola 
in de eventhal en café van King George op 7 december 2018 in het kader van De Warmste Week. 



7 

Leveringen: jeugd: tijdelijke speeltuin Sint-Nicolaasplein met definitieve plaatsing Gerdapark: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2019-006/OVA/popup zomerspeelplek/SVB-RDW en de raming voor de opdracht 
'Tijdelijke speeltuin Sint-Nicolaasplein met definitieve plaatsing Gerdapark', opgesteld door de 
dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vast-
gesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Het maximale 
bestelbedrag bedraagt 25.000 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 jeugd. 
 
 
 
Diensten: gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk: aanstellen 
dienstverlener voor op afroep opmaken van evacuatieplannen in gebouwen van de stad: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 november 2018, 
opgesteld door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
het aanstellen van een dienstverlener voor het op afroep opmaken van evacuatieplannen in 
gebouwen van de stad voor een periode van maximum vier jaar te gunnen aan de firma 
Brandbeveiliging Marlier bvba, Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 Moeskroen, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte. 
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Diensten: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 1: 
maaien van wegbermen met ecomaaier: goedkeuring vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen: perceel 1: maaien van wegbermen met ecomaaier' voor een bedrag van 943,19 EUR, btw 
verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 68.078,18 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 1: 
maaien van wegbermen met ecomaaier: goedkeuring vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 3 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen: perceel 1: maaien van wegbermen met ecomaaier' voor een bedrag van 38.884,38 EUR, 
btw verlegd, waardoor de diensten een bedrag bereiken van 67.134,99 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve terreinen: perceel 3: 
maaien extensieve graslanden en moeilijk bereikbare bermen met opruimen van maaisel: goed-
keuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, voor de opdracht 'raamovereenkomst voor het maaien van wegbermen en extensieve 
terreinen: perceel 3: maaien van extensieve graslanden en moeilijk bereikbare bermen met 
opruimen van maaisel' voor een bedrag van 18.400,97 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een 
bedrag bereiken van 29.099,35 EUR, btw verlegd. 
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Diensten: ICT: huren licenties 3P voor voorraadbeheer: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het huren van 3 bijkomende licenties 3P voor het gebruik van de voorraad-
beheermodule van de firma 3P, Verviersstraat 1 B5.1, 2000 Antwerpen, tegen een huurprijs van 
101 EUR, excl. btw, per maand per gebruiker. De licenties worden verhuurd per periode van 
6 maanden wat resulteert in een bedrag van 1.818 EUR + 381,78 EUR (21 % btw) = 2.199,78 EUR 
per 6 maanden. De huurprijs wordt semestrieel geïndexeerd op basis van de index der consumptie-
prijzen. 
De licenties worden gehuurd tot de gunning van de nieuw op te starten procedure voor de aankoop 
van een voorraadpakket voor het centraal magazijn. 
 
 
 
Diensten: fietsfondsdossier Hoogkamerstraat: opmaken technisch verslag grondverzet + sloopop-
volgingsplan: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het opmaken van het technisch verslag grondverzet voor het fietsfondsdossier Hoogkamerstraat, op 
basis van de raamovereenkomst afgesloten voor de periode van 1 jaar vanaf 5 maart 2018, te 
gunnen aan de Bodemkundige Dienst van België vzw, W. De Croylaan 48, 3001 Heverlee, voor een 
indicatief geraamd bedrag van 4.716 EUR + 990,36 EUR (btw 21 %) = 5.706,36 EUR. 
 
Artikel 2 
het opmaken van een sloopopvolgingsplan te gunnen aan de Bodemkundige Dienst van België vzw, 
W. De Croylaan 48, 3001 Heverlee, voor een indicatief geraamd bedrag van 3.072 EUR + 
645,12 EUR (btw 21 %) = 3.717,12 EUR. 
 
Artikel 3 
het aandeel van de gemeente Temse terug te vorderen na uitvoering van beide opdrachten. 
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Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in 
diverse gebouwen: voeding meetpunten passantentelling: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het plaatsen van de voeding van de meetpunten voor de passantentelling, in het kader van de 
raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in diverse 
gebouwen, te laten uitvoeren door de firma De Maerteleire nv, Industriepark 4b, 9820 Merelbeke, 
en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 7.421,41 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: Frans Van Cauwelaertlaan: vervangen voetpad oneven kant: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vervangen van de voetpaden aan de oneven kant in de Frans Van Cauwelaertlaan te laten uit-
voeren door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44,9170 Sint-Gillis-Waas, in het kader van het 
raamcontract aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen. De 
kosten worden geraamd op 110.330,58 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38, 2070 
Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte Molen' voor een bedrag van 24.481,17 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 181.158,57 EUR, btw verlegd. 
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Werken: sporthal Ter Beke: vervangen inkomdeur cafetaria: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
de opdracht 'sporthal Ter Beke: vervangen inkomdeur cafetaria' te gunnen aan de firma Heirman 
bvba, Hertjen 111, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 2.929,61 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 8: aanpassen sturing pompen koeling naar gebouwbeheersysteem 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 8: aanpassen sturing pompen koeling naar gebouw-
beheersysteem, van Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel, in het kader van de opdracht 
'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaal-
bedrag in meer van 5.699,70 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 9: plaatsen extra TA kraan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 9: plaatsen extra TA kraan, van Veolia nv, Fernand 
Demetskaai 52, 1070 Brussel, voor de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie 
stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaalbedrag in meer van 1.343,47 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: relighting van de salons: goedkeuring vorderingsstaat 3 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 3 (eindstaat) van Varda cvba, Adolf Greinerstraat 12, 
2660 Hoboken, voor de opdracht 'relighting van de salons' voor een bedrag van 9.860 EUR, btw 
verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 116.950,60 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: plaatselijk herleggen kasseiverharding in Hoogkamerstraat: definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'plaatselijk herleggen kasseiverharding in Hoogkamerstraat' definitief op te leveren. 
Het restant van de borgsom van 670 EUR, gesteld bij de Deposito- en Consignatiekas, mag worden 
vrijgegeven ten gunste van de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54, 9140 Temse. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring verrekening 4: vervangen 
ladderhaken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 4: vervangen ladderhaken, van De Vos Petrus en Zoon 
bvba, Pollarebaan 7, 9400 Ninove, voor de opdracht 'herstellen leien daken diverse gebouwen' voor 
het totaalbedrag in meer van 8.374 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 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 37.377,85 EUR, btw verlegd, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van 173.062,47 EUR, btw verlegd. 
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Werken: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: afkoppelingen op particulier domein: studie: betaalbaar-
stelling factuur Aquafin nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur van Aquafin nv in het kader van het uitvoeren van de afkoppelingstudie voor 
het rioproject Gentstraat-Nauwstraat, goed te keuren en het bedrag van 66.931,65 EUR, incl. btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 19 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 19 (eindstaat) van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7, 
9130 Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2', waarin het eindtotaal wordt 
vastgesteld op 2.962.253,06 EUR, btw verlegd, en waarvan nog 108.969,43 EUR, btw verlegd, moet 
betaald worden. 
 
 
 
Werken: rioproject Heistraat-Begijnenstraat: afkoppelingen op particulier domein: studie: betaal-
baarstelling factuur Aquafin nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur van Aquafin nv in het kader van het uitvoeren van de afkoppelingstudie voor 
het rioproject Heistraat-Begijnenstraat, goed te keuren en het bedrag van 1.533,07 EUR, incl. btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
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Werken: rioproject Puidreef-Kouterdreef: bijkomende afkoppelingswerken: betaalbaarstelling 
facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen voor de bijkomende afkoppelingswerken in het kader van de opdracht 
'rioproject Puidreef-Kouterdreef' goed te keuren en de respectievelijke bedragen van 2.273,34 EUR 
en 1.718,84 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Bastiaenssen 
Bestratingen bvba, Pastorijdreef 9 A, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: afkoppelingen op particulier domein: studie: 
betaalbaarstelling factuur Aquafin nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur van Aquafin nv in het kader van het uitvoeren van de afkoppelingstudie voor 
het rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat, goed te keuren en het bedrag van 13.580,02 EUR, incl. 
btw, betaalbaar te stellen ten gunste van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: afkoppelingen op particulier domein: studie: betaalbaarstelling 
factuur Aquafin nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur van Aquafin nv in het kader van het uitvoeren van de afkoppelingstudie voor 
het rioproject Vossekotstraat, goed te keuren en het bedrag van 16.117,26 EUR, incl. btw, betaal-
baar te stellen ten gunste van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
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Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Steinbock Vrienden 
Waasland: lichtmiswandeltocht: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Steinbock Vrienden Waasland tot het afpijlen van de wandeltocht 
'Lichtmiswandeltocht' op zondag 3 februari 2019. 
Vertrek vanuit het parochiaal dienstencentrum Klapdorp, Klapdorp 9a, 9170 Sint-Pauwels. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 1 februari 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 4 februari 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven; 
-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 

koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein en Houtbriel. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Industriepark-Noord: organisatie openbaar onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het openbaar onderzoek naar opmerkingen en bezwaren dat zal gehouden 
worden naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 
Industriepark-Noord van 21 december 2018 tot en met 18 februari 2019. 
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Mobiliteit: Kerkstraat: vervangen biflash door biflash led met zonnepaneel naar aanleiding van 
schade: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de werken voor het plaatsen van een biflash led met zonnepaneel aan het 
zebrapad ter hoogte van de school in de Kerkstraat te Belsele en de werken te gunnen aan de firma 
Trafiroad, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren, tegen een geraamd bedrag van 6.204,82 EUR + 
1.303,01 EUR (21 % btw verlegd) = 7.507,83 EUR. 
 
 
 
Plaatsen ondergrondse container voor glas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het vervangen van de glasbol op de Parklaan (parking Sinbad) door een onder-
grondse glascontainer. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de verdeling van de kosten voor plaatsing van de ondergrondse glascontainer: 
5.126,17 EUR zal door Fost Plus gesubsidieerd worden, 7.279,16 EUR (incl. btw) zal door de stad 
gefinancierd worden. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Stationsstraat 78: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starterspremie 
toe te kennen van 4.500 EUR (1.500 EUR x 50 % = 750 EUR x 6 maanden = 4.500 EUR) aan Crystal 
Dreams voor het openen van een detailhandelszaak in het focusgebied, met name Stationsstraat 78 
in Sint-Niklaas. 
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Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatiepremie 
toe te kennen van maximum 10.000 EUR (50 % van de factuur) aan Crystal Dreams voor het reno-
veren van een detailhandelszaak in het focusgebied, met name Stationsstraat 78 in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunning - ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) klasse 1: Scheerders Van 
Kerchove's Verenigde Fabrieken nv: advies aan de deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, 
Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas, tot het verder exploiteren (hernieuwen) en veranderen 
(uitbreiden, verminderen, schrappen van rubrieken) van een inrichting voor het vervaardigen van 
bouwmaterialen (vezelcement-producten, verfproductie, architectonisch beton), aan voornoemd 
adres, en voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) gunstig advies te verlenen voor een 
termijn van onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale voorwaarden en 
volgende bijzondere voorwaarden: 
- Binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning moet de afvoer voor het afvalwater van 

de wasplaats voor vorkheftrucks worden aangesloten op een KWS-afscheider. 
-  Uiterlijk 3 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning moeten de ijzerchloridetank 

(FeCL3 – Tank B20) en de calciumhydroxidetank (CA(OH)2 – Tank B22) aan een beperkt 
periodiek onderzoek worden onderworpen. Het keuringsattest moet worden bezorgd aan de 
vergunningverlenende overheid. 

-  Uiterlijk op 30 juni 2020 moet de hoofdontsluiting voor goederenverkeer (voertuigen met een 
gewicht groter dan 3,5 ton, uitgezonderd openbare diensten) van en naar de site gebeuren via 
de Langhalsbeekstraat. 

-  Er moeten voldoende fietsenstallingen voor personeel worden voorzien. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengde projecten - D'Hooghe Luc, Turkyen 5: 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: 
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het verlenen van een omgevingsvergunning aan Luc D'Hooghe, Turkyen 5, 9100 Nieuwkerken, tot 
het verder exploiteren en veranderen van een gemengd landbouwbedrijf (IIOA) en het bouwen van 
een nieuwe melkveestal, het verlengen van de bestaande sleufsilo’s en de bouw van nieuwe 
sleufsilo's (SH), gelegen aan voornoemd adres, sectie B nrs. 512M, 512S, 512T, 512V en 517A 
(2018/478). 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengde projecten: AZ Nikolaas, Lodewijk De Meesterstraat 5: 
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 AZ Nikolaas vzw, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-
Niklaas, voor het uitbreiden van de kinder- en jeugdpsychiatrie aan Lodewijk De Meesterstraat 5, 
9100 Sint-Niklaas, sectie D nrs. 1302X en 1316V (2018/556). 
 
 
 
Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
1.  De Jonghe Annelies, Nieuwendorpe 49, 9900 Eeklo, voor een bronbemaling die technisch 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (plaatsen septische put en 
kelder) met een opgepompt debiet van max. 5.000 m³/jaar, Belseledorp 53, 9111 Belsele, sectie 
C nr. 419A. 

2.  Natuursteen De Wan bvba, Europark-Oost 28, 9100 Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een 
natuursteenbewerkingsinrichting, aan voornoemd adres, sectie C nr. 428D. De akteneming van 
10 december 2012 op naam van De Wan Marmer & Granietwerken nv wordt opgeheven. 

3.  Internationaal Transport Gilbert De Clercq nv, Kapelanielaan 10, 9140 Temse, voor het stockeren 
van niet-gevaarlijke goederen, aan Industriepark-West 42, 9100 Sint-Niklaas, sectie D nr. 1758B. 

4.  BNP Parisbas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, voor het exploiteren van een bankkantoor, 
aan Heistraat 210, 9100 Sint-Niklaas, sectie A nr. 253C. De akteneming 26 november 2007 op 
naam van Fortis Bank - Facility Kantoren Projects nv wordt opgeheven. 

 
 



19 

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: 
-  Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een 

gemeentepark, Nieuwkerkenstraat/Berkenhof/Gery Helderenbergstraat/De Cleenestraat te 
Nieuwkerken, sectie B nrs. 355 d,c, 356a, 362 c, 363, 365a, 368; 

-  Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van voetpaden 
en opritten, Maricolenstraat te Sinaai, sectie A nrs. 1381 b², 1377 n, 1358d², r, 1359 l, 1363e. 

 
 
 
Extra sluitingsmoment bibliotheekfiliaal Sinaai op zaterdag 19 januari 2019 naar aanleiding van 
werken in het gebouw: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met een extra sluitingsmoment van het bibliotheekfiliaal in Sinaai op zaterdag 
19 januari 2019 (van 9.30 tot 12.30 uur) omwille van werken aan de vloerbedekking. 
 
 
 
Spiritueel Onderweg vzw: spirituele beurs met gezond verstand: 12 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Spirituele beurs met gezond verstand’ op zondag 12 mei 2019 in ’t Bau-
huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan Spiritueel Onderweg vzw, p/a 
Sint Lenaartsebaan 154, 2390 Oostmalle, en aan de handelaren die hieraan deelnemen om ambu-
lante handel te verrichten en toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij 
zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle 
adviezen worden nageleefd. 
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Yogaloo: Elfenstraat: 8 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de ‘Elfenstraat’ (kerstmarkt Nieuwstraat) op zaterdag 
8 december 2018 van 14 tot 24 uur, door Yogaloo, Nieuwstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, en toelating 
te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  een verbod van doorrij in de Nieuwstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 24 op zaterdag 

8 december 2018 van 14 tot 24 uur. 
-  het gebruik van openbaar domein: Nieuwstraat tussen huisnummer 1 en huisnummer 30; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Dikkies bvba: d’IJspiste: 6 december 2018 tot 9 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘d’IJspiste’ (ijspiste met horecagebeuren), door Dikkies bvba, p/a 
Heimolenstraat 137, 9100 Sint-Niklaas, van donderdag 6 december 2018 tot woensdag 9 januari 
2019 op de Grote Markt te Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Ontvangst delegatie uit Lucca op zaterdag 15 december 2018 om 12 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het Ensemble DiVini Cantores uit Lucca te ontvangen in het stadhuis op zaterdag 15 december 
2018 om 12 uur. 
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Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om een toespraak te houden. 
 
Artikel 3 
een drankje aan te bieden aan de aanwezigen. 
 
 
 
Heilig Hartschool Tereken: Kiemerfest: 17 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Kiemerfest (rommelmarkt, kinderanimatie, opendeur) door 
Heilig Hartschool Tereken, in en aan de Kiemerstraat 27, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 17 maart 
2019 en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een parkeerverbod en verbod van doorrij in Kiemerstraat vanaf dreef tussen nr. 25 en de N41; 
- het mogen organiseren van een garageverkoop (rommelmarkt); 
- het gebruik van openbaar domein: Kiemerstraat vanaf nr. 25 tot N41; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Polyvalente zaal De Klavers: optreden Brosius Band ten voordele van MPI Kompas: 15 december 
2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het optreden van de Brosius Band ten voordele van MPI 
Kompas, Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, in de polyvalente zaal van De Klavers, Sint-
Andriesstraat 4, 9111 Belsele, op zaterdag 15 december 2018 van 20 uur tot 3 uur, en hiervoor 
toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Stoffencircus: 27 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Stoffencircus’ op zondag 27 januari 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 
60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan het Stoffencircus, p/a Waterweg 2, 3849PG, 
Hierden, Nederland, en aan de handelaren die hieraan deelnemen om ambulante handel te 
verrichten en toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden 
nageleefd. 
 
 
 
Feestcomité Tinelstraat: nieuwjaarsreceptie: 3 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie door Feestcomité Tinelstraat, p/a Driekoningen-
straat 58, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 3 februari 2019 in het Dorpshuis van Sinaai, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde 
dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in 2019 behandeld en uitbetaald worden. 
 
 
 
Buurtgemeenschap Hoveniersstraat/Baron Dhanisstraat: nieuwjaarsreceptie: 20 januari 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie door Buurtgemeenschap Hoveniersstraat/Baron 
Dhanisstraat, p/a Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-Niklaas op zondag 20 januari 2019 in zaal 
Zevenster, Pastoor De Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten 
van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in 2019 worden behandeld en uitbetaald. 
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Comité K: nieuwjaarsdrink: 26 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsdrink door Comité K, p/a Koutermolenstraat 78, 9111 
Belsele, op zaterdag 26 januari 2019 in De Kouter, Koutermolenstraat 4, 9111 Belsele, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde 
dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in 2019 worden behandeld en uitbetaald. 
 
 
 
Berkenboom Humaniora Runs for Life: 21 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van 'Runs for Life', een Urban Trail door het centrum van Sint-
Niklaas door Berkenboom Humaniora, Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 
21 december 2018 in de voormiddag, met vertrek in de school, aankomst in het Romain De Vidts-
park, tussenstop op het Stationsplein, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het uitoefenen van ambulante handel (verkoop van spulletjes ten voordele van Music for Life); 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Bijdrage stad aan prijzentafel kersthappening van de Don Boscoschool: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de kersthappening van de Don Boscoschool, die op 20 december 2018 
plaatsvindt, twee 10-beurtenkaarten van Sinbad voor de prijzentafel aan te bieden. 
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Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten 2018: definitieve verdeling: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel voor definitieve verdeling van het subsidiebudget voor sport-
infrastructuurprojecten 2018 en volgende bedragen te betalen: 
- aan Wase Biljart Belangen: 50 EUR; 
- aan Wase Tennisclub: 39 EUR; 
- aan Wase Model Helicopter Club: 3.133 EUR; 
- aan VK White Boys: 2.524 EUR; 
- aan Kracht en Geduld: 2.681 EUR; 
- aan Vos Reinaert: 2.534 EUR. 
 
 
 
Internationale samenwerking: ontvankelijkheid projectaanvragen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het subsidiereglement voor internationale samenwerking, volgende projecten voor 
internationale samenwerking in 2019 ontvankelijk te verklaren: 
 

Parochie Sint-Niklaas 
Verzustering in het kader van 'The passion Play' 2019 & de passie 
2020 

De Verzustering 75 jaar bevrijding Sint-Niklaas 

HBO5 Verpleegkunde 
Sint-Carolus 

Buitenlandse stage in Marokko 

HBO5 Verpleegkunde 
Sint-Carolus 

uitwisseling docenten uit Al-Hoceima in Sint-Niklaas 

Berkenboom Humaniora smArt, European teachers 

Odisee University College 
Campus Sint-Niklaas 

Research and Enquiry in Education module 2018-
2019.                                                                          
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Hartveilige stad: opleiding reanimeren en defibrilleren voor burgers: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de 4 opleidingen 'reanimeren en defibrilleren' in het kader van Hartveilige stad gratis te organi-
seren voor burgers, in samenwerking met het Rode Kruis Sint-Niklaas, en dit op 4 december 2018 
in Nieuwkerken, op 29 januari 2019 in Sinaai, op 9 februari 2019 in Sint-Niklaas en op 19 februari 
2019 in Belsele. 
 
 
 
Flankerend onderwijsbeleid: project Veilig Verbinden: uitbetaling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
10.000 EUR uit te betalen aan het Vrij CLB Waas en Dender in het kader van het project Veilig 
Verbinden voor de periode van september 2017 tot juni 2018. 
 
Artikel 2 
9.480 EUR uit te betalen aan het CLB Waasland in het kader van het project Veilig Verbinden voor 
de periode van september 2018 tot juni 2019. 
 
 
 
Goedkeuring wijzigingen in werkkledij van kindbegeleiders groepsopvang 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven aan de kindbegeleiders van de groepsopvang om eigen broeken te kunnen 
dragen en de procedure voor de aankoop van schoenen te wijzigen. 
 
 
Prioritaire lijst voor het plaatsen van een AED-toestel in de eigen stadsgebouwen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het voorstel (tabel 2) waarin de volgorde wordt opgesomd voor de aanschaf en de plaatsing van 
AED-toestellen in eigen stadsgebouwen, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
de exacte locatie van de plaatsing van het AED-toestel te bespreken in een BOC-PBW en dit bij de 
aanschaf van een toestel voor een bepaald gebouw. 
 
 
 
Interne communicatie: inspiratievoormiddag 24 januari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verloop van de inspiratievoormiddag rond kind- en jeugdvriendelijkheid 
op donderdag 24 januari 2019 van 8.30 tot 12 uur in de school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in de 
Plezantstraat. 
 
 
 
Projectmatig werken: projectfiche 'werken op afspraak': goedkeuring gewijzigde fiche 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende projectfiche, die als bijlage aan de notulen wordt gehecht, goed te keuren: 
- 101: werken op afspraak (versie 2). 
 
Artikel 2 
aan de betrokken stuurgroep opdracht te geven het project uit te voeren volgens de timing, binnen 
het budget en binnen de scope zoals vermeld in de fiche. Bij ingrijpende wijzigingen brengt de 
stuurgroep het projectbureau op de hoogte, zodat een aangepaste versie van de fiche kan worden 
voorgelegd aan het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3 
aan het projectbureau opdracht te geven om, indien gewenst, op intranet een deelsite te voorzien 
voor dit project, waartoe alle leden van de stuurgroep en de onderliggende werkgroepen toegang 
hebben en waar de documenten van het project geraadpleegd kunnen worden. De projectfiche zelf 
is door alle gebruikers van het intranet raadpleegbaar. 
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iPads voor gemeenteraadsleden: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ermee akkoord te gaan dat er 26 nieuwe iPads (16 vervangingen en 10 nieuwe) worden aange-
kocht, ter vervanging van verouderde toestellen en om nieuwe raadsleden een toestel te kunnen 
geven. 
 
Artikel 2 
de aankoop van 26 iPads te gunnen aan de firma Switch, Noorderlaan 79 b 4, 2030 Antwerpen, 
volgens het raamcontract Brugge, voor het bedrag van 10.642,11 EUR + 2.234,84 EUR (21 % btw) = 
12.876,95 EUR. 
 
 
 
Studenten: verhoging uurloon ter vervanging van maaltijdcheques: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vanaf 2019 geen maaltijdcheques meer toe te kennen aan de jobstudenten van de stad en het 
OCMW. 
 
Artikel 2 
vanaf 2019 het uurloon voor jobstudenten te verhogen met bruto 0,86 EUR per uur. 
 
Artikel 3 
dit voorstel te bespreken met de vakorganisaties op het bijzonder onderhandelingscomité van 
10 december 2018. 
 
 
 
Werken: De Klavers: plaatsen HS-cabine: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de opdracht 'De Klavers: plaatsen HS-cabine' te gunnen aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde Victum, Nijken 42a, 9400 Ninove, tegen het onderhandelde 
bedrag van 33.049,23 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 november 2018, 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 3 
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2018/037aa. 
 
Artikel 4 
de uitgave te verrekenen op het actienummer 2018170116 - ramingnummer 2018170158. 
 
 
 
Werken: sociale dumping in de bouwsector: naleving charter 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
zich ertoe te verbinden het charter voor de strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten na 
te leven. 
 
Artikel 2 
de volgende maatregelen te nemen om de verschillende verbintenissen in dit charter in de praktijk 
om te zetten: 
-  het charter als bijlage toevoegen aan het bestek en in het offerteformulier de inschrijver vragen 

hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan. 
 
 
 
Diensten: Sint-Niklaas en aanverwante entiteiten, AGB 't Bau-huis, alsook het gemeentebestuur, 
het OCMW en de lokale politie van Zwijndrecht: afsluiten raamcontract voor het uitvoeren van 
wettelijke technische keuringen aan materialen en machines: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 november 2018 voor 
perceel 1 (Elektrische installaties), perceel 2 (Hef- en hijstoestellen), perceel 3 (Gasinstallaties) en 
perceel 4 (Brandveiligheid), opgesteld door het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'afsluiten raamcontract voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen aan 
materialen en machines van het stadsbestuur, OCMW en politiezone van Sint-Niklaas en aanver-
wante entiteiten, AGB 't Bau-huis, alsook het gemeentebestuur, het OCMW en de lokale politie van 
Zwijndrecht' te gunnen, met sluiting na standstill, als volgt: 
*  Perceel 1 (Elektrische installaties) aan de firma met de enige regelmatige offerte, zijnde BTV 

vzw, Neerveldstraat 109, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, tegen de opgegeven 
eenheidsprijzen en het nagerekende inschrijvingsbedrag van 131.740,55 EUR + 27.665,52 EUR 
(21 % btw) = 159.406,07 EUR. 

*  Perceel 2 (Hef- en hijstoestellen) aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige 
offerte, rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, zijnde BTV vzw, 
Neerveldstraat 109, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, tegen de opgegeven eenheidsprijzen 
en het nagerekende inschrijvingsbedrag van 109.898,75 EUR + 23.078,74 EUR (21 % btw) = 
132.977,49 EUR. 

*  Perceel 3 (Gasinstallaties) aan de firma met de enige offerte, zijnde BTV vzw, Neerveldstraat 
109, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, tegen de opgegeven eenheidsprijzen en het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 15.374 EUR+ 3.228,54 EUR (21 % btw) = 18.602,54 EUR. 

* Perceel 4 (Brandveiligheid) aan de firma met de enige offerte, zijnde BTV vzw, Neerveldstraat 
109, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, tegen de opgegeven eenheidsprijzen en het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 61.135,79 EUR+ 12.838,52 EUR (21 % btw) = 
73.974,31 EUR. 

Voor werken in regie worden volgende tarieven aangerekend: 
- tijdens weekdagen: 76,87 EUR, exclusief btw; 
- op zaterdag: 115,31 EUR, exclusief btw; 
- op zon- en feestdagen: 153,74 EUR, exclusief btw. 
Het totale gunningsbedrag voor de periodieke keuringen (percelen 1 tot en met 4), op basis van de 
huidige inventaris, bedraagt 208.250,34 EUR + 43.732,57 EUR (21 % btw) = 251.982,91 EUR voor de 
volledige duurtijd van het contract. 
Hierin zijn geen indienststellingen, herkeuringen of werken in regie opgenomen. Deze worden 
verrekend op basis van de ingediende eenheidsprijzen enerzijds en de werkelijk bestelde en 
gepresteerde hoeveelheden anderzijds. 
In het bestek werd tevens een prijsherzieningsclausule opgenomen. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat het contract, met een looptijd van 5 jaar met ingang van 1 januari 
2019, wordt afgesloten op basis van vermoedelijke hoeveelheden. In de loop van het contract 
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kunnen de hoeveelheden wijzigen in plus en in min. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018-024/OVA/keuringen/KVB-CQ. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van het feit dat voor dit dossier een standstill van toepassing is vooraleer de 
sluiting kan gebeuren. 
 
Artikel 5 
alle deelnemende besturen van deze beslissing op de hoogte te stellen. 
 
 
 
Diensten: uitvoering energiezorgplan: sporthal De Witte Molen: plaatsen PV-installatie op de 
turnhal en op hal 2 en dakrenovatie hal 2: goedkeuring scenario 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de uitvoering van het energiezorgplan aan sporthal De Witte Molen hal 2 en de 
turnhal, goedkeuring te geven aan scenario 2: dakversteviging uitvoeren op hal 2, dakisolatie en 
nieuwe dakdichting plaatsen, PV-installatie plaatsen op dak turnhal én dak hal 2. 
 
Artikel 2 
de kosten (indicatieve raming van 75.000 EUR à 100.000 EUR, excl. btw) voor de dakversteviging te 
financieren binnen het budget van het projectcontract met Eandis voor het uitvoeren van de 
maatregelen uit het energiezorgplan. 
 
 
 
Diensten: logistiek: huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en linnengoed: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-217/OVA/werkkledij en linnengoed/VW-RDW en de indicatieve raming 
(160.000 EUR inclusief btw) voor de opdracht 'Huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en 
linnengoed', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. 
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De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
dat de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een vertegenwoordiger van: 
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten; 
- de dienst logistiek. 
 
 
 
Diensten: afdeling personeel: opleiding/begeleiding waarden deontologische code: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2019-004/OVA/opleiding deontologie/KVR-RDW en de raming voor de opdracht 
'Opleiding / begeleiding waarden deontologische code', opgesteld door de dienst overheidsop-
drachten 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. De indicatieve raming bedraagt 35.000 EUR 
(btw incl.), waarvan 25.000 EUR op het budget van de stad en 10.000 EUR op het budget van het 
OCMW. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
dat de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een vertegenwoordiger van: 
- de dienst overheidsopdrachten; 
- de afdeling personeel. 
 
Artikel 4 
deze beslissing over te maken aan het OCMW Sint-Niklaas. 
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Leveringen: databeheer en administratie: huren koffieapparatuur (inclusief aankopen verbruiks-
goederen): wijze van gunning, raming en voorwaarden: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (open procedure), de indicatieve raming (237.500 EUR, btw inbegrepen) en de 
voorwaarden vast te stellen voor het huren van koffieapparatuur (inclusief het aankopen van 
verbruiksgoederen) voor een periode van maximum 5 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). 
 
 
 
Zakelijke rechten: stadsverkaveling Clementwijk²: openbare verkoop loten 23 en 24: mogelijkheid 
tot samenvoeging loten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ermee akkoord te gaan om de loten 23 en 24 van veld 14 in de verkaveling Clementwijk² in 1 
verkoopdossier, uitgesplitst in 2 loten, openbaar te koop te laten aanbieden door de notarissen 
Verlinden en Verstraete en akkoord te gaan met de mogelijkheid tot samenvoeging van de loten op 
de openbare zitdag nadat ze afzonderlijk zijn opgeroepen. 
 
 
Wegen: kosteloze overdracht deel N70: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om de overdracht van het deel van de N70, van de westelijke tangent 
tot voor de rotonde aan het zwembad, van het Vlaamse Gewest aan de stad in uitvoering van artikel 
192 van het gemeentedecreet op te starten. 
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Artikel 2 
opdracht te geven vooraf een plaatsbeschrijving op te maken en aan het college van burgemeester 
en schepenen voor te leggen. 
 
Artikel 3 
dat voorafgaand aan de overdracht minimale onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd. 
 
 
 
Provinciaal rup Westakkers: advies plenaire vergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het voorontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Westakkers en de 
plenaire vergadering die hierover plaatsvindt op 18 december 2018 om 14 uur in PAC ZUID, 
Woodrow Wilsonplein 2 te Gent en een voorwaardelijk gunstig advies uit te brengen mits: 
- duurzame alternatieve oplossingen rond mobiliteit verder worden uitgewerkt 
- de financiële haalbaarheid van het plan wordt aangetoond. 
 
 
 
Dierenbescherming: Wase Dierenbescherming vzw: betaalbaarstelling jaarlijkse werkingstoelage 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de overeenkomst in het kader van het opvangplan rondzwervende dieren van 
23 februari 2012 tussen de stad en Wase Dierenbescherming vzw, een bedrag van 23.646,392 EUR 
(0,308 EUR x 76.774 = aantal inwoners op 1 januari 2018 in Sint-Niklaas) betaalbaar te stellen aan 
Wase Dierenbescherming vzw, Stuurstraat 55, 9120 Haasdonk. 
 
Artikel 2 
dat voorafgaand aan de uitbetaling van de werkingstoelage de Wase Dierenbescherming de sleutel 
van het buitenhok aan de stad moet bezorgen. 
 
Artikel 3 
de Wase Dierenbescherming toe te voegen aan de lijst van jaarlijks te controleren toelagen. 
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Artikel 4 
dat de Wase Dierenbescherming de stad moet informeren van zodra het te verwachten legaat wordt 
ontvangen. 
 
 
 
Subsidiereglement evenementen aanpassing bijlage II: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aangepaste bijlage II van het subsidiereglement evenementen, waardoor 
de ondersteuning van de kerstmarkten beter omschreven wordt. 
 
 
 
Concept en budget Foorfeest 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het Foorfeest 2019 tijdens de meikermis. Op het 
programma staan de nostalgische kermis, de zeepkistenrace en een vintage markt. Het budget is 
voorzien binnen het kermisbudget. Het budget, zoals in bijlage aan deze nota toegevoegd, wordt 
goedgekeurd. 
 
 
 
Toelage aan JOS vzw voor een participatietraject rond de invulling van de jeugdinfrastructuur aan 
de Apostelstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de resultaten van Baas in Sint-Niklaas een toelage van 13.500 EUR aan JOS vzw toe te 
kennen voor een participatietraject rond de invulling van de jeugdinfrastructuur aan de Apostel-
straat. 
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Stedelijke musea: museumPASSmusées: aanvraag tot toetreding in 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de museumPASSmusées, uitgegeven door 
CVBA-SO museumPASSmusées, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, en de 
toetreding voor de stedelijke musea Sint-Niklaas aan te vragen vanaf januari 2019. 
 
Artikel 2 
naast de museumPASSmusées de European Disability Card te aanvaarden. 
 
 
 
Stedelijke musea: activiteitenprogramma voorjaar 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het activiteitenprogramma voorjaar 2019 van de stedelijke musea goed te keuren zoals vermeld in 
de bijlage bij dit besluit. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat voor alle activiteiten de in het retributiereglement geldende toegangs-
tarieven gehanteerd worden, tenzij zij kaderen binnen nationale erfgoedinitiatieven, (aangezien 
musea daarvoor de voorwaarde opgelegd krijgen om aan deelnemers gratis toegang te geven) of 
genieten van een vrijstelling volgens Artikel 7 van het retributiereglement (omdat het gaat over 
'activiteiten ter promotie van de dienstverlening in eigen beheer'). 
 
 
 
Ouder worden in je buurt, een tweerichtingsverkeer tussen kwetsbare ouderen en zorg- en 
dienstverleners: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de start van 'Ouder worden in je buurt' in samenwerking met de vereniging 
Shahinaz en de beschreven kosten hiervan te dragen. 
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Sneeuw- en ijzelruiming: heropstart sneeuwruimlijn 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de sneeuwruiming op voetpaden tijdens de komende wintermaanden opnieuw een 
extra service te leveren voor 80-plussers en zelfstandig wonende personen met een beperking die 
niet in staat zijn zelf hun voetpad sneeuw- en ijzelvrij te maken. 
Deze stadsgenoten kunnen tegen betaling van 2,50 EUR hun voetpad sneeuw- en ijzelvrij laten 
maken door telefonische aanvraag op de 80-plus sneeuwruimlijn: 03 778 30 00 of door aanvraag 
bij de klantendienst. 
Artikel 2 
de uitvoering van het sneeuwruimen toe te vertrouwen aan de sociale economiebedrijven: 
a)  JOMI vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, van 1 december 2018 tot en met 31 januari 

2019; 
b)  Buurtbedrijf Drietakt vzw, Pater Segersstraat 22 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, tijdens de maanden 

februari en maart 2019; 
tegen een prijs van 15 EUR per persoon per effectief gepresteerd uur, vervoerskosten inbegrepen, 
maar exclusief btw. 
De dienstverlening gebeurt niet tijdens de weekends en niet tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
 
Artikel 3 
de communicatiedienst te belasten met het bekendmaken van de actie en de gunning van de 
aanvragen, in samenspraak met de dienst diversiteit, samenleving en preventie. 
 
 
 
Reglement toegankelijk toilet Hendrik Heymanplein: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het reglement voor het toegankelijk toilet op het Hendrik Heymanplein goed te keuren. 
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Principiële goedkeuring voor indienen aanvraag bij oproep 'uitbreiding van het werknemersstatuut 
voor onthaalouders' van Kind en Gezin 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven voor het aanvragen van het werknemersstatuut bij interesse van een 
onthaalouder. 
 
 
 
Maximumcapaciteit stedelijke basisscholen voor het schooljaar 2019-2020: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de maximumcapaciteit voor de stedelijke basisscholen tijdens het schooljaar 2019-2020 als volgt 
vast te stellen: 
-  voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 54 kleuters voor geboortejaar 2017, 

48 kleuters voor geboortejaar 2016, 48 kleuters voor geboortejaar 2015, 48 kleuters voor 
geboortejaar, 72 kinderen in L1, 72 kinderen in L2, 48 kinderen in L3, 48 kinderen in L4, 
72 kinderen in L5 en 48 kinderen in L6; 

-  voor de stedelijke basisschool Droomballon Nieuwkerken: 60 kleuters voor geboortejaar 2017, 
69 kleuters voor geboortejaar 2016, 69 kleuters voor geboortejaar 2015, 69 kleuters voor 
geboortejaar, 69 kinderen in L1, 69 kinderen in L2, 69 kinderen in L3, 69 kinderen in L4, 
69 kinderen in L5, 48 kinderen in L6 en 32 kinderen in OKAN 1 en 2. 

 
Artikel 2 
volgende voorrangsgroepen en -periodes vast te stellen voor het schooljaar 2019-2020, conform de 
afspraken binnen het Lokaal Overlegplatform: 
-  broers en zussen van kinderen die al eerder werden ingeschreven en kinderen van 

personeelsleden: van 7 januari 2019 tot en met 22 februari 2019; 
-  alle andere kinderen van geboortejaar 2017 en ouder: aanmelden via het centraal 

aanmeldingsregister gedurende de maand maart 2019. Hierna worden effectieve inschrijvingen 
van de toegewezen kinderen uit de aanmeldingsperiode + alle kinderen die willen inschrijven 
voor andere kleuterklassen en leerjaren georganiseerd van 6 tot 24 mei 2019; 

-  de vrije inschrijvingsperiode voor iedereen start vanaf 28 mei 2019. 
 

De voorzitter sluit de zitting om 15.20 uur 
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