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GEMEENTERAAD
Zitting van 20 december 2018
Notulen openbare zitting

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

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van de politie

Verontschuldigd
de heer Ali Alci, raadslid (sp.a)

20 december 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 13 ‘OCMW: aanpassing meerjarenplan 2019-2021: goedkeuring’, punt 14 
‘OCMW: budget 2019: kennisneming’, punt 17 ‘Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-
2019: aanpassing naar aanleiding van het budget 2019: goedkeuring’, punt 18 ‘Beleids- en 
beheerscyclus: budget 2019: goedkeuring’ en punt 19 ‘Beleids- en beheerscyclus: verrichtingen 
die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur: dienstjaar 2019: goedkeuring’.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.

OPENBARE ZITTING
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ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

3 2018_GR_00344 Gemeentebelastingen: belasting ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen 
en woningen: aanvulling en wijziging

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Toelichting door schepen Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
Een gemeente mag haar leegstandsbelasting niet baseren op het kadastraal inkomen (artikel 
464, 1° van WIB). 
In het bestaande belastingreglement wordt evenwel indirect gebruik gemaakt van het 
kadastraal inkomen om het belastingtarief van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
te berekenen. Het is daarom aangewezen om het reglement aan te passen, teneinde mogelijke 
betwistingen te vermijden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 § 2, 15°.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2017, houdende nieuwe vaststelling van de belasting 
ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, met 
latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
Wat de berekening van het tarief voor de bedrijfsruimten betreft, vermeldt het 
belastingreglement momenteel het volgende:

Artikel 3 – Grondslag van de belasting

§ 2. De grondslag van de belasting is voor belastbare bedrijfsruimten een basisbedrag, dat als volgt 
wordt berekend:

A. Het kadastraal inkomen (KI) omvat het KI van het perceel dat de belastbare bedrijfsruimte 
uitmaakt, het KI van alle opstanden op het perceel, en voor de niet-landbouwbedrijven het KI van 
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alle aangrenzende percelen die één geheel vormen met de belastbare bedrijfsruimte, als ze van 
dezelfde eigenaar zijn.

B. Het geïndexeerd kadastraal inkomen (GKI) wordt bekomen volgens de formule: kadastraal inkomen 
(zoals bekomen in A hiervoor) x een coëfficiënt.
De coëfficiënt wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers (van de consumptieprijzen) 
van het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat (op basis 2013) te delen door het gemiddelde van de 
indexcijfers (van de consumptieprijzen) van de jaren 1988 en 1989. Dit gemiddelde (op basis 2013) is 
58,7713. De afronding gebeurt op vier cijfers na de komma. 
Na toepassing van die coëfficiënt wordt er afgerond tot de dichtst bijgelegen euro.

C. Voor de berekening van het basisbedrag wordt een percentage toegepast op telkens een deel van 
het GKI:
Toepasselijke schijf van het GKI (in euro)                                                         Heffingspercentage
op het gedeelte van 0 tot 12.350                                                                             150 %
op het gedeelte van 12.351 tot 37.150                                                                   125 %
op het gedeelte van 37.151 tot 74.350                                                                   100 %
op het gedeelte van meer dan 74.350                                                                     75 %
Het basisbedrag bedraagt nooit minder dan 3.750 EUR.

Artikel 4 – Tarieven

§ 1. Voor belastbare bedrijfsruimten wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op:

Per keer op de gemeentelijke inventaris        60 % van het basisbedrag zoals bepaald in artikel 3 § 2

M.a.w. maken wij reeds sinds 2015 indirect gebruik van het kadastraal inkomen voor de 
berekening van het basisbedrag van belastbare bedrijfsruimten. Het Vlaams decreet waarop 
onze stedelijke belasting is gebaseerd, hanteert trouwens dezelfde berekeningsbasis als deze in 
het huidige stedelijk belastingreglement. In het kader van het administratief toezicht werd de 
raadsbeslissing bij de aanvankelijke goedkeuring en vervolgens bij elke wijziging bezorgd aan 
de toezichthoudende overheid, hetgeen nooit aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen 
aangaande de grondslag van de belasting. Gelet op de bewoordingen van het artikel 464, 1° van 
het Wetboek Inkomsten Belastingen lijkt het evenwel aangewezen de grondslag van de 
belasting te wijzigen, teneinde potentiële betwistingen uit te sluiten.
Er is daarom een nieuwe grondslag van de belasting uitgewerkt.
Voor het berekenen van de grondslag:
      - wordt onderscheid gemaakt tussen landbouw- en niet landbouwbedrijven; immers, de 
oppervlaktes die moeten gebruikt worden, kunnen bij landbouwbedrijven hoog oplopen 
(hebben vaak heel wat grond);
      - wordt onderscheid gemaakt tussen het onbebouwde en het bebouwde gedeelte van de 
bedrijfsruimte (cf. naar analogie met de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting); 
onbebouwde oppervlakte wordt minder duur belast dan bebouwde oppervlakte;
      - wordt onderscheid gemaakt naargelang de belastbare oppervlakte wel of niet groter is dan 
1.000 m² voor landbouwbedrijven en wel of niet groter is dan 5.000 m² voor niet-
landbouwbedrijven; dat is noodzakelijk gebleken uit de simulaties, omdat sommige aanslagen 
anders merkelijk hoger werden dan nu;
      - wordt voor de bebouwde oppervlakte rekening gehouden met het aantal bouwlagen; ook 
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dat is noodzakelijk gebleken uit de simulaties, omdat sommige aanslagen anders merkelijk 
lager werden dan nu;
      - worden naar analogie met de woningen en gebouwen, de tarieven verdubbeld voor het 
tweede jaar op de inventaris, en verviervoudigd vanaf de derde maal op de inventaris;
      - wordt een minimale aanslag vastgesteld die hetzelfde bedraagt als in de huidige regeling;
      - wordt een maximale aanslag vastgesteld (die het dubbele is van de maximale aanslag voor 
gebouwen en woningen), om te vermijden dat de belastingaanslag onredelijk hoog zou worden.

Op die manier moet het belastingreglement aangevuld en gewijzigd worden met volgende 
grondslag en tarieven:

Artikel 3 - Grondslag van de belasting

§ 2. Voor de berekening van de grondslag van de belasting voor belastbare bedrijfsruimten wordt met 
volgende elementen rekening gehouden:

A. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimten die een landbouwbedrijf waren en 
bedrijfsruimten die een andere economische functie hadden, hierna niet-landbouwbedrijven 
genoemd.

B. De belasting wordt berekend op basis van de belastbare oppervlakte van de bedrijfsruimte en 
het aantal belastbare bouwlagen van de bebouwde gedeelten van de bedrijfsruimte:

a) De belastbare oppervlakte omvat de totale oppervlakte van het perceel dat de belastbare 
bedrijfsruimte uitmaakt, én de totale oppervlakte van alle aangrenzende percelen die één 
geheel vormen met de belastbare bedrijfsruimte, als ze van dezelfde eigenaar zijn.
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen onbebouwde en bebouwde oppervlakte.
Daarnaast verschillen de tarieven naargelang de totale belastbare oppervlakte wel of niet 
groter is dan 1.000 m² voor landbouwbedrijven, en wel of niet groter is dan 5.000 m² voor 
niet-landbouwbedrijven.

b) Het aantal belastbare bouwlagen is het aantal bouwlagen dat effectief voor de uitbating 
van de bedrijfsruimte gebruikt werd.
Indien de bedrijfsruimte uit meerdere gebouwen bestaat, zal voor de berekening van de 
belasting rekening gehouden worden met het aantal belastbare bouwlagen per gebouw.

Artikel 4 - Tarieven

§ 1. Voor belastbare bedrijfsruimten wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op:

A. Voor de eerste keer op de gemeentelijke inventaris:

a) Landbouwbedrijven:

 De belastbare oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 1.000 m²: 
 onbebouwde oppervlakte  0,20   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      6,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag
 De belastbare oppervlakte is groter dan 1.000 m²: 



Gemeenteraad 5/39 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
20 december 2018

 onbebouwde oppervlakte  0,10   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      3,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag

b) Voor niet-landbouwbedrijven:

 De belastbare oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 5.000 m²: 
 onbebouwde oppervlakte  2,00   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      6,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag
 De belastbare oppervlakte is groter dan 5.000 m2: 

 onbebouwde oppervlakte  1,00   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      3,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag

B. Voor de tweede keer op de gemeentelijke inventaris    tweemaal het toepasselijk tarief van A 
hiervoor

C. Vanaf de derde keer op de gemeentelijke inventaris     viermaal het toepasselijk tarief van A 
hiervoor

D. Minimale aanslag: bedraagt in alle gevallen              2.250,00 EUR forfaitair

E. Maximale aanslag: blijft in alle gevallen beperkt tot  18.000,00   EUR forfaitair

Op basis van deze tarieven is een simulatie gemaakt op de huidige gegevens. In deze simulatie 
worden op die manier met de huidige toestand zeer vergelijkbare belastingaanslagen berekend.
Het is daarnaast ook wenselijk gebleken om deze aanvulling en wijziging van het 
belastingreglement nog met terugwerking tot 1 januari 2018 door te voeren, zodat de nieuwe 
bepalingen ook nog voor aanslagjaar 2018 van toepassing worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 24 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen en SOS 2012-raadslid Mia Mortier) en 16 onthoudingen 
(CD&V, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

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.

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

Artikel 3 - Grondslag van de belasting

§ 2. Voor de berekening van de grondslag van de belasting voor belastbare bedrijfsruimten 
wordt met volgende elementen rekening gehouden:
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A. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimten die een landbouwbedrijf waren en 
bedrijfsruimten die een andere economische functie hadden, hierna niet-
landbouwbedrijven genoemd.

B. De belasting wordt berekend op basis van de belastbare oppervlakte van de 
bedrijfsruimte en het aantal belastbare bouwlagen van de bebouwde gedeelten van de 
bedrijfsruimte:

a) De belastbare oppervlakte omvat de totale oppervlakte van het perceel dat de 
belastbare bedrijfsruimte uitmaakt, én de totale oppervlakte van alle aangrenzende 
percelen die één geheel vormen met de belastbare bedrijfsruimte, als ze van dezelfde 
eigenaar zijn.
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen onbebouwde en bebouwde oppervlakte.
Daarnaast verschillen de tarieven naargelang de totale belastbare oppervlakte wel of 
niet groter is dan 1.000 m² voor landbouwbedrijven, en wel of niet groter is dan 5.000 
m² voor niet-landbouwbedrijven.

b) Het aantal belastbare bouwlagen is het aantal bouwlagen dat effectief voor de 
uitbating van de bedrijfsruimte gebruikt werd.
Indien de bedrijfsruimte uit meerdere gebouwen bestaat, zal voor de berekening van 
de belasting rekening gehouden worden met het aantal belastbare bouwlagen per 
gebouw.

Artikel 4 - Tarieven

§ 1. Voor belastbare bedrijfsruimten wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op:

A. Voor de eerste keer op de gemeentelijke inventaris:

a) Landbouwbedrijven:

 De belastbare oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 1.000 m²: 
 onbebouwde oppervlakte  0,20   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      6,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag
 De belastbare oppervlakte is groter dan 1.000 m²: 

 onbebouwde oppervlakte  0,10   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      3,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag

b) Voor niet-landbouwbedrijven:

 De belastbare oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 5.000 m²: 
 onbebouwde oppervlakte  2,00   EUR per m²
 bebouwde oppervlakte      6,00   EUR per m² per belastbare 

bouwlaag
 De belastbare oppervlakte is groter dan 5.000 m2: 

 onbebouwde oppervlakte  1,00   EUR per m²
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 bebouwde oppervlakte      3,00   EUR per m² per belastbare 
bouwlaag

B. Voor de tweede keer op de gemeentelijke inventaris     tweemaal het toepasselijk tarief 
van A hiervoor

C. Vanaf de derde keer op de gemeentelijke inventaris      viermaal het toepasselijk tarief 
van A hiervoor

D. Minimale aanslag: bedraagt in alle gevallen       2.250,00 EUR forfaitair

E. Maximale aanslag: blijft in alle gevallen beperkt tot   18.000,00 EUR forfaitair

Bijlagen
belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting
Simulatie nieuwe tarieven leegstand en verkrotting bedrijfsruimten

Boekhouding

Peter Buysrogge, schepen (N-VA) verlaat de zitting

5 2018_GR_00357   - Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2019: 
goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begroting 2019 van de lokale politiezone goed te 
keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus.
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de politiezone.
Ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones, verschenen op 22 november 2018, 
maar onder voorbehoud van goedkeuring bij koninklijk besluit.

Argumentatie
De opmaak van deze begroting werd gebaseerd op de onderrichtingen uit omzendbrief PLP 57. 
In de eengemeentezones behouden gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen en 
burgemeester hun bevoegdheden.
Het is ook de financieel beheerder die in dat geval het financieel beheer van de politie op zich 
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moet nemen. Het betreft wel een apart financieel beheer, met een aparte beginbalans, een 
volledig afgescheiden boekhouding en een aparte begroting en rekening.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
Politiebegroting 2019 - toelichting
Politiebegroting 2019 - officieel model

Peter Buysrogge, schepen (N-VA) betreedt de zitting
Interpellatie van burgemeester Lieven Dehandschutter die vraagt of korpschef Kris Merckx de 
raadzitting mag verlaten. De raad stemt hiermee in.

6 2018_GR_00351 Brandweer: Hulpverleningszone Waasland: gemeentelijke 
dotatie 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De hulpverleningszones traden in werking op 1 januari 2015. De Hulpverleningszone Waasland 
verenigt de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 
Waasmunster.
De gemeenteraad van Sint-Niklaas besliste in zitting van 24 oktober 2014 akkoord te gaan met 
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de afspraken in verband met de criteria op grond waarvan de verdeelsleutel tussen de 
gemeenten voor de Hulpverleningszone Waasland werd bepaald en in te stemmen met de 
verdeelsleutel voor de stad Sint-Niklaas ten belope van 34,5 % die in acht zou worden genomen 
bij het berekenen van de gemeentelijke dotatie. De dotatie voor 2019 van de stad Sint-Niklaas 
bedraagt 5.387.667 EUR + 250.000 EUR voor de 24/7 permanentie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gemeentelijke dotatie 2019 aan de 
Hulpverleningszone Waasland goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 67 en volgende en 
artikel 120 en volgende.
Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones.
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 in verband met de criteria voor het bepalen van 
de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2014 houdende goedkeuring van de afspraken in 
verband met de criteria op grond waarvan de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties 
voor de Hulpverleningszone Waasland werd bepaald.

Argumentatie
De gemeenteraad moet elk jaar de gemeentelijke dotatie in het kader van het budget 2019 voor 
de Hulpverleningszone Waasland goedkeuren, dit in uitvoering van zijn beslissing van 24 
oktober 2014 houdende goedkeuring van de afspraken in verband met de criteria op grond 
waarvan de verdeelsleutel tussen de gemeenten voor de gemeentelijke dotaties voor de 
Hulpverleningszone Waasland werd bepaald en houdende instemming met de verdeelsleutel 
voor de stad Sint-Niklaas ten belope van 34,5 % die in acht zal worden genomen bij het 
berekenen van de gemeentelijke dotatie. De dotatie voor 2019 van de stad Sint-Niklaas 
bedraagt 5.387.667 EUR + 250.000 EUR voor de 24/7 permanentie.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie 2019 aan de Hulpverleningszone Waasland goed te keuren ten 
bedrage van 5.387.667 EUR + 250.000 EUR voor de 24/7 permanentie.
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7 2018_GR_00346   - Kerkfabrieken Heilig Hart en Sint-Nicolaas: budgetten 
2018: consolidatie: kennisneming -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De kerkfabriek Heilig Hart is officieel ontbonden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de consolidatie van de budgetten 
2018 van de voormalige kerkfabriek Heilig Hart en deze van Sint-Nicolaas in één budget.

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.
Brief van 6 november 2018 van het centraal kerkbestuur met betrekking tot indiening 
consolidatie van de budgetten 2018 van de voormalige kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Nicolaas.

Argumentatie
De kerkfabriek Heilig Hart is officieel ontbonden.
De effectieve rekeningcijfers van Heilig Hart zijn opgenomen in het budget van Sint-Nicolaas. 
Door de consolidatie ontstaat er een minimale wijziging in het exploitatieoverschot van 45,79 
EUR.
De consolidatie resulteert ook in andere K-waarden. De K-waarde voor Sint-Nicolaas bedroeg 
19.126,65 EUR en voor Heilig Hart bedroeg deze 24.205,71 EUR. Geconsolideerd bedraagt de 
nieuwe K-waarde 43.332,36 EUR.
De kerkfabriek Sint-Nicolaas heeft de drie bankrekeningen van Heilig Hart overgenomen ten 
bedrage van 505.921,57 EUR (spaar-, zicht- en patrimoniumrekening). Heilig Hart beschikte nog 
over twee eigendommen (namelijk Houtbriel 30 (verhuurd) en Houtacker Belsele (verpacht)), 
deze zijn doorgegeven aan de notaris en de notariële akte zou voor het einde van het jaar rond 
zijn.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de consolidatie van de budgetten 2018 van de voormalige kerkfabrieken 
Heilig Hart en Sint-Nicolaas.

Bijlagen
consolidatie
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8 2018_GR_00353   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf  ’t 
Bau-huis: prijssubsidiereglement 2019: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis van 
de stad Sint-Niklaas prijssubsidies ontvangt als compensatie voor de lage gebruikerstarieven 
van 't Bau-huis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het prijssubsidiereglement 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Btw-wetboek.
Gemeentedecreet, artikel 42. 
Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap houdende 
goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 met betrekking tot de oprichting 
van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis.
Circulaire AAFisc Nr. 42/2015 (nr. E.T. 125.567) van 10 december 2015.
Beslissing van de Administratie nr. E.T. 129.288 van 19 januari 2016.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 betreffende oprichting en vaststelling van de 
statuten van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2016 houdende kennisneming 
van de problematiek van het AGB 't Bau-huis en houdende voorstel tot vaststelling reglement 
door gemeenteraad.

Argumentatie
De stad wil de toegangsgelden van 't Bauhuis beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde 
infrastructuur zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk zou zijn. De stad verbindt er zich toe om 
deze toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. Het toepassen 
van een prijssubsidie zal ervoor zorgen dat de omzet van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-
huis wordt verhoogd en dat het bijgevolg wordt beschouwd als een instelling met 
winstoogmerk. Er kan dan winst aan de stad worden uitgekeerd. De btw-circulaire stelt dit 
als voorwaarde om de btw-aftrek van kosten en investeringen met betrekking tot bepaalde, 
in principe van btw vrijgestelde, activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis 
te behouden.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage toegevoegd aan deze nota.

Visum
Visum verleend: 
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia 
mortier) en 8 stemmen tegen (CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

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. 

Bijlagen
Prijssubsidiereglement 2019 AGB Bau-huis GR 20181220

9 2018_GR_00356 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis: aanpassing meerjarenplan 2014-2019: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis heeft op 13 november 2018 
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Gemeentedecreet, artikelen 232 tot en met 244 betreffende het autonoom gemeentebedrijf.
Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende 
goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 met betrekking tot oprichting 
van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 betreffende de oprichting van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis en vaststelling van de statuten.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2013 in verband met het sluiten van een 
beheersovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Statuten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, artikel 37§3 betreffende de vaststelling 
van het budget.
Omzendbrieven BB 2013/4 en KB/ABB 2018/2.

Argumentatie
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De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-
huis is door de raad van bestuur in zitting van 13 november 2018 vastgesteld. Conform artikel 
243 van het gemeentedecreet wordt dit budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia 
mortier) en 8 stemmen tegen (CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

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.

Bijlagen
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nav budget 2019
M1 Het financiele doelstellingenplan
M2 De staat van het financiele evenwicht
Schema TM2 de financiele schulden 2019
Strategische nota overzicht beleidsdoelstellingen
Toelichting aanpassing MJP 2014-2019 nav budget 2019  AGB

10 2018_GR_00355 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis: budget 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis heeft op 13 november 2018 
het budget 2019 vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Gemeentedecreet, artikelen 232 tot en met 244 betreffende het autonoom gemeentebedrijf.
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Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende 
goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 met betrekking tot oprichting 
van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 betreffende de oprichting van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis en vaststelling van de statuten.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2013 in verband met het sluiten van een 
beheersovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Statuten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, artikel 37§3 betreffende de vaststelling 
van het budget.
Omzendbrieven BB 2013/4 en KB/ABB 2018/2.

Argumentatie
Het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis is door de raad van bestuur in 
zitting van 13 november 2018 vastgesteld. Conform artikel 243 van het gemeentedecreet wordt 
dit budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia 
mortier) en 8 stemmen tegen (CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

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.

Bijlagen
B De financiele toestand
B1  Het doelstellingenbudget
B2 Het exploitatiebudget
B3_ Investeringsenveloppe 2019
B4 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
B5 Het liquiditeitenbudget
Beleidsnota 2019
Detail doelstellingenbudget 2019
Doelstellingennota
TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
TB2 Evolutie van het exploitatiebudget
TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
TB5 evolutie van het liquiditeitenbudget
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Toelichting budget 2019 AGB

11 2018_GR_00354 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis: annex beheersovereenkomst stad Sint-Niklaas 
en AGB 't Bau-huis: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Per legislatuur sluiten stad Sint-Niklaas en AGB ’t Bau-huis een beheersovereenkomst, waarin 
de taken en doelstellingen van het AGB ’t Bau-huis concreter worden omschreven en waarbij de 
stad middelen toekent.
Het decreet lokaal bestuur bevat voor autonome gemeentebedrijven een belangrijke wijziging 
wat betreft de uitgavencyclus. De gemeentelijke regeling, inclusief visum, dubbele 
handtekening bij girale betalingen… wordt van toepassing tenzij de beheersovereenkomst een 
eigen regeling bevat. Autonome gemeentebedrijven die vanaf 1 januari 2019 de gemeentelijke 
uitgavencyclus niet wensen toe te passen, moeten nog in 2018 de beheersovereenkomst 
aanvullen. 
Aan de gemeenteraad wordt in die zin gevraagd een annex aan de beheersovereenkomst goed 
te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 234.

Argumentatie
De beheersovereenkomst is goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 2013. Door de 
wijziging in het decreet over het lokaal bestuur is het nodig dat nog een annex voorzien wordt 
aan de beheersovereenkomst. Zoniet zou het autonoom gemeentebedrijf vallen onder de 
strengere regels van de stad: in het kader van kredietbewaking worden de regels gevolgd van 
de beheers- en beleidscyclus (BBC). Uiteraard wordt elke budgetwijzing nog steeds ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur, alsook aan het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad.
Deze annex aan de beheersovereenkomst is nodig om de dagdagelijkse werking van het 
autonoom gemeentebedrijf niet in het gedrang te brengen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia 
mortier) en 8 stemmen tegen (CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
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de annex van de beheersovereenkomst tussen het AGB ’t Bau-huis en de stad goed te keuren.

Bijlagen
Beheersovereenkomst 
Annex beheersovereenkomst

12 2018_GR_00352   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: actualisering 
meerjarenplan 2015-2022: goedkeuring en  budget 2019: 
kennisneming -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas is deelgenoot van Audio, een vereniging opgericht overeenkomstig titel 
VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. Audio werd opgericht voor het uitvoeren van interne 
audits bij de leden van Audio.
De raad van beheer van Audio heeft in zitting van 26 oktober 2018 de actualisering van het 
meerjarenplan 2015-2022 en het budget 2019 goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepast meerjarenplan 2015-2022 van Audio goed 
te keuren en kennis te nemen van het budget 2019, dat past binnen het meerjarenplan.

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

Argumentatie
Audio is een welzijnsvereniging die zich de professionalisering van ondersteunende processen 
en activiteiten van de deelgenoten tot doel stelt. In eerste instantie concentreert de vereniging 
zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole op de 
interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle daaraan gerelateerde 
adviesverlening. Alle opdrachten worden in principe uitgevoerd in opdracht van de deelgenoten 
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van deze vereniging. 
In het meerjarenplanwordt een inschatting gemaakt van de budgetten voor de periode 2019-
2020. Het budget voor de daaropvolgende jaren (2021-2022) geeft mogelijks een minder 
getrouw beeld gezien onder andere de veranderende omgeving. De raming op lange termijn is 
gebaseerd op basis van de huidige inschatting van groei van de vereniging en (toekomstige) 
dienstverlening aan de leden.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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 en zoals het gehecht wordt 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 en zoals het gehecht wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting.

Bijlagen
Audio MJP 2015-2022
Audio Budget 2019
Uittreksel verslag RvB Audio 26-10-2018 goedkeuring MJP en budget 2019

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de vraag tot afvoering van punt 13 ‘OCMW: 
aanpassing meerjarenplan 2019-2021: goedkeuring’, punt 14 ‘OCMW: budget 2019: 
kennisneming’, punt 17 ‘Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: aanpassing naar 
aanleiding van het budget 2019: goedkeuring’, punt 18 ‘Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: 
goedkeuring’ en punt 19 ‘Beleids- en beheerscyclus: verrichtingen die niet worden beschouwd 
als zijnde van dagelijks bestuur: dienstjaar 2019: goedkeuring’ toelicht.
Beantwoord door schepen Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch
Beantwoord door schepen Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die namens de CD&V-fractie de schorsing van de zitting 
vraagt.
Voorzitter Ilse Bats schorst de zitting voor 5 minuten.

Voorzitter Ilse Bats heropent de zitting.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt van 
punt 13 ‘OCMW: aanpassing meerjarenplan 2019-2021: goedkeuring’ en punt 14 ‘OCMW: budget 
2019
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Beantwoord door schepen Kris Van der Coelden.
Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer tot 
afvoering van punten 13, 14, 17, 18 en 19 ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat: 
met 13 stemmen voor (CD&V, Vlaams Belang, SOS 2012-raadslid Ali Salhi), 24 stemmen tegen 
(N-VA, sp.a-Groen) en 3 onthoudingen (Open Vld, SOS 2012-raadslid Mia Mortier).
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de schorsing 
van de zitting vraagt.
Voorzitter Ilse Bats schorst de zitting voor 5 minuten.

Voorzitter Ilse Bats heropent de zitting.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die meldt dat de Vlaams Belang-fractie niet aan het 
debat wenst deel te nemen en de gemeenteraadszaal zal verlaten.

Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

13 2018_GR_00350 OCMW: aanpassing meerjarenplan 2019-2021: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die meldt dat de CD&V-fractie niet aan het debat wenst 
deel te nemen.

Bondige toelichting
Het bevoegd Bijzonder Comité gaf in zitting van 15 november 2018 gunstig advies aan het 
aangepast meerjarenplan 2019-2021 van het OCMW.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft, na gunstig advies van het college van 
burgemeester en schepenen, in zitting van 22 november 2018 het aangepast meerjarenplan 
2019-2021 vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepast meerjarenplan 2019-2021 van het OCMW 
goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder titel IV, hoofdstuk III, artikelen 146, 147 en 148 en 
titel X, artikel 270.
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 van de Vlaamse minister van bestuurszaken 
betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019 en budgettering 
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(budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief KB/ABB/2018/2 van 20 juli 2018.

Argumentatie
Het budget 2019 past logischerwijze binnen het aangepaste meerjarenplan 2019-2021. De 
totale uitgaven voor exploitatie bedragen 36.488.333,36 EUR terwijl de totale opbrengsten voor 
exploitatie 38.097.216,09 EUR bedragen. Het resultaat op kasbasis is 469.392,42 EUR en de 
autofinancieringsmarge bedraagt 911,44 EUR.
Financieel past een budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële 
boekjaar groter is dan of gelijk aan nul (= toestandsevenwicht) en als de autofinancieringsmarge 
van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 
financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel evenwicht).
Voor 2019 geldt echter een uitzondering, zoals toegelicht in de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 
2018/2: besturen zijn niet verplicht om hun meerjarenplan aan te passen in het eerste jaar van 
een nieuwe legislatuur; evenmin hoeft het budget te passen binnen het bestaande 
meerjarenplan. De jaarrekening 2017 moet wel verwerkt worden, maar dit is bij de 
budgetwijziging 2018 reeds gebeurd en wordt zo meegenomen in de aanpassing van het 
meerjarenplan.
Er is voor gekozen om toch het meerjarenplan aan te passen, gezien de budgetten van de zorg 
overgaan naar de Welzijnsvereniging Zorgpunt Waasland. Vandaar ook de beduidend lagere 
totalen in het exploitatiebudget. Per saldo is de toelage ingeschreven zoals die berekend was 
berekend op het ogenblik van de goedkeuring van de oprichting van het Zorgpunt in de raad 
voor maatschappelijk welzijn van november 2017. Deze toelage werd nog bij alle besturen 
gecorrigeerd door toevoeging van het bedrag van de subsidie van de gesubsidieerde 
contractuelen, omdat deze integraal bij de moederbesturen wordt gestort. Per saldo komt dit op 
hetzelfde neer.
Conform de eerder genoemde omzendbrief, is er in de loop van 2019 geen indexaanpassing 
voorzien. Gelijklopend met de stad, is er voor 2020 een index voor een heel jaar voorzien terwijl 
er in 2021 geen is voorzien.
Voor de overheid en de ondersteunende diensten werd in het budget 2019 getracht zo goed als 
mogelijk de opsplitsing te maken tussen de activiteiten die in het OCMW blijven en hetgeen 
betrekking heeft op Zorgpunt Waasland. Gezien dit geen evidente oefening was en is, is er in 
het budget rekening gehouden met mogelijke latere verschuivingen.
Tevens zijn er een aantal budgetten in opbrengsten ingeschreven die oorspronkelijk verwerkt 
zaten in de toelage naar Zorgpunt Waasland maar die nadien naar de stad zijn overgeheveld via 
de gemeentelijke bijdrage. Concreet gaat het over personeelskosten van de diensten ICT en 
personeel en over de budgetten in verband met het magazijn non-food.
Voor AZ Waasland is de tussenkomst van het OCMW in de responsabilisering (pensioenen 
personeel) ingeschreven op basis van de tabel van 14 september 2015.
Voor welzijn zijn een aantal projecten van het Europees subsidie fonds (ESF), van de 
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD M)I en van het 
agentschap zorg en gezondheid (arbeidsmatige activiteiten) voorzien, alsook de personeelskost 
die daar tegenover staat.
Het aantal artikel 60 TWE (tijdelijke werkervaring) werd geactualiseerd zowel in de kosten als in 
de opbrengsten en tevens werden 5 FTE artikel 60 buiten het TWE gesubsidieerde kanaal 
voorzien, net zoals een budget voor wijkwerkers.
Voor het leefloon werd op basis van de beschikbare cijfers in 2018 een inschatting gemaakt met 
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inbegrip van het effect van de terugval van GPMI (geïntegreerd project voor maatschappelijke 
integratie) naar de basiscategorie voor diegenen ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor 
diegenen in het vreemdelingenregister is er een gelijkaardige switch voorzien, maar blijft het 
niveau voor de GPMI gehandhaafd omwille van de verwachtingen rond gezinshereniging. Dit is 
verder vertaald naar de subsidies hiervoor, waar tevens de subsidie in verband met 
personeelskosten voor de dossiers is aangepast aan het hogere subsidiebedrag per dossier.
Wat het REMI-systeem betreft (onlinetool voor OCMW’s waarmee op maat van iedere cliënt een 
REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen kan worden berekend), is ook getracht om 
een inschatting te maken op basis van de cijfers van 2018 en werd dit bedrag licht verhoogd in 
vergelijking met het vorige meerjarenplan.
Investeringen:
Voor investeringen blijven de budgetten in verband met de onroerende goederen van de zorg 
bij het OCMW. De budgetten van de roerende goederen gaan mee over en zullen in dit budget 
zichtbaar zijn als een investeringstoelage aan Zorgpunt Waasland. In 2019 gaat dit echter 
slechts om twee budgetten, omdat de meeste nog in 2018 in het budget zijn verwerkt en we 
dus pas in de loop van de eerste maanden van 2019 weten welke investeringsbudgetten dienen 
te worden overgedragen naar Zorgpunt Waasland.
Liquiditeiten:
De leningen van zowel 2018 als voor 2019 zijn voorzien om in de tweede helft van 2019 op te 
nemen, zodat de leningslasten ten volle in 2020 zichtbaar zijn (deels gecompenseerd door 
opbrengsten aanleunflats (AF) Bokkenhof). De leningen in 2020 worden midden 2020 
opgenomen waardoor ze ten volle in 2021 zichtbaar zijn (deels gecompenseerd door 
meeropbrengsten uit project Nieuwkerken).

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 24 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen) en 11 onthoudingen (CD&V, Open Vld en SOS 2012)

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 en zoals het gehecht wordt 
als bijlage aan de notulen van deze zitting, goed te keuren.

Bijlagen
Aanpassing MJP 2019-2021 en budget 2019 OCMW

14 2018_GR_00349 OCMW: budget 2019: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding
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Bondige toelichting
Het Bijzonder Comité gaf in zitting van 15 november 2018 gunstig advies aan het budget 2019 
van het OCMW.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft, na gunstig advies van het college van 
burgemeester en schepenen, in zitting van 22 november 2018 het budget 2019 vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van het OCMW.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder titel IV, hoofdstuk III, artikelen 146, 147 en 148 en 
titel X, artikel 270.
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 van de Vlaamse minister van bestuurszaken 
betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering 
(budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief KB/ABB/2018/2 van 20 juli 2018.

Argumentatie
Het budget 2019 past logischerwijze binnen het aangepaste meerjarenplan 2019-2021. De 
totale uitgaven voor exploitatie bedragen 36.488.333,36 EUR terwijl de totale opbrengsten voor 
exploitatie 38.097.216,09 EUR bedragen. Het resultaat op kasbasis is 469.392,42 EUR en de 
autofinancieringsmarge bedraagt 911,44 EUR.
Financieel past een budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële 
boekjaar groter is dan of gelijk aan nul (= toestandsevenwicht) en als de autofinancieringsmarge 
van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 
financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel evenwicht).
Voor 2019 geldt echter een uitzondering, zoals toegelicht in de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 
2018/2: besturen zijn niet verplicht om hun meerjarenplan aan te passen in het eerste jaar van 
een nieuwe legislatuur; evenmin hoeft het budget te passen binnen het bestaande 
meerjarenplan. De jaarrekening 2017 moet wel verwerkt worden, maar dit is bij de 
budgetwijziging 2018 reeds gebeurd en wordt zo meegenomen in de aanpassing van het 
meerjarenplan.
Er is voor gekozen om toch het meerjarenplan aan te passen, gezien de budgetten van de zorg 
overgaan naar de Welzijnsvereniging Zorgpunt Waasland. Vandaar ook de beduidend lagere 
totalen in het exploitatiebudget. Per saldo is de toelage ingeschreven zoals die berekend was 
berekend op het ogenblik van de goedkeuring van de oprichting van het Zorgpunt in de raad 
voor maatschappelijk welzijn van november 2017. Deze toelage werd nog bij alle besturen 
gecorrigeerd door toevoeging van het bedrag van de subsidie van de gesubsidieerde 
contractuelen, omdat deze integraal bij de moederbesturen wordt gestort. Per saldo komt dit op 
hetzelfde neer.
Conform de eerder genoemde omzendbrief, is er in de loop van 2019 geen indexaanpassing 
voorzien. Gelijklopend met de stad, is er voor 2020 een index voor een heel jaar voorzien terwijl 
er in 2021 geen is voorzien.
Voor de overheid en de ondersteunende diensten werd in het budget 2019 getracht zo goed als 
mogelijk de opsplitsing te maken tussen de activiteiten die in het OCMW blijven en hetgeen 
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betrekking heeft op Zorgpunt Waasland. Gezien dit geen evidente oefening was en is, is er in 
het budget rekening gehouden met mogelijke latere verschuivingen.
Tevens zijn er een aantal budgetten in opbrengsten ingeschreven die oorspronkelijk verwerkt 
zaten in de toelage naar Zorgpunt Waasland maar die nadien naar de stad zijn overgeheveld via 
de gemeentelijke bijdrage. Concreet gaat het over personeelskosten van de diensten ICT en 
personeel en over de budgetten in verband met het magazijn non-food.
Voor AZ Waasland is de tussenkomst van het OCMW in de responsabilisering (pensioenen 
personeel) ingeschreven op basis van de tabel van 14 september 2015.
Voor welzijn zijn een aantal projecten van het Europees subsidie fonds (ESF), van de 
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD M)I en van het 
agentschap zorg en gezondheid (arbeidsmatige activiteiten) voorzien, alsook de personeelskost 
die daar tegenover staat.
Het aantal artikel 60 TWE (tijdelijke werkervaring) werd geactualiseerd zowel in de kosten als in 
de opbrengsten en tevens werden 5 FTE artikel 60 buiten het TWE gesubsidieerde kanaal 
voorzien, net zoals een budget voor wijkwerkers.
Voor het leefloon werd op basis van de beschikbare cijfers in 2018 een inschatting gemaakt met 
inbegrip van het effect van de terugval van GPMI (geïntegreerd project voor maatschappelijke 
integratie) naar de basiscategorie voor diegenen ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor 
diegenen in het vreemdelingenregister is er een gelijkaardige switch voorzien, maar blijft het 
niveau voor de GPMI gehandhaafd omwille van de verwachtingen rond gezinshereniging. Dit is 
verder vertaald naar de subsidies hiervoor, waar tevens de subsidie in verband met 
personeelskosten voor de dossiers is aangepast aan het hogere subsidiebedrag per dossier.
Wat het REMI-systeem betreft (onlinetool voor OCMW’s waarmee op maat van iedere cliënt een 
REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen kan worden berekend), is ook getracht om 
een inschatting te maken op basis van de cijfers van 2018 en werd dit bedrag licht verhoogd in 
vergelijking met het vorige meerjarenplan.
Investeringen:
Voor investeringen blijven de budgetten in verband met de onroerende goederen van de zorg 
bij het OCMW. De budgetten van de roerende goederen gaan mee over en zullen in dit budget 
zichtbaar zijn als een investeringstoelage aan Zorgpunt Waasland. In 2019 gaat dit echter 
slechts om twee budgetten, omdat de meeste nog in 2018 in het budget zijn verwerkt en we 
dus pas in de loop van de eerste maanden van 2019 weten welke investeringsbudgetten dienen 
te worden overgedragen naar Zorgpunt Waasland.
Liquiditeiten:
De leningen van zowel 2018 als voor 2019 zijn voorzien om in de tweede helft van 2019 op te 
nemen, zodat de leningslasten ten volle in 2020 zichtbaar zijn (deels gecompenseerd door 
opbrengsten aanleunflats (AF) Bokkenhof). De leningen in 2020 worden midden 2020 
opgenomen waardoor ze ten volle in 2021 zichtbaar zijn (deels gecompenseerd door 
meeropbrengsten uit project Nieuwkerken).

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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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 en zoals het gehecht is als 
bijlage aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
Aanpassing MJP 2019-2021 en budget 2019 OCMW

15 2018_GR_00348 OCMW: verenigingen: Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
éénjarig meerjarenplan 2019 en budget 2019: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (Soveka) heeft in zitting 
van 15 november 2018 het éénjarig meerjarenplan 2019 en het budget 2019 goedgekeurd.
Via het voormeld besluit werd het budget 2019/IKA 2018 van Soveka vastgesteld. Een 
aanpassing van het bestaande meerjarenplan is niet vereist voor het eerste jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen, waardoor een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
facultatief is bij de opmaak van de planning voor 2019. Het budget 2019 of desgevallend het 
éénjarig meerjarenplan voor 2019 moet ook niet passen in het lopende meerjarenplan 2014-
2019. Soveka heeft ervoor geopteerd om enkel een budget 2019 op te stellen conform de 
omzendbrief van de Vlaamse overheid van 20 juli 2018.
Het budget 2019 van Soveka past evenwel binnen het lopende meerjarenplan 2014-2019 en 
het financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge zijn positief en in evenwicht tot en met 
2019.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het éénjarig meerjarenplan 2019 en het budget 2019 van 
het Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed te keuren.

Juridische grond
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikel 228 § 1. 
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en 
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 van de Vlaamse minister voor bestuurszaken 
betreffende toezichtsprocedures beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht 
(aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4).
Omzendbrief KB/ABB/2018/2 van 20 juli 2018.

Argumentatie
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In de documentatie in bijlage wordt ook een interne kredietaanpassing (IKA) vermeld, die niet 
naar de gemeenteraad hoeft gebracht te worden.
ln het laatste jaar van de legislatuur is ervoor geopteerd om enkel het budget 2019  en 
bijgevolg een éénjarig meerjarenplan 2019 op te stellen, volgens omzendbrief van Binnenlands 
Bestuur Vlaanderen van 20 juli 2018.
In de documenten worden ook de historiek van het meerjarenplan 2014-2019 mee opgenomen. 
Dit is louter informatief.
ln het laatste jaar van de legislatuur is er geopteerd om enkel het budget 2019 op te stellen, 
volgens omzendbrief van Binnenlands Bestuur Vlaanderen van 20 juli 2018.
ln de totale personeelskosten zit een index van 2 %, vanaf januari 2019 vervat. Er werd 
rekening gehouden met de pensioenbijdrage van 38,5 % voor statutairen (overeenkomstig de 
mededeling RZSPPO).
Door de aanwerving van nieuw personeel, is er 5.500 EUR voorzien voor opleidingen.
Vanaf 1 januari 2019 zal de boekhouding verhuizen naar het welzijnshuis. Daarvoor zal een 
grotere kantoorruimte gehuurd worden door SVK Waasland (+ 9.100 EUR).
Ook zal vanaf 2019 de vergoeding voor de inzet van OCMW-personeel van Sint-Niklaas dalen 
met 11.000 EUR ten opzichte van 2018, omdat de boekhouding en betalingen door eigen 
personeel zal gebeuren. Er zal enkel nog een bijdrage voor de personeelsdienst moeten betaald 
worden.
Binnen de totale uitgaven en inkomsten van de gehuurde panden, wordt rekening gehouden 
met inhuring en verhuring van bijkomend vijftig panden (in de periode 1 november 2018 tot 1 
november 2019). Dus op 31 december 2019 wordt er voorzien dat 425 panden in beheer zullen 
zijn. De kosten en opbrengsten van nutsvoorzieningen, onderhoud, herstelling en inrichting, 
houden ook met deze groei van het aantal woningen rekening.
De post 'Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor personeel en werkingskosten', ten bedrage van 
792.599,51 EUR, bestaat uit de subsidies voor 372 woningen (= aantal in beheer op 1 november 
2018) + subsidies voor de groei van vijftig woningen, in de periode tussen 1 november 2018 en 
31 oktober 2019.
Voor 2019 is er een provinciale subsidie aangevraagd voor vijftig woningen aan 1.200 
EUR/woning.
Het financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge zijn positief voor het budget 2019, 
namelijk 16.994,17 EUR. Dit past binnen het meerjarenplan, dat voor 2019 oorspronkelijk een 
marge van 11.825,57 EUR voorzag. Het resultaat op kasbasis bedraagt 757.311 EUR afgerond.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V en SOS 2012) en 2 onthoudingen (Open Vld)

Artikel 1
het éénjarig 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.
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Bijlagen
SVK verslag AV 15-11-2018
SVK budget 2019

16 2018_GR_00347 OCMW: verenigingen: Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland: éénjarig meerjarenplan 2019 en budget 2019: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De algemene vergadering van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland (DSW) heeft in 
zitting van 15 november 2018 het éénjarig meerjarenplan 2019 en het budget 2019 
goedgekeurd.
Via het voormeld besluit werd het budget 2019/IKA 2018 van DSW vastgesteld. Een aanpassing 
van het bestaande meerjarenplan is niet vereist voor het eerste jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen waardoor een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
facultatief is bij de opmaak van de planning voor 2019.  Het budget 2019 of desgevallend het 
éénjarig meerjarenplan voor 2019 moet ook niet passen in het lopende meerjarenplan 2014-
2019.  DSW heeft ervoor geopteerd om enkel een budget 2019 op te stellen conform de 
omzendbrief van de Vlaamse overheid van 20 juli 2018.
Het budget 2019 van DSW past evenwel binnen het lopende meerjarenplan 2014-2019 en het 
financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge zijn positief en in evenwicht tot en met 
2019.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het éénjarig meerjarenplan 2019 en het budget 2019 van 
de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland goed te keuren.

Juridische grond
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikel 228 § 1. 
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en 
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 van de Vlaamse minister voor bestuurszaken 
betreffende toezichtsprocedures beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht 
(aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4).
Omzendbrief KB/ABB/2018/2 van 20 juli 2018.

Argumentatie
In de documentatie in bijlage wordt ook een interne kredietaanpassing (IKA) vermeld, die niet 
naar de gemeenteraad hoeft gebracht te worden.
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ln het laatste jaar van de legislatuur is geopteerd om enkel het budget 2019 op te stellen en 
bijgevolg een éénjarig meerjarenplan 2019, volgens omzendbrief van Binnenlands Bestuur 
Vlaanderen van 20 juli 2018.
In de documenten wordt ook de historiek van het meerjarenplan 2014-2019 mee opgenomen. 
Dit is louter informatief. 
Door de verplichte wijzigingen aan de statuten wordt er 1.250 EUR aan notariskosten voorzien.
In de totale personeelskosten zit een index vervat, alsook een nieuwe aanwerving van een 
administratief medewerker (0,8 FTE). Er wordt ook rekening gehouden met de pensioenbijdrage 
van 38,5 % voor statutairen (overeenkomstig de mededeling RZSPPO).
Voor de kost externe diensten boekhouding en personeel wordt rekening gehouden met het feit 
dat de boekhouding (inclusief penningmeester) 1 % méér tijd zal besteden aan de 
administratieve werkzaamheden van DSW.
Door de aanwerving van personeel kunnen er meer dossiers behandeld worden, waardoor een 
omzetstijging ten opzichte van 2018 van ongeveer 31.000 EUR voorzien wordt.
De nieuwe aanwerving in 2019 wordt grotendeels gefinancierd met de middelen van Sociale 
Maribel.
Er is een financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge in 2019 is positief, namelijk 
15.607,44 EUR. Het resultaat op kasbasis is 115.512 EUR afgerond.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V en SOS 2012) en 2 onthoudingen (Open Vld)

Artikel 1
het éénjarig 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.

Bijlagen
DSW Verslag AV - 15 november 2018
DSW Waasland budget 2019

Interpellatie van raadslid Hasan Bilici die namens de sp.a-fractie een gesplitste stemming 
vraagt voor punt 17 ‘Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: aanpassing naar 
aanleiding van het budget 2019: goedkeuring’ en voor punt 18 ‘Beleids- en beheerscyclus: 
budget 2019: goedkeuring’.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge en Gaspard Van Peteghem.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepenen Marijke Henne, Peter Buysrogge en Kris Van der Coelden.
Interpellatie van burgemeester Lieven Dehandschutter die de raadsleden oproept het project 
van de stadswinkel, punt 17 ‘Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: aanpassing 
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naar aanleiding van het budget 2019: goedkeuring’ en voor punt 18 ‘Beleids- en beheerscyclus: 
budget 2019: goedkeuring’ goed te keuren.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Interpellatie van raadslid Bart De Bruyne die namens de Groen-fractie het standpunt van zijn 
fractie m.b.t. het project van de stadswinkel, punt 17 ‘Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 
2014-2019: aanpassing naar aanleiding van het budget 2019: goedkeuring’ en voor punt 18 
‘Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: goedkeuring’ toelicht.
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.

Voorzitter Ilse Bats legt punt 17 ter stemming:
Art 1: met 21 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 14 
stemmen tegen (sp.a, CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi).
Art 2: met 27 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld, SOS 2012 raadslid Mia Mortier), 8 
stemmen tegen (CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi).

Voorzitter Ilse Bats legt punt 18 ter stemming:
Art 1: met 21 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 14 
stemmen tegen (sp.a, CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi).
Art 2: met 27 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld, SOS 2012 raadslid Mia Mortier), 8 
stemmen tegen (CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi).

17 2018_GR_00322 Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: 
aanpassing naar aanleiding van het budget 2019: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019 
aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 3°, 87 § 4, 93, 146 en 147.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de OCMW’s.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de OCMW’s.
Omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 over de richtlijnen over de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 tot vaststelling van het meerjarenplan 2014-
2019.
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Gemeenteraadsbeslissingen van 22 juni 2018 tot aanpassing nr.10 van het meerjarenplan 2014-
2019.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is sedert 1 januari 2014 ingestapt in de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet en uitvoerende besluiten en omzendbrieven 
werd voor de periode 2014-2019 een meerjarenplan met een strategische nota, een financiële 
nota en een aantal toelichtingen voorgelegd.
Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019 wordt dit meerjarenplan aangepast. De 
oorspronkelijke strategische nota werd aangevuld met de meest markante wijzigingen. De 
bijlagen die wijzigingen bevatten, worden opnieuw voorgelegd.
Voor meer toelichting wordt verwezen naar de tekst van het meerjarenplan zelf en de bijlagen, 
die integraal deel uitmaken van deze beslissing:
Basisdocument:
- strategische nota;
- financiële nota;
- toelichtingen.
Rapporten:
1. Overzicht beleidsdoelstellingen 2019.
2. Financieel doelstellingenplan 2019-2021 (schema M1).
3. Staat van het financiële evenwicht 2014-2021 (schema M2).
4. Overzicht renteloze leningen.
5. Verbonden entiteiten.
6. Vertegenwoordiging van de stad Sint-Niklaas in verenigingen en dergelijke.
7. Belastinginkomsten.
8. Financiële schulden (schema TM2).
9. Meerjarenplan volgens beleidsindeling met detail investering (facultatief rapport ten behoeve 
van de raadsleden).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

artikel 1: met 21 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 14 
stemmen tegen (sp.a, CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi).
artikel 2: met 27 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld, SOS 2012 raadslid Mia Mortier), 8 
stemmen tegen (CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
akkoord te gaan met het onderdeel over de bouw van de stadswinkel en het stadsarchief in 
2019 waarvoor 2.500.000 EUR extra wordt ingeschreven in 2019-2020 en waarvoor de totale 
kostprijs wordt geraamd op 12.000.000 EUR.

Artikel 2
de rest van het meerjarenplan 2014-2019, aangepast naar aanleiding van de opmaak van het 
budget 2019, goed te keuren.
Een exemplaar hiervan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
AMJP 11 GR20122018

18 2018_GR_00323 Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1, 43 § 2, 3°, 57, 87 § 4, 93, 148, 149 en 150.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de OCMW’s.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de OCMW’s.
Omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 over de richtlijnen over de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2014 tot vaststelling van het meerjarenplan 2014-
2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2018 tot aanpassing nr.10 van het meerjarenplan 2014-
2019.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is sedert 1 januari 2014 ingestapt in de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
Conform de bepalingen in het gemeentedecreet en uitvoerende besluiten en omzendbrieven 
werd een meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt. Jaarlijks moet een budget worden vastgesteld 
dat past binnen dit meerjarenplan.
Het budget 2019 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een aantal toelichtingen. In 
de doelstellingennota (eerste hoofdstuk van de beleidsnota) worden de meest markante 
aandachtspunten weergegeven. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de tekst van het 
budget zelf en de dertien bijlagen, die integraal deel uitmaken van deze beslissing:
1.  Doelstellingennota.
2.  Doelstellingenbudget (schema B1).
3.  Exploitatiebudget (schema B2).
4.  Investeringsenveloppes (schema B3).
5.  Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4).
6.  Liquiditeitenbudget (schema B5).
7.  Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1).
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8.  Evolutie exploitatiebudget (schema TB2).
9.  Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3).
10. Evolutie transactiekredieten (schema TB4).
11. Evolutie liquiditeitenbudget (schema TB5).
12. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (schema TB).
13. Budget volgens beleidsindeling – actie (facultatief rapport ten behoeve van de raadsleden).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

artikel 1: met 21 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 14 
stemmen tegen (sp.a, CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi)
artikel 2: met 27 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld, SOS 2012 raadslid Mia Mortier), 8 
stemmen tegen (CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi)
artikel 3: met 27 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld, SOS 2012 raadslid Mia Mortier), 8 
stemmen tegen (CD&V, SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
akkoord te gaan met actie ‘2019160276 Realiseren van de stadswinkel en een nieuw 
stadsarchief op de site stadhuis’.

Artikel 2
de rest van het budget 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van dit budget wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 3
de lijst van nominatief toegekende subsidies, die wordt opgesteld overeenkomstig artikelen 43 
en 57 van het gemeentedecreet, en deel uitmaakt van de beleidsnota van het budget 2019, 
goed te keuren. Voor overheidsopdrachten en daden van beschikking wordt geen nominatieve 
lijst opgesteld (waardoor het college bevoegd zou worden voor de vaststelling van de 
voorwaarden en de bepaling van de wijze van gunnen). Wél beslist de gemeenteraad jaarlijks 
naar aanleiding van de vaststelling van het budget over de verrichtingen die al dan niet 
beschouwd worden als zijnde van dagelijks bestuur en die derhalve al dan niet gedelegeerd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Bijlagen
Budget 2019 GR20122018

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

19 2018_GR_00320 Beleids- en beheerscyclus: verrichtingen die niet worden 
beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur: dienstjaar 
2019: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur moet er voor 1 juli 2019 een nieuw systeem voor 
organisatiebeheersing worden vastgesteld, gelijk voor gemeente en OCMW. Dit bevat onder 
meer de toewijzing van financiële verantwoordelijkheden. De definitie dagelijks bestuur is hier 
een onderdeel van. Er wordt voorgesteld de huidige definitie dagelijks bestuur van de stad, én 
de uitzonderingen die hierop in 2018 door de raad werden vastgesteld, over te nemen voor 
2019 tot wanneer het nieuwe organisatiesysteem in voege treedt.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de lijst met acties uit het budget 2019 vast te stellen 
waarvan de verrichtingen die op het budget ervan worden gevoerd aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd ongeacht het bedrag, tenzij met inachtneming van de algemene 
rekeningnummers opgenomen in de definitie 'dagelijks bestuur’ en van de machtigingsgrens 
van 2.500 EUR, exclusief btw. 

Juridische grond
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikelen 58, 158 en 159.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, gewijzigd op 18 en 25 juli 2018 en 8 juni 2018.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2014 tot vaststelling van het meerjarenplan 2014-
2019.
Gemeenteraadsbeslissingen van 27 juni 2014, 18 december 2014, 26 juni 2015, 17 december 
2015, 26 februari 2016, 24 juni 2016, 21 december 2016 en 23 juni 2017 tot aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 waarbij de definitie van het begrip dagelijks 
bestuur opnieuw werd vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 
2017.
Gemeenteraadsbeslissingen van 17 december 2015 en 21 december 2016 tot vaststelling van 
de verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur, respectievelijk 
voor het dienstjaar 2016 en 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot vaststelling van het budget 2018.
Collegebeslissing van 2 december 2013 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden van dagelijks 
bestuur aan de stadssecretaris.
Besluiten van 21 februari 2014, 5 maart 2015, 21 januari 2016, 12 januari 2017 en 26 januari 
2018 van de stadssecretaris tot verdere machtiging van de bevoegdheid tot het voeren van de 
gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van bepaalde overheidsopdrachten (tot 2.500 
EUR, exclusief btw) aan nominatief aangeduide diensthoofden.

Argumentatie
De gemeenteraad heeft op 27 november 2015, gewijzigd bij beslissing van 19 december 2017, 
beslist als vallend onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 159 van het 
gemeentedecreet met ingang van 1 januari 2018, te verstaan:

'Artikel 1
1. alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de 
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financiële impact is voorzien op hetzij het exploitatie-, hetzij het investeringsbudget en dit ten 
belope van een totaal maximumbedrag van 135.000 EUR (exclusief btw).
In afwijking van het voorgaande zal de gemeenteraad jaarlijks, naar aanleiding van de 
vaststelling van het budget voor het volgend jaar, een lijst vaststellen van verrichtingen die niet 
worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.[…]'
In zitting van heden wordt het budget 2019 vastgesteld. Er kan dus uitvoering gegeven worden 
aan artikel 1.1 van de definitie van dagelijks bestuur.
Omdat de definitie dagelijks bestuur opnieuw zal worden vastgesteld in het voorjaar van 2019 
wordt voorgesteld om de uitzonderingen van 2018 voorlopig over te nemen voor 2019. Een 
voorwaarde is natuurlijk wel dat er in het budget 2019 nog steeds krediet voor is ingeschreven 
en dan blijken er toch enkele verschillen te zijn voor wat de externe studies met een 
beleidsvoorbereidend karaker vanaf 25.000 EUR betreft:
* geschrapt op de uitzonderingslijst:
- voorzien in 2018, niet meer in 2019: uitwerken circulatieplan (40.000 EUR in 2018, 0 EUR in 
2019); haalbaarheidsstudie Don Boscokerk (30.000 EUR in 2018, 0 EUR in 2019);
- voorzien in 2019 maar krediet nu onder de drempel: ruimtelijke economische studie voor 
bedrijven, logistiek en kantoren (50.000 EUR in 2018, 20.000 EUR in 2019);
* toegevoegd aan de uitzonderingslijst:
- voorzien in 2019 maar krediet nu boven de drempel: haalbaarheidsstudie Kristus Koningkerk 
(25.000 EUR in 2019, 0 EUR in 2018 EUR);
- nieuw in 2019: realiseren project Interreg - Slimme en duurzame verlichting (28.000 EUR);
* aangepast op de uitzonderingslijst:
- rup's en masterplannen opmaken in functie van geplande en nieuwe projecten (100.000 EUR 
in 2018, 183.000 EUR in 2019).
De investeringsdossiers waarvan de raad in 2018 zelf wilde beslissen over de 
overheidsopdrachten hoger dan 2.500 EUR excl. btw tot en met 135.000 EUR excl. btw, 
exclusief verlichting en groenaanleg, kunnen worden overgenomen als uitzondering omdat de 
acties in 2019 voorzien zijn en de overblijvende kredieten van 2018 zullen worden overgezet 
naar 2019, tenzij hierover later anders wordt beslist:
a. voor de inrichting van een BMX-parcours, baseballveld en speelruimte op de site Puyenbeke;
b. voor de herinrichting van de site Ter Beke;
c. voor de uitvoering van het project 'De Klavers';
d. voor het realiseren van de VTS-site;
e. voor de inrichting van de Beenaertwijk;
f.  voor de uitvoering van het project ‘Paterssite’.
Verrichtingen boven de grens van 135.000 EUR, exclusief btw, die via de definitie dagelijks 
bestuur al niet zijn toegewezen aan het college (via algemene rekeningnummers) worden per 
definitie, zowel voor het investerings- als het exploitatiebudget, altijd aan de gemeenteraad 
voorgelegd.
Verrichtingen voor een bedrag hoger dan 2.500 EUR, exclusief btw, tot en met 135.000 EUR, 
exclusief btw, worden, zowel voor het investerings- als het exploitatiebudget, altijd aan het 
college van burgemeester en schepenen voorgelegd. De gemeenteraad kan hierop uitzondering 
maken en beslissen om de verrichtingen op acties die niet zijn gebudgetteerd op de algemene 
rekeningcode opgenomen in de definitie dagelijks bestuur niet te delegeren aan het college van 
burgemeester en schepenen.
Dit besluit regelt dus enkel de uitzondering voor de verrichtingen voor een bedrag hoger dan 
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2.500 EUR, exclusief btw, tot en met 135.000 EUR, exclusief btw, die via de definitie dagelijks 
bestuur al niet zijn toegewezen aan het college via de algemene rekeningcodes.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 27 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia Mortier) en 8 
onthoudingen (CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
voor het budgetjaar 2019 de verrichtingen opgenomen in de lijst die als bijlage aan de notulen 
van deze zitting wordt gehecht, niet te beschouwen als zijnde van dagelijks bestuur.

Bijlagen
bijlage uitzonderingen dagelijks GR 20-12-2018

AANVULLENDE PUNTEN

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Persberichten rond retail lab Stationsstraat

Indiener(s)
Jos De Meyer

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Op 28 november lezen we in de krant Het Laatste Nieuws: “Geen retail lab meer in de 
Stationsstraat voor starters. Te weinig degelijke kandidaten.”
Op 30 november lezen we in dezelfde krant: “Toch nog één jaar retail lab in de Stationsstraat.”
Welke beslissing is het nu uiteindelijk geworden? Van waar deze verwarrende communicatie? 
Wat is hiervan de oorzaak?

IR 2 Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Parkeerproblemen aan het 
Fabiolapark
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Indiener(s)
Roland Pannecoucke

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

Toelichting
Niet de eerste keer worden we gevat door klachten van bewoners van de 'Fabiolablokken’ over 
het tekort aan parkeermogelijkheden voor bewoners en bezoekers.
Is het college van burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte. Zijn hier al maatregelen 
overwogen en komt de inname van stukken openbaar groen in aanmerking om bijkomende 
parkeergelegenheid te scheppen?

IR 3 Interpellatie van raadslid Piet De Cock: Herinneringen aan Leopold II

Indiener(s)
Piet De Cock

Verslag
Interpellatie van raadslid Piet De Cock.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadsleden Maxime Callaert en Piet De Cock.

Toelichting
Naar aanleiding van de recente heropening van het Afrikamuseum willen we andermaal wijzen 
op het feit dat in onze stad nog bepaalde zaken verwijzen naar Leopold II, die inzake het 
Belgisch koloniaal verleden niet echt een ‘onberispelijk parcours’ heeft afgelegd.
In het stadhuis vinden we nog steeds een groot schilderij van de man in kwestie en ook zijn 
naam is nog te vinden in het straatbeeld. Wordt het niet tijd om én het schilderij naar de zolder 
of kelder te verwijzen én om straatnamen die verwijzen naar hem, en zelfs in uitbreiding naar 
het hele koningshuis, te veranderen?

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

1 2018_GR_00342   - Gemeentebelastingen: aanvullende gemeentebelasting 
op de personenbelasting: goedkeuring -  
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Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
Voor het dienstjaar 2019 moet de heffing van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting worden hernieuwd. De belastingvoet blijft behouden op 8,5 % van het 
bedrag van de personenbelasting dat voor hetzelfde jaar aan de staat is verschuldigd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heffing van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 § 2, 15°.
Wetboek van de inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 
en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992.
Ministeriële onderrichtingen ter zake.

Argumentatie
Gelet op de financiële toestand van de stad Sint-Niklaas is het aangewezen deze belasting voor 
2019 te behouden op het huidige tarief.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen en SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 13 stemmen tegen 
(CD&V, Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) en 2 onthoudingen (Open Vld)

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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2 2018_GR_00343 Gemeentebelastingen: opcentiemen op de onroerende 
voorheffing: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
Voor het dienstjaar 2019 moet de heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
worden hernieuwd. Het aantal opcentiemen blijft behouden op 834,38.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 §4. 
Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, artikel 464, 1°.
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gemeentedecreet, artikelen 42 §3, 186, 187 en 253 §1, 3°.
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies.

Argumentatie
De financiële toestand van de stad Sint-Niklaas maakt het noodzakelijk voor 2019 een zelfde 
aantal opcentiemen te heffen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen en SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 13 stemmen tegen 
(CD&V, Vlaams Belang en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) en 2 onthoudingen (Open Vld)

Artikel 1
voor het aanslagjaar 2019 ten bate van de gemeente 834,38 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing te heffen.

Artikel 2
de vestiging en de inning van de gemeentebelasting te laten gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst.

4 2018_GR_00345 Gemeentebelastingen: belasting op de verspreiding van 
niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten: aanvulling

Behandelende cluster - dienst
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Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
Uit de praktijk is het noodzakelijk gebleken om het reglement op de belasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten aan 
te vullen met een clausule die het mogelijk maakt in welbepaalde gevallen vermindering van de 
belasting te bekomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanvulling goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 § 2, 15°.
Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2015, houdende invoering van de belasting op de 
verspreiding van niet geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.

Argumentatie
In het bestaande reglement betaalt men voor vastgestelde forfaitaire aantallen, ook indien men 
effectief minder exemplaren heeft verspreid. Het reglement voorziet momenteel geen afwijking 
op deze bepaling.
Het voorstel bestaat er in dat artikel 6 van het belastingreglement aangevuld wordt met de 
mogelijkheid om vermindering van de belasting te bekomen onder welbepaalde voorwaarden.
Dit artikel 6 zou daarom als volgt aangevuld worden (aanvullingen in cursief):

Artikel 6 – Vrijstellingen en verminderingen

§ 1.      Er is vrijstelling van de belasting in volgende gevallen:

…

§ 2.       Er kan vermindering van de belasting bekomen worden onder volgende voorwaarden:

A.      Er kan enkel vermindering van de belasting bekomen worden indien de effectieve aantallen van 
verspreide exemplaren lager zijn dan de forfaitaire aantallen van verspreide exemplaren, zoals 
bepaald in artikel 3 § 2.B

B.      De vraag om vermindering van de aanslag moet worden ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, binnen de drie maanden na de 
verzending van het aanslagbiljet. De belastingplichtige die de vraag om vermindering of ontheffing 
niet binnen deze termijn indient, verliest het recht op vermindering van de belastingaanslag.

C.      De vraag om vermindering is slechts ontvankelijk als bij de vraag het bewijs is gevoegd dat het 
aantal effectief verspreide exemplaren lager is dan het aantal forfaitair aangerekende exemplaren. 
Als bewijs wordt een kopie van de factuur van de opdracht tot het verspreiden van het niet-
geadresseerd reclamedrukwerk of het gelijkgesteld product aanvaard. Op deze kopie moet het aantal 
effectief verspreide exemplaren op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas expliciet vermeld zijn.
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D.      De belasting zal opnieuw berekend worden op basis van deze nieuwe gegevens. De 
vermindering is het verschil tussen de aangerekende belasting en de aan te rekenen belasting. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanvulling van het reglement met ingang van 1 
januari 2019 door te voeren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi), 5 stemmen 
tegen (Vlaams Belang) en 3 onthoudingen (Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia Mortier)

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.

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

Artikel 6 – Vrijstellingen en verminderingen
§ 1. Er is vrijstelling van de belasting in volgende gevallen:
…
§ 2. Er kan vermindering van de belasting bekomen worden onder de volgende voorwaarden:

A. Er kan enkel vermindering van de belasting bekomen worden indien de effectieve 
aantallen van verspreide exemplaren lager zijn dan de forfaitaire aantallen van verspreide 
exemplaren, zoals bepaald in artikel 3 § 2.B.

B. De vraag om vermindering van de aanslag moet worden ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, binnen de drie maanden na 
de verzending van het aanslagbiljet. De belastingplichtige die de vraag om vermindering of 
ontheffing niet binnen deze termijn indient, verliest het recht op vermindering van de 
belastingaanslag.

C. De vraag om vermindering is slechts ontvankelijk als bij de vraag het bewijs is gevoegd 
dat het aantal effectief verspreide exemplaren lager is dan het aantal forfaitair 
aangerekende exemplaren. Als bewijs wordt een kopie van de factuur van de opdracht tot 
het verspreiden van het niet-geadresseerd reclamedrukwerk of het gelijkgesteld product 
aanvaard. Op deze kopie moet het aantal effectief verspreide exemplaren op het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas expliciet vermeld zijn.

D. De belasting zal opnieuw berekend worden op basis van deze nieuwe gegevens. De 
vermindering is het verschil tussen de aangerekende belasting en de aan te rekenen 
belasting.

Bijlagen
belasting op de verspreiding van niet geadresseerd reclamedrukwerk
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24 december 2018 10:52 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
algemeen directeur raadslid-voorzitter


