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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 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); de heer Julien 
Ghesquière, raadslid (CD&V); 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); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia Mortier, raadslid 
(SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Afwezig
de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld); de heer Mike 
Nachtegael, raadslid (sp.a); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jens Vrebos, 
raadslid (CD&V)

21 december 2018 18:06 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats feliciteert namens de gemeenteraad raadslid Julien Ghesquière met zijn 
verjaardag.

Voorzitter Ilse Bats meldt de afvoering van punt 35 ‘Politieaangelegenheden: personeel: 
operationeel kader: toekenning van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen aan een 
inspecteur van politie’ en een wijziging in punt 37 ‘Gemeentepersoneel: overdracht personeel 
vanuit het OCMW: goedkeuring’ . Een personeelslid deelde vandaag mee dat ze toch niet wenst 
overgedragen te worden. Haar naam werd dan ook geschrapt.

Voorzitter Ilse Bats vraagt de notulen van deze gemeenteraadszitting staande de vergadering 
goed te keuren, zoals het de gewoonte is op het einde van een legislatuur (signataire gaat rond 
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samen met presentielijst). Joke Smet en Steven Vanackere zullen deze notulen voorbereiden 
tijdens het afscheidsmoment voor uittredende raadsleden.

Gezien het de laatste zitting is, willen we graag vragen om alles uit de bakjes te halen wat u 
wenst bij te houden. Al de rest zal genadeloos de vuilbak in gaan.

Voor wat betreft de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting 23 november 
2018: nota 26 ‘Gemeentepersoneel: overdracht personeel naar het OCMW: goedkeuring’ werd 
aangepast na de zitting. Het moment van overdracht werd gewijzigd van 31 december om 20 
uur naar 31 december om 19 uur.

Met betrekking tot de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van gisteren, 
deze werden opgeladen rond 17 uur. Voorzitter Ilse Bats stelt voor hierover te stemmen aan het 
einde van de zitting.

 

OPENBARE ZITTING

1 2018_GR_00317 Notulen gemeenteraadszittingen 23 november en 20 
december 2018: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszittingen van 23 
november en 20 december 2018 goed te keuren.

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

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszittingen van 23 november en 20 december 2018 goed te 
keuren.
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Bijlagen
Notulen GR 23-11-2018
Notulen GR 20-12-2018

POLITIE

Politie

Mike Nachtegael, raadslid (sp.a) betreedt de zitting

2 2018_GR_00326 Politieaangelegenheden: convenant tussen provincie 
Oost-Vlaanderen en politiezone Sint-Niklaas inzake 
opleidingen PAULO voor 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In 2018 sloot de lokale politie Sint-Niklaas een convenant af met PAULO-Politieopleiding 
inzake de betaling van opleidingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en 
de lokale politie Sint-Niklaas te vernieuwen voor 2019.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 57.

Argumentatie
De lokale politie Sint-Niklaas betaalt een bedrag van 40.166 EUR aan de provincie. 
De lokale politie Sint-Niklaas heeft in 2018 bijna 90 % van het bedrag opgebruikt en heeft 
bovendien (en nog belangrijker) de medewerkers naar de gewenste en voor de organisatie 
nuttige opleidingen kunnen sturen. Een gedeelte van het lopend budget mag worden 
overgedragen. Voor Sint-Niklaas komt dit overeen met een bedrag van ongeveer 6.000 EUR.
De samenwerking met PAULO voor de opvolging van de kredieten en voor de planning van de 
opleidingen is over het algemeen vlot verlopen.
Tot slot stelde de korpschef in de adviesraad voor PAULO vast dat de financiering gezond 
verloopt en de meerjarenplanning van de afdeling Politieschool goed in elkaar zit.  PAULO en 
de provincie engageren zich ertoe om transparant te blijven werken aan een deugdelijk 
financieringssysteem.
De politiezone kan dus in vertrouwen verder instappen in het volgende jaar van het convenant.
Het convenant treedt in werking op 1 januari 2019 en heeft een duurtijd van één jaar.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
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De bijdrage aan PAULO wordt jaarlijks voorzien op artikel 33001/123-48 van de 
politiebegroting.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de lokale politie Sint-Niklaas in verband 
met de vergoedingen voor de opleidingen aan PAULO-politieopleiding, goed te keuren voor 
2019.

Bijlagen
bijdrageregeling2019.convenant pz sint-niklaas

3 2018_GR_00327 Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen en 
beroepsziekten: erkenning bevoegde dienst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
De overheid wijst de dienst aan waarbij ieder ongeval dat als arbeidsongeval kan worden 
beschouwd of waarbij elke ziekte die als beroepsziekte kan worden beschouwd, moet worden 
aangegeven. De personeelsleden worden daarvan in kennis gesteld.
De korpschef heeft bepaald dat dit in de lokale politie Sint-Niklaas wordt toegewezen aan het 
kabinet van de korpschef als eerste verantwoordelijke dienst. Als tweede verantwoordelijke 
dienst duidt zij de afdeling korpsondersteuning en meer bepaald de afdelingsmanager aan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus.
Wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
Door de uitrol van het organogram van de lokale politie Sint-Niklaas op 1 november 2018 
moeten bepaalde taken en diensten worden geheroriënteerd. De vroegere dienst HRM houdt 
zich voortaan enkel bezig met personeelsbeheer. Het personeelsbeleid wordt opgevolgd door 
de manager interne organisatie in het kabinet van de korpschef. De korpschef wenst de 
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erkenning van arbeidsongevallen en beroepsziekten van de medewerkers van de lokale politie 
Sint-Niklaas dan ook te laten beoordelen op dit niveau. Indien de manager interne organisatie 
afwezig is, kan deze taak worden gedelegeerd aan de afdelingsmanager van 
korpsondersteuning.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het kabinet van de korpschef aan te wijzen als eerste dienst die instaat voor de erkenning van 
de arbeidsongevallen en beroepsziekten van alle operationele personeelsleden en contractuele 
en statutaire medewerkers van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Sint-
Niklaas.

Artikel 2
de afdelingsmanager van de afdeling korpsondersteuning aan te wijzen als tweede dienst die 
instaat voor de erkenning van de arbeidsongevallen en beroepsziekten van alle operationele 
personeelsleden en contractuele en statutaire medewerkers van het administratief en logistiek 
kader van de lokale politie Sint-Niklaas.

4 2018_GR_00330   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie  (tweedelijnspolitiehulp - maatschappelijke 
cel) -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Het nieuwe organogram van de lokale politie Sint-Niklaas werd 
goedgekeurd door het BOC van 19 oktober 2018 en werd uitgerold op 1 november 2018. In de 
afdeling tweedelijnspolitie, dienst maatschappelijke cel werd een inspecteur van politie 
toegevoegd, ter compensatie voor een functie van hoofdinspecteur van politie die doorschoof 
van deze dienst naar de dienst lokale recherche.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren 
voor de maatschappelijke cel.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vacature is voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

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

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

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

5 2018_GR_00331   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van gerechtelijke 
inspecteur van politie  (niet-dringende politiehulp -  
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wijkpolitie) -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Het nieuwe organogram van de lokale politie Sint-Niklaas werd 
goedgekeurd door het BOC van 19 oktober 2018 en werd uitgerold op 1 november 2018. Een 
nieuwe functie in de afdeling niet-dringende politiehulp, dienst wijkpolitie is een gerechtelijke 
inspecteur van politie. Deze gerechtelijke inspecteur zal een hoofdinspecteur bijstaan die 
contacten onderhoudt met verschillende gemeenschappen in Sint-Niklaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van gerechtelijk inspecteur van politie vacant 
te verklaren in de wijkpolitie.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vacature is voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)
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Artikel 1
één functie van gerechtelijk inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling niet-
dringende politiehulp, dienst wijkpolitie en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

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

6 2018_GR_00332   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie  (dringende politiehulp - interventieteams) -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie van de lokale politie Sint-Niklaas is 
permanent afgevaardigd naar een politievakbond. Door een beleidsbeslissing wil de zone deze 
functie van inspecteur van politie open verklaren in de afdeling dringende politiehulp, dienst 
interventieteams.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren 
voor de interventieteams.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.
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Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vacature is voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

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

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

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

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

7 2018_GR_00333   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie (verkeer - verkeerspolitie) -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van de dienst bestuurlijke handhaving is benoemd tot 
wijkinspecteur. Door een beleidsbeslissing wil de zone deze functie van inspecteur van politie 
open verklaren in de afdeling verkeer, dienst verkeerspolitie.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te 
verklaren.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vacature is voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

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

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

8 2018_GR_00334   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van twee functies van 
wijkinspecteur van politie (niet-dringende politiehulp - 
wijkpolitie) -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een sectorinspecteur van de wijkpolitie is benoemd tot wijkinspecteur. 
Door een beleidsbeslissing wil de zone stapsgewijs enkele vacatures van sectorinspecteur 
omzetten in vacatures voor wijkinspecteur. Het personeelsbudget voorziet budget om ook een 
tweede functie vacant te verklaren. Als gevolg hiervan worden twee functies van wijkinspecteur 
vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functies vacant te verklaren in de afdeling niet-
dringende politiehulp, dienst wijkpolitie.

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

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

Adviezen
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Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervangingen zijn voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
twee functies van wijkinspecteur van politie vacant te verklaren in de afdeling niet-dringende 
politiehulp, dienst wijkpolitie en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

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

9 2018_GR_00336 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspiranten-inspecteurs

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de geïntegreerde politie is het mogelijk naast de 
mobiliteitscycli die vijfmaal per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit. 
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot 
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobiliteit wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding.
Elke politiezone kan zich na een vruchteloze mobiliteitsronde formeel engageren om gebruik te 
maken van deze categorie C, om niet-ingevulde vacatures in te vullen, mits instemming van de 
gemeenteraad.
Het voordeel voor de zone is dat op deze manier altijd een aspirant-inspecteur wordt 
toegewezen en dat deze verplicht vijf jaar in de zone moet blijven. Nadeel is dat de zone geen 
inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor 
de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze 
aspirantenmobiliteit voor het invullen van twee vacante functies.
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Juridische grond
Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en 
hun rechthebbenden.
Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
In de vierde mobiliteitscyclus van 2018 publiceerde de zone één vacante functie van inspecteur 
van politie voor de interventieteams. Geen enkele kandidaat toonde interesse. Eén tweede 
functie werd reeds voorzien in de aspirantenmobiliteit in 2017, maar de aspirant-inspecteur is 
niet geslaagd en komt niet naar de lokale politie Sint-Niklaas. Voor het invullen van de twee 
functies van inspecteur van politie voor de interventieteams (afdeling dringende politiehulp) wil 
de zone daarom gebruik maken van de mobiliteitscyclus voorbehouden voor de aspiranten-
inspecteur, categorie C in 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van twee functies van inspecteur van politie in de afdeling 
dringende politiehulp, dienst interventieteams.

10 2018_GR_00339   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (informatie en kwaliteit - 
lokaal informatie kruispunt) -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Het nieuwe organogram van de lokale politie Sint-Niklaas werd 
goedgekeurd door het BOC van 19 oktober 2018 en werd uitgerold op 1 november 2018. Binnen 
de afdeling informatie en kwaliteit, dienst lokaal informatie kruispunt werd een hoofdinspecteur 
van politie toegevoegd.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur van politie vacant te 
verklaren.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling informatie en 
kwaliteit, dienst lokaal informatie kruispunt en deze in te vullen op basis van de wetgeving 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.
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11 2018_GR_00340   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van commissaris 
van politie (afdelingsmanager niet-dringende politiehulp) 
-  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Het nieuwe organogram van de lokale politie Sint-Niklaas werd 
goedgekeurd door het BOC van 19 oktober 2018 en werd uitgerold op 1 november 2018. Aan 
het hoofd van de afdeling niet-dringende politiehulp is een functie van afdelingsmanager 
vacant, ingeschaald in de graad van commissaris van politie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie van commissaris van politie vacant te 
verklaren.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

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

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

ONDERSTEUNING

Personeel (staf)

12 2018_GR_00358 Gemeentepersoneel: wijziging rechtspositieregeling: 
terugkeerregeling Zorgpunt Waasland: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Personeel (staf)

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

Bondige toelichting
In het kader van de oprichting van Zorgpunt Waasland werd een terugkeerregeling uitgewerkt 
voor de personeelsleden die op vrijwillige basis vanuit het OCMW naar het Zorgpunt 
overgedragen worden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om  de rechtspositieregeling voor het stadspersoneel 
in overeenkomstige zin aan te passen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, titel III. 
Besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele beperkingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
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welzijn, titel IX.
Besluit van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van 12 november 2010 van de 
Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het 
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd 
bij besluit van 23 november 2013 van de Vlaamse Regering, deel II, hoofdstuk II.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 betreffende de vaststellling van de 
rechtspositieregeling geldend voor het personeel van de stad Sint-Niklaas, met latere 
wijzigingen. 
Protocol van het bijzonder comité van 12 november 2018.

Argumentatie
Voor de personeelsleden uit de ondersteunende diensten van het OCMW is een 
terugkeerregeling uitgewerkt. Het betreft hier personeelsleden die op vrijwillige basis 
overgedragen worden vanuit het OCMW naar het Zorgpunt Waasland. Met de terugkeerregeling 
wordt het voor hen mogelijk gemaakt om terug te keren naar het OCMW, onder bepaalde 
voorwaarden.
De terugkeerregeling heeft in principe geen weerslag op de personeelsleden van de stad, maar 
de modaliteiten in verband met de overdracht van personeel door het OCMW aan een 
zorgbedrijf moeten ook opgenomen worden in de rechtspositieregeling van de gemeente, dit in 
overeenstemming met artikel 186 van het decreet lokaal bestuur, dat vanaf 1 januari 2019 van 
toepassing is. De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is vanaf die datum 
van rechtswege van toepassing op het personeelslid van het OCMW dat de gemeente bedient 
en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente.
Het voorstel van protocol is onderhandeld met de vakorganisaties op de bijeenkomst van het 
BOC van 12 november 2018. Het protocol van akkoord is toegevoegd als bijlage.
De terugkeerregeling voorziet dat de personeelsleden gedurende twee kalenderjaren het recht 
behouden om terug te keren naar het OCMW van waar het afkomstig is.
Ook de modaliteiten hiertoe zijn vastgelegd. Zo behoudt het personeelslid de rechten waarmee 
het vertrokken is, aangevuld met de geldelijke anciënniteit opgebouwd bij het nieuwe bestuur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de rechtspositieregeling aan te vullen met de terugkeerregeling voor de personeelsleden die op 
vrijwillige basis de overstap maken naar het Zorgpunt Waasland:  
Artikel 310:
§1. Indien het personeelslid wordt overgedragen naar een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn, 
zonder dat de dienst van het personeelslid, zoals blijkt uit het organogram, in zijn geheel wordt 
overgedragen, dan heeft het personeelslid na het verstrijken van een periode van zes maanden 
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effectieve tewerkstelling binnen het verband of de vereniging, gedurende twee kalenderjaren 
het recht om terug te keren naar het OCMW van waar het afkomstig is.
§2. Als het personeelslid zich hierop wenst te beroepen, richt het zijn vraag naar het OCMW. De 
terugkeer naar het OCMW kan plaatsvinden op de eerste van de tweede maand volgend op de 
maand waarin het verzoek tot herplaatsing aan het OCMW is gericht.
§3. Het personeelslid verkrijgt bij de heraanstelling binnen het OCMW de salarisschaal die het 
verworven had in de functionele loopbaan van de functie die het oorspronkelijk bekleedde in 
het OCMW, waarbij, in zoverre gelijklopend, de graad-, schaal- en niveauanciënniteit van het 
personeelslid wordt verhoogd met de periode van tewerkstelling in het verband of de 
vereniging.
Deze regeling geldt ongeacht of de functie die het personeelslid bekleedde in het verband of de 
vereniging volgens een andere salarisschaal werd vergoed.

Bijlagen
PROTOCOL terugkeerregeling Zorgpunt

Publieke veiligheid en noodplanning

13 2018_GR_00360   - Politieaangelegenheden: politieverordeningen: 
tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Ronde 
van Vlaanderen 7 april 2019: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen, een doortocht van de wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen voor Vrouwen' en 'Ronde van Vlaanderen voor Elite', die plaatsheeft op 7 april 2019, 
wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening goed te keuren.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119bis en 135 § 2.
Wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, artikel 21 en 22.
Wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, 
de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer.
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, artikel 7 § 2, 1° tot oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening.
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Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen.
Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines.
Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de 
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie
Op zondag 7 april 2019 doorkruisen de wielerwedstrijden 'Ronde van Vlaanderen voor dames 
elite' en 'Ronde van Vlaanderen voor heren elite' het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. De 
doortocht van deze wielerwedstrijden brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 
mee. Langsheen de reisweg van de wielerwedstrijden worden tal van commerciële activiteiten 
georganiseerd. Dergelijke activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op locaties die op 
zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte 
van deze delen van de reisweg verhoogd moeten worden. Een coördinatie en een overleg 
tussen de verschillende organisatoren van de activiteiten op dezelfde locatie zijn aangewezen 
om de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers, parking… teneinde de 
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken.
Een aantal bijkomende maatregelen dringt zich op om de veiligheid van de toeschouwers te 
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen 
de reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat 
de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 
opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad.
Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
laat aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te 
bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen goed te keuren 
als volgt:
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein: 
Artikel 1
Iedere eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaatsheeft omwille 
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van de doortocht van de wielerwedstrijden 'Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen' en 'Ronde van 
Vlaanderen voor Elite', en die plaatsheeft op de openbare weg of op een daarbij aansluitend 
niet afgesloten terrein, wordt op zondag 7 april 2019 slechts toegelaten op voorwaarde dat 
deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaatsheeft, voorafgaandelijk en 
schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 
februari 2019 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet gebeuren op basis van het 'Aanvraagformulier Evenementen' 
van de stad Sint-Niklaas en moet minimaal volgende gegevens vermelden:
1. de naam, het adres en de contactgegevens van de aanvrager/organisator;
2. als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zullen zijn benaming, zijn rechtsvorm, het 
adres van zijn hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegd orgaan 
van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat hem te vertegenwoordigen, opgegeven 
moeten worden;
3. de juiste omschrijving van de geplande eenmalige of bijkomende activiteit met de 
vermelding of deze publiek of alleen op uitnodiging toegankelijk is met een raming van het 
aantal genodigden;
4. de juiste locatie ervan;
5. de logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parking, toegang …) die zullen worden in plaats 
gesteld;
6. de interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards …);
7. de eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.

Artikel 2
De burgemeester verzendt aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning hetzij 
een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke 
de vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunning van de activiteiten wordt bezorgd aan de korpschef van de 
lokale politie en aan de commandant van de brandweer en, indien van toepassing, aan de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de 
vergunning werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester 
als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter: 

Artikel 4
Iedere eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaatsheeft omwille 
van de doortocht van de wielerwedstrijden 'Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen' en 'Ronde van 
Vlaanderen voor Elite', en die plaatsheeft in een besloten plaats, maar die voor iedereen vrij 
toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van inkomgeld, hetzij op vertoon van een 
toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die 
ze aanvraagt, moet ten laatste op 1 februari 2019 gemeld worden aan de burgemeester van de 
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gemeente waar de activiteit plaatsheeft. De melding moet de gegevens bevatten opgesomd in 
artikel 1.

Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van 
de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen 
organiseren met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten 
teneinde de nodige afspraken te maken inzake de opvang van de toeschouwers en/of 
genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden 
evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen …

Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar 
vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid). 

III. Veiligheidszones: 

Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale 
volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als 
veiligheidszone definiëren, teneinde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte 
mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen …).
Iedere eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld 
onder rubrieken I en II, die plaatsheeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijden 
'Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen' en 'Ronde van Vlaanderen voor Elite' en die plaatsvindt 
in een veiligheidszone, moet eveneens ten laatste op 1 februari 2019 gemeld worden aan de 
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaatsheeft. De melding moet de gegevens 
bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert, rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de 
juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten, één of meerdere 
coördinatievergaderingen met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende 
hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan 
en één veiligheidsplan voor de hele veiligheidszone op te maken.

Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend 
niet afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, 
zijn de bepalingen van respectievelijk artikelen 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.

IV. Algemene bepalingen: 

Artikel 9: Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de 
randactiviteiten af te toetsen:
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- samengeordende wetsbepalingen van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken;
- wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht;
- algemeen politiereglement;
- belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, vastgesteld door 
de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013, met latere wijzigingen;
- stedelijke bepalingen evenementenveiligheid, goedgekeurd door het college in zitting van 4 
juli 2016;
- wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van 
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, inzonderheid de occasionele 
verkopen door particulieren;
- gemeentedecreet, artikel 57.

Artikel 10: Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikelen 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 EUR.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 
bepalingen van artikelen 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft 
zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester, zo niet houdt de stad zich het recht 
voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De stad houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan 
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet ter vrijwaring 
van de openbare orde een randactiviteit verbieden.

Artikel 11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikelen 186 en 187 van het 
gemeentedecreet.

Wedden en beheer

Ine Somers, raadslid (Open Vld) betreedt de zitting

14 2018_GR_00362 Stedelijk onderwijs:  personeel: feedbacksysteem directies 
stedelijke onderwijsinstellingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Wedden en beheer

Bondige toelichting
De evaluatie van de onderwijsdirecties werd in 2016 door de gemeenteraad afgestemd op de 
rechtspositieregeling van de stad Sint-Niklaas, evenwel met respect voor de overeenkomstige 
bepalingen in het onderwijsdecreet betreffende de rechtspositieregeling van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesusidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (vierjaarlijkse evaluatie voor 
de vastbenoemden).
Naar aanleiding van de evolutie bij de stad van een 'evaluatieprocedure' naar een 
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'feedbackprocedure', is er nu ook een nieuw voorstel voor de evaluatie van de 
onderwijsdirecties.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe procedure goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleding van 27 maart 1991, 
inzonderheid artikel 47septies tot en met artikel 47 sexiesdecies.
Rechtspositieregeling geldend voor het personeel van de stad Sint-Niklaas (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 27 november 2015, met lateren wijzigingen), titel II Hoofdstuk VIII.

Argumentatie
Naar aanleiding van de evolutie bij de stad Sint-Niklaas van een 'evaluatieprocedure' naar een 
'feedbackprocedure', is er nu ook een nieuw voorstel voor de evaluatie van de 
onderwijsdirecties. 
Voor de vastbenoemden:
      - vierjaarlijks een evaluatiegesprek gebaseerd op de functiebeschrijving; voldoende-
onvoldoende; eerstvolgend evaluatiegesprek: 2019. De evaluator bepaalt de timing, zolang het 
maar in het vierde jaar van de cyclus gebeurt;
      - jaarlijks een functioneringsgesprek; evaluatoren bepalen eveneens de timing.
Directies die vastbenoemd zijn hebben dus jaar één, twee en drie van de cyclus een 
functioneringsgesprek en jaar vier een evaluatiegesprek.
Voor de tijdelijken:
      - jaarlijks evaluatiegesprek;
      - jaarlijks functioneringsgeprek.
Ook hier beslissen de evaluatoren zelf over de timing.
De evaluatoren blijven dezelfde als beslist door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2016. 
Zij zullen zich informeren voor het opstellen van de evaluatie zoals voorzien voor de andere 
evaluatoren aan de stad: via regelmatige contacten, voortdurende feedback en opvolging.

Het voorstel werd besproken met de verschillende evaluatoren van de directies en werd 
voorgelegd aan het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor het stedelijk onderwijs in zitting van 25 
oktober 2018, waarvan het ondertekend protocol in bijlage wordt gevoegd. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het nieuw voorstel voor de evaluatie van de stedelijke onderwijsdirecties goed te keuren. Een 
exemplaar van dit voorstel wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
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20181025 protocol 10 evaluaties directies
evaluatieprocedure onderwijsdirecties

15 2018_GR_00361 Stedelijk basisonderwijs: personeel: vacant verklaren van 
één functie van directeur en aanleggen wervingsreserve

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Wedden en beheer

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een selectieprocedure op te starten voor het aanwerven 
van een (deeltijds) directeur.

Juridische grond
Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs.
Rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld in 
gemeenteraadszitting van 19 december 2008, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Argumentatie
In zitting van 25 juni 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen aan Hilde 
Rimbaut, voltijds vastbenoemd onderwijzer in de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele, 
maar tijdelijk aangesteld als directeur bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht, een 
deeltijds verlof voor verminderde prestaties (12 uur/week) toe te staan van 1 september 2018 
tot en met 31 augustus 2019.
Omdat het niet opportuun leek om op dat moment (tijdens de schoolvakantie) een procedure op 
te starten om een directie te selecteren tegen de start van het nieuwe schooljaar werd in 
dezelfde zitting mevrouw Sandra Denotté, na een peilingsgesprek naar de motivatie van 
betrokkene tussen haar, het afdelingshoofd en de clustermanager, tijdelijk aangesteld als 
deeltijds directeur (12 uur/week) om in duobaan met mevrouw Hilde Rimbaut het ambt van 
directeur op te nemen gedurende dit schooljaar.
Ondertussen heeft mevr. Hilde Rimbaut een aanvraag tot pensioen ingediend, met ingang van 1 
september 2019. Dit betekent dat stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele een vacature 
heeft voor een voltijds directeur vanaf schooljaar 2019-2020.
De leden van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het stedelijk onderwijs spraken zich in 
zitting van 25 oktober 2018 positief uit over de selectiecriteria.

Adviezen
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Afzonderlijk Bijzonder Comité voor het stedelijk onderwijs: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
over te gaan tot de openverklaring van een betrekking van voltijds directeur (m/v) ten behoeve 
van het stedelijk basisonderwijs, die bij wijze van bevordering binnen het personeelsbestand 
wordt begeven.

Artikel 2
een wervingsreserve aan te leggen voor halftijds of voltijds directeur met een duurtijd van drie 
jaar en verlengbaar met twee jaar.

Artikel 3
de aanwervingsvoorwaarden als volgt vast te stellen:
      - voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van sommige personeelslednen van het gesubsidieerd onderwijs en 
de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
      - houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit 
specifiek bevorderingsambt;
      - als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' hebben gekregen 
(indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te 
zijn);
      - slagen voor een vergelijkend examen, zoals vastgesteld in artikel 5 hierna;
      - minimum vijf jaar anciënniteit in het onderwijs bezitten. 

Artikel 4
het profiel voor deze functie vast te stellen zoals weergegeven in bijlage bij dit besluit.

Artikel 5
het examenprogramma als volgt samen te stellen:
      - schriftelijk gedeelte;
      - eliminerend assessment;
      - mondeling gedeelte.

Artikel 6
een selectiecommissie te voorzien die is samengesteld uit twee personeelsleden van het 
stadsbestuur en twee externe deskundigen. 

Artikel 7
het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de procedure te voeren.

Bijlagen
profiel directeur
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DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

16 2018_GR_00363 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  projectvereniging Erfpunt: 
statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van projectvereniging 
Erfpunt goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 404 § 1.
Statuten projectvereniging Erfpunt.

Argumentatie
Met brief van 16 november 2018, ingekomen op 20 november 2018, vraagt de projectvereniging 
Erfpunt het ontwerp van statutenwijziging van de vereniging goed te keuren.
De statuten werden aangepast conform artikel 404 § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017. Zo wordt het aantal stemgerechtigde bestuursleden beperkt tot één per 
gemeente.
Andere aanpassingen betreffen verwijzingen naar artikels van het nieuwe decreet en de 
uitbreiding van de lijst van mogelijke participanten.
Ook de verwijzingen naar de provincie, tot eind 2017 participant binnen Erfpunt, zijn uit de 
statuten verwijderd.
De raad van bestuur van Erfpunt keurde het ontwerp van staututenwijziging voorwaardelijk 
goed op 15 november 2018. Conform artikel 28 van de statuten van Erfpunt moet de beslissing 
van de raad van bestuur door de gemeenteraden van de gemeentelijke participanten worden 
goedgekeurd.

Adviezen
Ondersteuning cultuur en vrije tijd (OCV): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
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het ontwerp van statutenwijziging van projectvereniging Erfpunt goed te keuren.
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
C-1811.259.814.394 Brief Erfpunt 16-11-2018
Ontwerp statutenwijziging Erfpunt

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

17 2018_GR_00321   - Werken: erediensten: Onze-Lieve-Vrouwkerk: 
vernieuwen verwarmingsinstallatie: stadsaandeel: 
goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die zijn vraag herhaalt om de toegankelijkheid van 
de Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-der-Christenenkerk voor minder mobiele mensen te 
bekijken.

Bondige toelichting
De kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bijstand der Christenen wil de verwarmingsinstallatie van de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk vernieuwen. Door Maat_Werk Architectenbureau (opsteller van het 
beheersplan) werd een lastenboek voor deze werken opgemaakt. De werken worden indicatief 
geraamd op 516.500 EUR, erelonen en btw inbegrepen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze werken gunstig te adviseren en het stadsaandeel 
goed te keuren, zijnde 516.500 EUR.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikelen 43 § 2, 11° en 57 § 3.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
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Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Het betreft de installatie van een nieuwe verwarming in de Onze-Lieve-Vrouwkerk (inclusief 
sacristie en bidruimte), ter vervanging van de bestaande verouderde en versleten systemen en 
units.
De vervanging van de bestaande verwarmingssystemen dringt zich op omwille van:
     1. de tot op de draad versleten toestand van de bestaande installatie waardoor er 
een uitermate hoge graad van bedrijfsonzekerheid en -onveiligheid is.
     2. de eisen die ingevolge de restauratie van het orgel aan de klimatisering van de kerkruimte 
worden gesteld in termen van temperatuurs- en vochtigheidsbeheersing (en die met de 
bestaande installatie niet gerealiseerd kunnen worden).
Het dossier ‘kerkverwarming’ werd als prioritair te behandelen item opgenomen in de opdracht 
voor het opstellen van het beheersplan voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Vereistenbepaling, 
concept en kostprijs voor de nieuwe installatie werd derhalve gestuurd door Maat_Werk 
Architectenbureau, aangewezen opsteller van het beheersplan. Het lastenboek voor de werken 
zal ook door Maat_Werk Architectenbureau worden opgesteld.    

 Raming:

             

Concept verwarmingssysteem (= met gedeeltelijke incorporatie 
'Mahr'-technologie)
 kerkverwarming   363.894,71 EUR
 verwarming sacristie  10.682,50 EUR
 verwarming lokaal kinderwoorddienst 11.600,00 EUR
    386.177,21 EUR
 BTW 21 %   81.097,21 EUR
    467.274,42 EUR
     

 
ereloon Maat_Werk (10,50%) inclusief 
BTW 49.063,81 EUR

     

 algemeen totaal 'state of the art' concept 516.338,24 EUR
     

Het Centraal Kerkbestuur kan akkoord gaan met dit dossier mits goedkeuring door de 
gemeenteraad.

Adviezen
Projecten gebouwen (PGB): Gunstig advies.
Dit dossier werd reeds besproken met Onroerend Erfgoed. De nieuwe installatie vertrekt zoveel 
mogelijk van bestaande kanalen waardoor (bouwkundige) afbraakwerken beperkt zijn. Het 
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verwarmingssysteem voldoet aan de gebruikelijke richtlijnen voor monumentale 
kerkverwarming waardoor ook de instandhouding van het waardevolle interieur beter 
gegarandeerd wordt. Voor deze werken kan geen erfgoedpremie bekomen worden.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in opdracht van de 
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bijstand der Christenen gunstig te adviseren en het stadsaandeel 
goed te keuren voor een bedrag van 516.500 EUR, inclusief btw en erelonen.

18 2018_GR_00324 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht 
Hoogkameren (aansluiting Houten Schoen): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In het kader van het project 'Hoogkameren' dient een overeenkomst te worden afgesloten voor 
de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de 
ontwerper Talboom nv.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.
Gemeentedecreet artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.
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Argumentatie
Het investeringsproject omvat volgende projectdelen:
- Aquafin nv: Hoogkameren (projectnummer 23424);
- stad Sint-Niklaas: aansluiting Houten Schoen - Eigenlostraat - Galgstraat.
In zitting van 10 september 2018 ging het college akkoord met de aangepaste subsidieaanvraag 
voor het rioproject aansluiting Houten Schoen voor een totaalbedrag van 3.142.000 EUR, excl. 
btw en besliste om dit dossier in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het sluiten van een overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en 
anderzijds het studiebureau Talboom nv voor de studieopdracht 'Hoogkameren' goed te keuren. 
De overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Hoogkameren

19 2018_GR_00364 Leveringen: ICT: aankoop van thin clients: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Op basis van het raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende diverse IT-
materialen (looptijd tot 31 december 2020) wil de afdeling ICT de oude thin clients vervangen.
De indicatieve raming hiervoor bedraagt 213.000 EUR, inclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunning (open offerteaanvraag), raming 
en de voorwaarden goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
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Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2, 4° en artikel 15 en artikel 25 en de daarbij 
behorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van 
bekendmaking.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De oorspronkelijke thin clients in de organisatie dateren uit 2009 en voldoen niet meer qua 
performantie. Bijgevolg ontstaat er een noodzaak om deze oude thin clients te vervangen door 
performante types (IGEL UD3 met Codecs). Het betreft vervangingen van alle thin clients (575 
exemplaren), uitgezonderd de exemplaren die nog in de organisatie circuleren en gebruikt 
zullen worden door Zorgpunt Waasland.
Voor deze opdracht kan teruggevallen worden op het raamcontract van de provincie Oost-
Vlaanderen.

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de wijze van gunning (open offerteaanvraag), de indicatieve raming (176.000 EUR + 36.960 EUR 
(21 % btw) = 212.960 EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het vervangen van 575 thin 
clients van het stadsbestuur en OCMW (exclusief toekomstig Zorgpunt Waasland).

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat volgende verdeelsleutel zal toegepast worden:
- stadbestuur: 80 %;
- OCMW (welzijnshuis en Den Azalee): 20 %.

Artikel 3
het OCMW op de hoogte te brengen van zijn beslissing.

Bijlagen
POV bestek IT Raamcontract 2016_2020
POV_Deputatie_Gunning-besluit 290916
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20 2018_GR_00367   - Werken: verbeteringswerken Godsschalkstraat: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, de raming en de 
voorwaarden opgemaakt voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de Godsschalkstraat. De 
indicatieve raming bedraagt 270.728,00 EUR excl. btw. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

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

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Verbeteringswerken Godsschalkstraat' werd een bestek met nr. 
2018/020aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein. 
De opdracht omvat in hoofdzaak het affrezen van de toplaag en het opbreken van delen van de 
rijweg in slechte staat, alsook de kantstroken, de straatkolken en de aansluitingen op de 
riolering. Daarna worden nieuwe straatkolken geplaatst en aangesloten, kantstroken aangelegd 
in ter plaatse gegoten beton, wegversmallingen en verkeersplateaus aangelegd, bitumineuze 
lagen aangelegd en worden de bermen geprofileerd.
De werken worden uitgevoerd in twee fasen:
- fase 1: van Godsschalkstraat nr. 155 tot Olmenstraat;
- fase 2: van Olmenstraat tot Vrouweneekhoekstraat (met vernieuwen duiker). 
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 270.728 EUR, excl. btw (btw 
verlegd). 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/020aa en de raming voor de opdracht 'Verbeteringswerken 
Godsschalkstraat', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 270.728,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2
de werken te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
de uitgaven te verrekenen op actienummer 2018170152 - ramingnummer 2018170220.

Artikel 4
de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken, via 
aanvaarde factuur toe te vertrouwen aan een erkend laboratorium, naar keuze van het college 
van burgemeester en schepenen op basis van artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 en van 
artikel 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

Artikel 5
de eventuele verplaatsing en/of aanpassing van nutsleidingen, voor zover zij aan het 
stadsbestuur aangerekend worden, via aanvaarde factuur toe te vertrouwen aan de ter zake 
bevoegde nutsmaatschappijen.

Artikel 6
eventuele sonderingen naar nutsleidingen toe te wijzen aan een aannemer, via aanvaarde 
factuur.

Bijlagen
Bestek
Raming
bestaande _toestand_grondplan
bestaande _toestand_type_dwarsprofiel
liggingsplan
ontwerp_grondplan
ontwerp_type_dwarsprofielen
verkeersplateau_detailplan
wegversmalling L=4 m_detailplan
wegversmalling L=5 m_detailplan
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kopmuur_overstortmuur

21 2018_GR_00365   - Leveringen: databeheer en administratie: huren 
koffieapparatuur (inclusief aankopen verbruiksgoederen): 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Het huidige contract voor het huren van koffieapparatuur (inclusief het aankopen van 
verbruiksgoederen) loopt af eind februari 2019.
Het team databeheer en administratie, in samenspraak met de dienst logistiek en de 
bodekamer, wenst een nieuwe procedure op te starten.De indicatieve raming bedraagt 237.500 
EUR, btw inbegrepen over een periode van vijf jaar.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

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

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Huren koffieapparatuur (inclusief aankopen verbruiksgoederen)' 
werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten).
Het bestek is in bijlage toegevoegd.
De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- kostprijs (50 %);
- demomoment (35 %), met als subcriteria:
      - smaak (15 %);
      - comfort van de machine: onderhoudsvriendelijkheid, geluid, bereikbaarheid knoppen (20 
%);
- snelheid interventies (15 %).
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De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team databeheer en administratie;
- de dienst logistiek;
- de bodekamer;
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten).

Adviezen
Internationale samenwerking: Gunstig advies.
Databeheer en administratie (DAA): Gunstig advies.
Logistiek (LOG): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de wijze van gunning (open procedure), de indicatieve raming (237.500 EUR, btw inbegrepen) 
en de voorwaarden goed te keuren voor het huren van koffieapparatuur (inclusief het aankopen 
van verbruiksgoederen) voor een periode van maximum vijf jaar.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- het team databeheer en administratie;
- de dienst logistiek;
- de bodekamer;
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten).

Bijlagen
2018-162 huren koffieapparaten (inclusief aankopen verbruiksgoederen)

22 2018_GR_00366   - Diensten: aanstellen veiligheidscoördinator tijdelijke of 
mobiele werkplaatsen: wijze van gunning en 
voorwaarden: goedkeuring  -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
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Door de dienst overheidsopdrachten werden de wijze van gunning en de voorwaarden 
opgemaakt voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator voor de tijdelijke of mobiele 
werkplaatsen. Het betreft een raamovereenkomst voor de periode van één jaar, met de 
mogelijkheid van drie stilzwijgende verlengingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning en de voorwaarden goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikelen 36, 43 en 57.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere 
wijzigingen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Uitvoeren veiligheidscoördinatie' werd een bestek met nr. 
2018/034vc opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. 
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- perceel 1: gebouwen;
- perceel 2: riool- en wegenwerken + werken aan waterlopen.
Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, met de mogelijkheid om 
driemaal stilzwijgend te verlengen.
De percelen zijn afzonderlijk toewijsbaar, en in ieder perceel moeten meerdere percentages 
opgegeven worden afhankelijk van de kostprijs van de werken.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Visum
Visum verleend: De uitgaven voor deze opdracht te verrekenen op de actie- en ramingnummers 
van de betreffende werken.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)
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Artikel 1
het bestek met nr. 2018/034vc voor de opdracht 'Uitvoeren veiligheidscoördinatie', opgesteld 
door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten.

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

Artikel 3
de uitgaven voor deze opdracht te verrekenen op de respectieve actie- en ramingnummers van 
de betreffende werken.
 

Bijlagen
2018_11_15_Bestek - Model 3P_1

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

23 2018_GR_00325   - Zakelijke rechten: Gentstraat 104: kosteloze overdracht 
strook grond: voorwaarden akte: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Ter hoogte van Gentstraat 104, 9111 Belsele, moet ingevolge stedenbouwkundige 
vergunning 2017/842 een strook grond kosteloos worden overdragen aan de stad ter realisatie 
van de rooilijn. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de 
voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1, 43 § 2, 12° en 57.

Argumentatie
Op 26 februari 2018 werd een stedenbouwkundige vergunning met nummer 2017/842 verleend 
aan de heer en mevrouw Paul en Kristel Van Damme-Van Bogaert, Gentstraat 104, 
9111 Belsele, voor het slopen van een stal gelegen op voormeld adres. In de vergunning is 
opgenomen dat de strook grond voor de te realiseren rooilijn door de eigenaars kosteloos moet 
worden overgedragen aan de stad.
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte van kosteloze overdracht zijn de volgende:
- voorwerp: strook grond gelegen Gentstraat 104, 9111 Belsele, kadastraal bekend 9de afdeling, 
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sectie B, deel van nummer 75G en met als nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 
sectie B, nummer 75H P0000;
- oppervlakte over te dragen strook: 8,504 m²;
- doel: de afstand geschiedt om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de realisatie 
van de rooilijn en de inlijving van de strook in het openbaar domein van de stad.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
De strook grond is nodig voor de aanleg van het fietspad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met de kosteloze overdracht van een strook grond, gelegen Gentstraat 104, 
9111 Belsele, kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, deel van nummer 75G, en met als nieuw 
gereserveerde perceelsidentificatienummer sectie B, nummer 75H P0000, 8,504 m² groot, door 
de heer en mevrouw Paul en Kristel Van Damme-Van Bogaert, aan de stad Sint-Niklaas met het 
oog op de realisatie van de rooilijn en de inlijving van de strook in het openbaar domein van de 
stad. De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed van de ontwerpakte, waarvan een 
exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht.

Bijlagen
plan
ontwerpakte

24 2018_GR_00368   - Persoonlijke rechten: huurovereenkomst 
brandweerkazerne Nijverheidsstraat: voorwaarden: 
goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De Hulpverleningszone Waasland legt een ontwerp van overeenkomst voor aan de stad Sint-
Niklaas betreffende het huren van de brandweerkazerne gelegen Nijverheidsstraat 33, 9100 
Sint-Niklaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
huurovereenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 43.
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Argumentatie
Sinds de oprichting van de nieuwe hulpverleningszone werd het gebruik door de 
hulpverleningszone van de brandweerkazerne, gelegen Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas, 
nog niet geformaliseerd en dit ten gevolge van onderhandelingen betreffende de toewijzing van 
eigenaars- en hurderverplichtingen.
Aan de stad wordt door Hulpverleningszone Waasland, Nijverheidsstraat 33 te 9100 Sint-
Niklaas, nu een ontwerp van huurovereenkomst voorgelegd. Het is de bedoeling dat er een 
gelijkaardige constructie wordt opgezet voor de andere kazernes binnen de zone. 
De belangrijkste bepalingen van het ontwerp zijn de volgende:
- voorwerp: het eigenlijke brandweergebouw met uitzondering van de tweede verdieping (waar 
de Sint-Niklase Tafeltennisclub gevestigd is), de afzonderlijke gebouwen: garage, magazijn, 
tankstation, fietsenstalling, noodgroep, duivelskamer, de aangrenzende parking met 
groenbeplanting, kadastraal bekend 3de afdeling, sectie E, nummers 660G19 en 513F3;
- bestemming: de onroerende goederen mogen enkel gebruikt worden door de huurder voor de 
installatie van een brandweerkazerne en de gebruikelijke direct daarmee verbandhoudende 
activiteiten;
- duurtijd: onbepaalde duur met aanvang op 1 januari 2015. Beide partijen kunnen te allen tijde 
en zonder opgave van redenen de huur beëindigen mits een opzeggingstermijn van achttien 
maanden. De stad verbindt zich ertoe om bij opzegging een alternatieve locatie, die geschikt is 
voor de exploitatie van een brandweerkazerne, aan de huurder aan te bieden;
- huurvergoeding: 286.800 EUR (23.900 EUR per maand) overeenkomstig het schattingsverslag 
van Teccon bvba van 5 juni 2014. Eenmaal per jaar wordt de huurvergoeding automatisch 
aangepast aan het gezondheidsindexcijfer;
- nutsvoorzieningen:
De huurder staat in voor het afsluiten van de contracten met een leverancier voor aardgas, 
elektriciteit en water. Voor de tweede verdieping van het gebouw dat niet in huur gegeven 
wordt, is geen afzonderlijke aansluiting van de genoemde nutsvoorzieningen maar wel een 
tussenteller om de verbruiken van de daar gevestigde tafeltennisclub aan te rekenen. De 
huurder zal de tussenmeterstanden registreren en jaarlijks factureren aan de stad.
- onderhoud van het goed:
De huurder zal instaan voor het organiseren van het onderhoud en verklaart op vraag van de 
stad in te staan voor de herstellingen aan het in huur gegeven goed. Deze werken mogen enkel 
uitgevoerd mogen worden mits voorafgaandelijk, schriftelijk akkoord van de stad. De stad 
behoudt het recht om deze werken zelf te organiseren. De kosten voor deze werken zullen door 
de huurder doorgefactureerd worden aan de stad.
De stad zal instaan voor en neemt de kosten ten laste van:
- het onderhoud van de groenbeplanting en bestrating rondom het brandweergebouw;
- het onderhoud en de wettelijk voorziene keuring van de laagspanningsinstallatie;
- het onderhoud en de wettelijk voorziene keuringen van de lift.
Indien na het afsluiten van de huurovereenkomst door de hogere overheid nieuwe normen 
worden opgelegd inzake veiligheid in het algemeen (branddetectie, elektrische installaties, 
alarmen ...) zijn deze ten laste van de stad. Hebben deze echter betrekking op de werking van de 
brandweer in het bijzonder, dan zijn de kosten ten laste van de huurder.

Adviezen
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig advies.
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Projecten gebouwen: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van overeenkomst betreffend het verhuren van 
de brandweerkazerne gelegen Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas, aan Hulpverleningszone 
Waasland, Nijverheidstraat 33, 9100 Sint-Niklaas.
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Schattingsverslag brandweergebouw SN
Plaatsbeschrijving brandweerkazerne - finale versie
plannen brandweerkazerne
Huurovereenkomst brandweerkazerne
Addendum lasten huurder-verhuurder brandweergebouw SN 

25 2018_GR_00369   - Onbevaarbare waterlopen: Polder Sinaai-Daknam: 
ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan 
waterlopen van derde categorie in 2019: raming:  advies -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Met brief van 8 november 2018 zendt de Polder Sinaai-Daknam, p/a Zakstraat 19, 9112 Sinaai, 
de voorlopige raming van de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan 
onbevaarbare waterlopen van derde categorie, gelegen op het grondgebied van Sint-Niklaas en 
binnen de omschrijving van de Polder Sinaai-Daknam, voor het dienstjaar 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen betreffende de voorlopige 
raming voor het uitvoeren van deze werken.

Juridische grond
Wet van 28 november 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 57.
Besluit van de deputatie van oktober 1970, waarbij aan de Polder Sinaai-Daknam de voordelen 
werden verleend van de wet van 28 december 1967, wat de classificatie van de op het 
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grondgebied van deze instelling gelegen waterlopen en de verdeling van de kosten voor de 
gewone werken betreft.

Argumentatie
Dit betekent concreet dat de Polder Sinaai-Daknam de gewone ruimings- en reinigingswerken 
aan deze waterlopen mag uitvoeren met verrekening van de kosten aan de stad. Deze gewone 
werken kunnen ook bestaan uit onderhouds- en herstellingswerken.
Het gaat om ruimings- en aanverwante werken aan waterlopen: 1.230a, 1.236b, 1.236f, 1.237a, 
1.237b, 1.238, 1.238a, 1.243, 1.250a, 1.250c, 1.250d, 1.250f, 1.252 en 1.260d.
De kosten worden geraamd op 30.619 EUR, inclusief btw, bestaande uit:
- reiten/klepelmaaien: 20.619 EUR;
- inzet eigen werkman: 6.000 EUR;
- onderhoud gemaal Leebrug: 4.000 EUR.
Het betreft hier slechts een raming. Het effectieve aandeel van de stad in deze kosten zal 
blijken uit het technisch verslag, dat jaarlijks gemaakt wordt op basis van facturen en 
loonstaten.
Deze werken worden deels uitgevoerd door de Polder Sinaai-Daknam zélf en worden deels 
uitbesteed. De afrekening wordt per strekkende meter onder toezicht van het provinciebestuur 
opgemaakt aan de hand van ingediende loonstaten en facturen.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
gunstig advies te verlenen betreffende de voorlopige raming, opgesteld door het bestuur van de 
Polder Sinaai-Daknam, p/a Zakstraat 19, 9112 Sinaai, ten bedrage van 30.619 EUR, inclusief 
btw, voor het uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken tijdens het jaar 2019 
aan de waterlopen van derde categorie gelegen op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas en 
in de omschrijving van de Polder. De te ruimen, te onderhouden en te herstellen waterlopen 
zijn de volgende: 1.230a, 1.236b, 1.236f, 1.237a, 1.237b, 1.238, 1.238a, 1.243, 1.250a, 1.250c, 
1.250d, 1.250f, 1.252 en 1.260d.

Bijlagen
raming werken onbevaarbare waterlopen polder Sinaai-Daknam 2019

26 2018_GR_00370   - Zakelijke rechten: rioproject Puidreef-Kouterdreef: 
inneming 4 Kouterdreef: voorwaarden akte: goedkeuring  
-  
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de uitvoering van het rioproject Puidreef-Kouterdreef en ter realisatie van 
de rooilijn, kon een overeenkomst worden afgesloten betreffende de aankoop van inneming 4 
op het innemingsplan Kouterdreef. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden 
van de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1, 43 § 2, 12° en 57.

Argumentatie
Naar aanleiding van het rioproject Puidreef-Kouterdreef werd door studiebureau SWBO bvba, 
Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, het innemingsplan Kouterdreef opgemaakt, laatst 
aangepast op 8 augustus 2017. Er werd op 29 november 2017 een schattingsverslag opgemaakt 
door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid .
Door dezelfde afdeling werd een akkoord bereikt met de eigenaars van inneming 4, de heer 
Toon Plompen en mevrouw Sophie Verhaert, Kouterdreef 14, 9111 Belsele. De akte 
werd getekend op 18 oktober 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Het betreft de inname van 14 m² en 5 m², te nemen uit een perceel kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie A, nummer 959D. De inneming van 5 m² krijgt als nieuw gereserveerde 
perceelsidentificatienummer 9/A/959E P0000 en de inneming van 14 m² krijgt als nieuw 
gereserveerde perceelsidentificatienummer 9/A/959F P0000. De aankoopprijs bedraagt 6.100 
EUR en moet betaald worden binnen de drie maanden vanaf aktedatum. Doel van deze aankoop 
is de realisatie van gescheiden riolering in de Kouterdreef.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Geen visum noodzakelijk: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpakte betreffende de aankoop van 
inneming 4 van het innemingsplan Kouterdreef, 5 en 14 m² groot, kadastraal bekend 9de 
afdeling, sectie A, deel van nummer 959D en met als nieuw gereserveerde 
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perceelsidentificatienummer 959E P0000 voor de inname van 5 m² en 959F P0000 voor de 
inname van 14 m², eigendom van de heer Toon  Plompen en mevrouw Sophie Verhaert, 
Kouterdreef 14, 9111 Belsele, voor een bedrag van 6.100 EUR.
Het ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Kouterdreef - Innemingsplan
schatting
ontwerpakte inneming 4 Kouterdreef

27 2018_GR_00371 Zakelijke rechten: De Vakschool: verkoop private 
woongelegenheden: basisaktes residentie De Kapel en 
residentie De Refter: voorwaarden aktes: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

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

Bondige toelichting
Voor de realisatie van de private woongelegenheden van het project VTS-site, nu het project 'De 
vakschool' genaamd, staat Mevaco-Bouwbedrijf nv in voor de herontwikkeling van het 
kapelgebouw (in acht woongelegenheden), het reftergebouw (in elf woongelegenheden) en het 
herenhuis Janssens (ééngezinswoning). Dit projectgebied, eigendom van de stad Sint-Niklaas, 
werd in opstal gegeven aan Mevaco-bouwbedrijf nv.  Bij de verkoop van elk appartement door 
Mevaco-Bouwbedrijf nv zal de stad het daaraan verbonden grondaandeel mee verkopen. 
Aangezien voor het kapelgebouw (residentie de Kapel) en het reftergebouw (residentie De 
Refter) sprake is van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen 
verdeeld zal worden volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in 
gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, moet er voor beide residenties een 
aparte basisakte worden opgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de basisaktes goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 57, 42 en 43.
Samenwerkingsovereenkomst van 7 februari 2017 ter realisatie van private woongelegenheden 
via publiek-private samenwerking.
Opstalakte van 23 februari 2017 tussen stad en Mevaco-Bouwbedrijf nv.

Argumentatie
Op 7 februari 2017 werd tussen de stad Sint-Niklaas, Interwaas en Mevaco-Bouwbedrijf nv, 
Durmelaan 6, 9880 Aalter, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ter realisatie van de 
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private woongelegenheden voor het project VTS-site, nu het project 'De Vakschool' genoemd. 
Het project impliceert dat Mevaco-Bouwbedrijf nv overgaat tot de herontwikkeling van het 
kapelgebouw (in acht woongelegenheden), het reftergebouw (in elf woongelegenheden) en het 
herenhuis Janssens (ééngezinswoning), met als bestemming private woongelegenheden. Op 
basis van  de samenwerkingsovereenkomst werd op 23 oktober 2017 het projectgebied in 
opstal gegeven door de stad aan Mevaco-bouwbedrijf nv.  Bij de verkoop van een appartement 
door Mevaco-Bouwbedrijf nv zal de stad het daaraan verbonden grondaandeel mee verkopen 
waarvoor zij haar betrokken deel in de prijs van 645.000 EUR zal ontvangen.
Aangezien voor het kapelgebouw (residentie De Kapel) en het reftergebouw (residentie De 
Refter) sprake is van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen 
verdeeld zal worden volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in 
gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, voorziet het Burgerlijk Wetboek dat er 
een basisakte en een reglement van mede-eigendom moet worden opgesteld. De basisakte en 
het reglement van mede-eigendom vormen dan samen de 'statuten' van het gebouw. Deze 
basisaktes werden voor beide residenties opgesteld door notarissen Frits Guisson (notaris 
Mevaco) en notaris Hugo Tack.
De belangrijkste bepalingen van de basisakte voor residentie De Kapel luiden als volgt:
- voorwerp: gebouw gelegen Vakschoolhof 2, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal gekend 3de 
afdeling, sectie E, deel van nummer 443P2P0000 en met als nieuw gereserveerde 
perceelsidentificatienummer 443A3P0000;
- oppervlakte: 262 m²;
- plan: lot 8 (omvattende lot 8B) op grond- afbakeningsplan opgemaakt door landmeter 
Annelies De Troyer op 10 augustus 2018;
erfdienstbaarheid: lot 8b belast met recht van doorgang ten voordele van lot 6. In het 
onderhoud van lot 8B zal lot 6 moeten bijdragen volgens een verdeelsleutel te bepalen door 
een deskundige. Het beheer behoort tot de VME De Kapel;
voorwaarden inzake de verkoop van de private woongelegenheden:
      - artikel 1: bewoningsverplichting: tien jaar ononderbroken bewoning door eigenaar of 
huurder (huurcontract dient te worden afgesloten binnen de zes maanden na voorlopige 
oplevering of binnen de zes maanden na verlijden verkoopakte indien deze na de voorlopige 
oplevering wordt verleden);
      - artikel 2: recht van werderinkoop gedurende eerste 5 jaar indien 1. de kopers de 
verbintenissen niet naleven of 2. (één van) de kopers naar een toestand zou evalueren die het 
hen onmogelijk maakt het verworven goed in eigendom te houden/ te bewonen;
      - artikel 3: verkoop binnen de tien jaar na verlijden authentieke verkoopakte is verboden. 
Indien toch intentie tot verkoop, dan geldt binnen deze periode een voorkooprecht voor de stad, 
die dit kan doorgeven aan één van de andere publieke projectpartners in het project De 
Vakschool. De stad heeft dan recht op vergoeding die maximaal gelijk is aan gerealiseerde 
meerwaarde;
      - artikel 4: sancties: bij niet naleving van de verplichtingen en verbodsbepalingen uit artikel 
1 of artikel 3 kan de stad een de kopers/verhuurders een sanctie kunnen opleggen van 500 EUR 
vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot het verstrijken van hogervermelde 
termijn van tien jaar (bovenop de uitoefening van het voorkooprecht of de betaling van de 
meerwaarde);
- vaststellen statuten: 
1. basisakte: beschrijving per woongelegenheid van privatieve eigendom en de daaraan 
onafscheidelijk verbonden aandelen mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid
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Privatieven Aandelen Perceelnummer
Appartementen   

- appartement 0.1 111 E 443A3P0001
- appartement 0.2 114 E 443A3P0002
- appartement 1.1 111 E 443A3P0003
- appartement 1.2 109 E 443A3P0004
- appartement 1.3 111 E 443A3P0005
- appartement 2.1 165 E 443A3P0006
- appartement 2.2 115 E 443A3P0007
- appartement 2.3 164 E 443A3P0008

                                                                           1.000/1.000sten

 2. reglement van mede-eigendom: bevat 
- a. beschrijving van rechten en plichten van iedere mede- eigenaar betreffende de privatieve en 
gemeenschappelijke delen;
- b. de criteria en berekeningswijze van de verdeling van de lasten;
- c. de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering+ benoeming commissaris van de rekeningen;
- d. de regels met betrekking tot de wijze waarop de syndicus wordt benoemd, de omvang van 
zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat... + facultatieve mogelijkheid tot oprichting van 
'raad van mede-eigendom' die toeziet of de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert;
- e. de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van 
de vereniging van mede-eigenaars  plaatsvindt;
- f. alles in het algemeen wat het behoud, onderhoud en de eventuele heropbouw van het 
onroerend goed aangaat;
- g. gegevens en bepalingen betreffende de rechtspersoon van de vereniging van mede-
eigenaars, genaamd 'vereniging van mede-eigenaars van de residentie Kapel' of 'VME De 
Kapel', en haar rechtspersoonlijkheid;
- h. verdeling van de lasten en gemeenschappelijke ontvangsten.
3. mogelijkheid tot aanvulling met reglement van inwendige orde = uitsluitende bevoegdheid 
van de algemene vergadering. Bij tegenstrijdigheid gaan de statuten voor;
- appartement 0.2: exclusief genotsrecht - privatief gebruiksrecht over gemeenschappelijke tuin;
- volmacht verkoop: (ieder kan afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar handelen en optreden):
      - stad: het college van burgemeester en schepenen met subdelegatie aan personen door het 
college nader aan te stellen;
      - bouwheer, al de medewerkers van beide notarissen + de heer Josef Meerschman 
(gedelegeerd bestuurder Mevaco);
- volmacht wijzigen basisakte: (ieder kan afzonderlijk handelen mits desgevallend de nodige 
vergunningen bekomen werden)
      - stad;
      - Mevaco Bouwbedrijf nv;
      - al de medewerkers van beide notarissen;
      - de heer Josef Meerschman;
- volmacht voor vestiging persoonlijk of zakelijk recht of erfdienstbaarheden IMEWO of andere 
electriciteitsleverancier: voor de oprichting en installatie van een electriciteitscabine in een 
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door de bouwheer voorzien lokaal:
      - stad;
      - Mevaco Bouwbedrijf nv;
- volmacht vestiging erfdienstbaarheden:
      - stad;
      - Mevaco Bouwbedrijf nv;
      - al de medewerkers van beide notarissen;
      - de heer Jozef Meerschman.

 De belangrijkste bepalingen van de basisakte voor residentie De Refter luiden als volgt:
- voorwerp: gebouw gelegen Vakschoolhof 21, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal gekend 3de 
afdeling, sectie E, deel van nummer 443S2P0000 en met als nieuw gereserveerde 
perceelsidentificatienummer 443Z2P0000;
- oppervlakte: 327 m²;
- plan: lot 10 (omvattende tevens lot 10B, C en D) op grond- afbakeningsplan opgemaakt door 
landmeter Annelies De Troyer op 10 augustus 2018;
- erfdienstbaarheden:
      - lot 10B belast met exclusief recht van doorgang (traphal) ter hoogte van de gelijkvloerse 
en de eerste verdieping, ten voordele van lot 11;
      - lot 10C belast met exclusief recht van doorgang (traphal) ter hoogte van de eerste 
tussenverdieping en de tweede tussenverdieping (bordessen) + het recht een rookkoepel te 
plaatsen in het dak, ten voordele van lot 11;
      - lot 10D belast met exclusief recht van doorgang (traphal) ter hoogte van de eerste 
tussenverdieping en de tweede tussenverdieping (bordessen), ten voordele van lot 11;
- lot 10 moet de aanleg, het onderhoud en herstel van alle nutsleidingen gedogen in functie en 
voordeel van lot 14;
- het beheer van de lift en trappenhal die het loftgebouw en het reftergebouw bedient behoort 
tot het scharniergebouw. De VME De refter verbindt er zich toe bij te dragen in het onderhoud, 
verzekering en herstelling, conform een verdeelsleutel te bepalen door een deskundige;
- op lot 5B heeft lot 10 het recht een teller te plaatsen en te raadplegen. De VME De Refter 
verbindt zich ertoe bij te dragen in het onderhoud, verzekering en herstelling, conform een 
verdeelsleutel te bepalen door een deskundige;
- de postbussen van lot 10, 5, 14 en 6 worden op de gevels van lot 10 aangebracht. Het beheer 
behoort tot VME De Refter;
- VME De Refter verbindt er zich toe bij te dragen in het onderhoud, verzekering en herstelling 
van de publieke loopbruggen/passerellen die gemeen zijn aan loten 10 en 5, volgens een 
verdeelsleutel te bepalen door een deskundige. Het beheer behoort tot het scharniergebouw;
- voorwaarden inzake de verkoop van de private woongelegenheden:
      - artikel 1: bewoningsverplichting: tien jaar ononderbroken bewoning door eigenaar of 
huurder (huurcontract dient te worden afgesloten binnen de zes maanden na voorlopige 
oplevering of binnen de zes maanden na verlijden verkoopakte indien deze na de voorlopige 
oplevering wordt verleden);
      - artikel 2: recht van werderinkoop gedurende eerste vijf jaar indien 1. de kopers de 
verbintenissen niet naleven of 2. (één van) de kopers naar een toestand zou evalueren die het 
hen onmogelijk maakt het verworven goed in eigendom te houden/ te bewonen;
      - artikel 3: verkoop binnen de tien jaar na verlijden authentieke verkoopakte is verboden. 
Indien toch intentie tot verkoop, dan geldt binnen deze periode een voorkooprecht voor de stad, 
die dit kan doorgeven aan één van de andere publieke projectpartners in het project De 
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Vakschool. De stad heeft dan recht op vergoeding die maximaal gelijk is aan gerealiseerde 
meerwaarde;
      - artikel 4: sancties: bij niet naleving van de verplichtingen en verbodsbepalingen uit artikel 
1 of artikel 3 kan de stad (één van) de kopers/verhuurders een sanctie opleggen van 500 EUR 
vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot het verstrijken van hogervermelde 
termijn van tien jaar (bovenop de uitoefening van het voorkooprecht of de betaling van de 
meerwaarde);
- vaststellen statuten: 
1. basisakte: beschrijving per woongelegenheid van privatieve eigendom en de daaraan 
onafscheidelijk verbonden aandelen mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Privatieven Aandelen Perceelnummer
Appartementen   
- appartement 0.1 98 E 443Z2P0001
- appartement 0.2 98 E 443Z2P0002
 - appartement 0.3 98 E 443Z2P0003
- appartement 0.4 98 E 443Z2P0004
- appartement 1.1 69 E 443Z2P0005
- appartement 1.2 69 E 443Z2P0006
- appartement 1. 69 E 443Z2P0007
- appartement 1.4 84 E 443Z2P0008
- appartement 2.1 86 E 443Z2P0009
- appartement 2.2 102 E 443Z2P00010
- appartement 2.3 129 E 443Z2P00011

                                                                         1.000 /1.000sten 

 2. reglement van mede-eigendom: bevat 

- a. beschrijving van rechten en plichten van iedere mede- eigenaar betreffende de privatieve en 
gemeenschappelijke delen;
- b. de criteria en berekeningswijze van de verdeling van de lasten;
- c. de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering + benoeming commissaris van de rekeningen;
- d. de regels met betrekking tot de wijze waarop de syndicus wordt benoemd, de omvang van 
zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat...+ facultatieve mogelijkheid tot oprichting van 
'raad van mede-eigendom' die toeziet of de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert;
- e. de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van 
de vereniging van mede-eigenaars  plaatsvindt;
- f. alles in het algemeen wat het behoud, onderhoud en de eventuele heropbouw van het 
onroerend goed aangaat;
- g. gegevens en bepalingen betreffende de rechtspersoon van de vereniging van mede-
eigenaars, genaamd 'vereniging van mede-eigenaars van de residentie Kapel' of 'VME De 
Refter', en haar rechtspersoonlijkheid;
- h. verdeling van de lasten en gemeenschappelijke ontvangsten.
3. mogelijkheid tot aanvulling met reglement van inwendige orde = uitsluitende bevoegdheid 
van de algemene vergadering. Bij tegenstrijdigheid gaan de statuten voor;
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- volmacht verkoop: (ieder kan afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar handelen en optreden):
      - stad: het college van burgemeester en schepenen met subdelegatie aan personen door het 
college nader aan te stellen;
      - bouwheer, al de medewerkers van beide notarissen + de heer Josef Meerschman 
(gedelegeerd bestuurder Mevaco);
- volmacht wijzigen basisakte: (ieder kan afzonderlijk handelen mits desgevallend de nodige 
vergunningen bekomen werden)
      - stad;
      - Mevaco Bouwbedrijf nv;
      - al de medewerkers van beide notarissen;
      - de heer Josef Meerschman;
- volmacht voor vestiging persoonlijk of zakelijk recht of erfdienstbaarheden IMEWO of andere 
electriciteitsleverancier: voor de oprichting en installatie van een electriciteitscabine in een 
door de bouwheer voorzien lokaal:
      - stad;
      - Mevaco Bouwbedrijf nv;
- volmacht vestiging erfdienstbaarheden:
      - stad;
      - Mevaco Bouwbedrijf nv;
      - al de medewerkers van beide notarissen;
      - de heer Jozef Meerschman.
Afvalcontainers.
In beide basisaktes is opgenomen dat na goedkeuring door de vereniging van mede-eigenaars 
afvalcontainers geplaatst kunnen worden. De VME De Refter en de VME De Kapel dienen zich te 
houden aan de richtlijnen opgelegd door de intercommunale MIWA en elke eenheid in het 
gebouw zal voor 1/63ste (want er zijn 63 woongelegenheden op de site) dienen bij te dragen in 
de kostprijs van installatie van de te plaatsen afvalcontainers conform de bouwtoeschriften.

Adviezen
Wonen: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld, SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van basisakte betreffende het kapelgebouw 
(Residentie De Kapel), gelegen op de site de Vakschool, met ligging Vakschoolhof 2, 9100 Sint-
Niklaas, kadastraal bekend afdeling 3, sectie E, deel van nummer 443P2P0000 en met als nieuw 
gereserveerde perceelsidentificatienummer 443A3P0000, met een oppervlakte van 262 m² 
(gemeenschappelijke delen). Door deze overeenkomst wordt het mogelijk om het 
eigendomsrecht van residentie De Kapel te verdelen tussen verschillende personen volgens 
kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke 
onroerende bestanddelen bevatten:
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Privatieven Aandelen Perceelnummer
Appartementen   

- appartement 0.1 111 E 443A3P0001
- appartement 0.2 114 E 443A3P0002
- appartement 1.1 111 E 443A3P0003
- appartement 1.2 109 E 443A3P0004
- appartement 1.3 111 E 443A3P0005
- appartement 2.1 165 E 443A3P0006
- appartement 2.2 115 E 443A3P0007
- appartement 2.3 164 E 443A3P0008

                                                                           1.000/1.000sten

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

Privatieven Aandelen Perceelnummer
Appartementen   
- appartement 0.1 98 E 443Z2P0001
- appartement 0.2 98 E 443Z2P0002
 - appartement 0.3 98 E 443Z2P0003
- appartement 0.4 98 E 443Z2P0004
- appartement 1.1 69 E 443Z2P0005
- appartement 1.2 69 E 443Z2P0006
- appartement 1. 69 E 443Z2P0007
- appartement 1.4 84 E 443Z2P0008
- appartement 2.1 86 E 443Z2P0009
- appartement 2.2 102 E 443Z2P00010
- appartement 2.3 129 E 443Z2P00011

                                                                          1.000 /1.000sten

Artikel 3
een exemplaar van de ontwerpaktes als bijlage aan de notulen van deze zitting te hechten.

Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomst private woongelegenheden VTS-site



Gemeenteraad 50/56 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 december 2018

VTS-site - plan basisakte gelijkvloers 20 juni 2017
plan 
Basisakte - De Refter versie 23-11-2018
Basisakte - De Kapel versie 23-11-2018

28 2018_GR_00372 Zakelijke rechten: rioproject Gentstraat - Nauwstraat: drie 
innemingen: voorwaarden aktes en overeenkomsten: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Er zijn rioleringswerken gepland in de Gentstraat en in de Nauwstraat. Hiervoor zijn een aantal 
innemingen nodig waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met de eigenaars. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze innemingen en de 
voorwaarden van de ontwerpaktes goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1, artikel 43 § 2, 12° en artikel 57. 

Argumentatie
In het voorjaar 2019 is de start van de rioleringswerken Gentstraat - Nauwstraat gepland.
Hiervoor dienen een aantal innemingen te gebeuren.
Studiebureau Duynslaeger en Co nv, Gentstraat 79, 8530 Harelbeke, maakte een 
grondinnameplan op 'Wegen en rioleringswerken in de Nauwstraat en de Gentstraat' (dossier 
1003, plan nr. 2, GIP-dossier 02100057) op datum van 14 april 2015, laatst gewijzigd op 18 
februari 2018.
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door Marijke De Ryck, landmeter-expert van 
Meetbureau De Ryck bvba, Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, op 30 mei 2018.
Het betreft:
1. een bovengrondse inneming van 73 m² en een ondergrondse inneming van 148 m², deel van 
het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, nummer 363 A, aangeduid als inneming 1 
op het plan, eigendom van de heer en mevrouw Romain en Yvonne Vercauteren, Gentstraat 107, 
9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 16.505 EUR;
2. een bovengrondse inneming van 2 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 637, aangeduid als inneming 2 op het plan, eigendom van de heer en 
mevrouw Yves en Peggy Van Peteghem - Van Overloop, Gentstraat 117, 9111 Belsele, voor een 
bedrag van 30 EUR;
3. een bovengrondse inneming van 14 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 625 B, aangeduid als inneming 3 op het plan, eigendom van de heer Kristof 
De Rore, Gentstraat 101, 9111 Belsele, voor een bedrag van 210 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
ontwerpaktes goed te keuren.
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Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
voor de realisatie van het rioproject Gentstraat - Nauwstraat over te gaan tot:
1. een bovengrondse inneming van 73 m² en een ondergrondse inneming van 148 m², deel van 
het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, nummer 363 A, aangeduid als inneming 1 
op het plan, eigendom van de heer en mevrouw Romain en Yvonne Vercauteren, Gentstraat 107, 
9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 16.505 EUR;
2. een bovengrondse inneming van 2 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 637, aangeduid als inneming 2 op het plan, eigendom van de heer en 
mevrouw Yves en Peggy Van Peteghem - Van Overloop, Gentstraat 117, 9111 Belsele, voor een 
bedrag van 30 EUR;
3. een bovengrondse inneming van 14 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 625 B, aangeduid als inneming 3 op het plan, eigendom van de heer Kristof 
De Rore, Gentstraat 101, 9111 Belsele, voor een bedrag van 210 EUR.
De ontwerpakten worden als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Schattingsverslag Gentstraat-Nauwstraat
O210057_AB_onteigeningsplan-2
Gentstraat-Nauwstraat  inn 1 plan 2 ontwerpakte
Gentstraat - Nauwstraat inn 2 plan 2 ontwerpakte
Gentstraat - Nauwstraat inn 3 plan 2 ontwerpakte

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

29 2018_GR_00374   - Samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender in het kader van het 
verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke 
gezondheidszorg: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting



Gemeenteraad 52/56 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 december 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender in het kader van het verhogen van de 
toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg, met een jaar te verlengen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43. 
Samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender in het 
kader van het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2015.

Argumentatie
Uit onderzoek blijkt dat één op vier Vlamingen ooit kampt met ernstige psychische problemen. 
België scoort hoog qua gebruik van antidepressiva, maar spijtig genoeg ook qua 
zelfmoordpercentage. Vandaar dat inzetten op preventie enorm belangrijk is. Daarnaast is het 
ook belangrijk om een goed uitgewerkt aanbod te voorzien.  
De sterke nood aan psychische hulp blijkt onder meer uit het hoge aanmeldingscijfer en de 
lange wachttijden (erg fluctuerend, momenteel acht maanden) binnen het Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender. Iedereen die geconfronteerd wordt met psychische 
problemen die ambulant behandelbaar zijn, kan terecht in een CGG. Echter decretaal is het CGG 
verplicht extra aandacht te besteden aan de meest kwetsbare doelgroepen. Mensen die de 
mogelijkheid hebben om privé-therapie te betalen worden hiertoe gemotiveerd en 
doorverwezen naar een gescreende therapeut in de regio. Om de mensen op de wachtlijst 
tegemoet te komen werd een groepsaanbod uitgewerkt ter overbrugging van de wachttijd, 
gebaseerd op de programma’s van Jim White.
Bij een suïciderisico wordt door het centrum een suïcideprotocol gevolgd. De nodige zorg wordt 
dan zo snel mogelijk opgestart; indien geïndiceerd wordt samengewerkt met andere partners uit 
het netwerk geestelijke gezondheidszorg.
Toch stellen we ondanks deze inspanningen nog steeds een hoge wachtlijst vast om volgende 
reden: het aantal aanmeldingen is de laatste jaren met meer dan 20 % gestegen in Sint-Niklaas. 
Het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met ernstige psychische problemen gecombineerd 
met zeer moeilijke contextfactoren neemt toe. Hierdoor worden de zorgperiodes langer en 
kunnen we minder nieuwe mensen opstarten.
Vanuit de stad willen we (ook in het kader van het armoedeplan) inspanningen doen om de 
toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg, vooral ook voor de meest kwetsbare 
mensen, te verhogen. Naast heel wat preventieacties, willen we  inzetten op een verhoogd en 
verbeterd aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Hiertoe zal onder andere een extra samenwerkingsverband met het Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender worden afgesloten. We hebben de bestaande middelen die 
reeds voorzien waren samen gebracht op één actienummer. Met het budget van 30.500 EUR kan 
een halftijdse psycholoog in dienst worden genomen om mensen tijdens de wachttijd te 
ondersteunen met een groepsaanbod. Hierin worden tools aangereikt om op een andere manier 
met de ervaren psychische moeilijkheden aan de slag te gaan. Bedoeling is om tijdens de 
individuele therapie op dit traject verder te bouwen.

Visum
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Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Waas en Dender in het kader van het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke 
gezondheidszorg.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
20181221 SO CGG wachtlijsten

Kinderopvang

30 2018_GR_00375   - Beoordelingscriteria voor aanvragen dringende opvang 
en plussubsidie: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Bondige toelichting
Op 24 augustus 2018 keurde de gemeenteraad de procedure en criteria goed ter beoordeling 
(bij uitbreidingsronden van Kind en Gezin) van subsidieaanvragen ingediend door 
opvanginitiatieven. Dankzij deze objectieve beoordeling kan het lokaal bestuur voldoen aan de 
vereiste van Kind en Gezin om een zorgvuldig advies te formuleren bij het aanvragen van 
subsidies voor kinderopvang. Deze criteria werden gebruikt bij de beoordeling van de aanvragen 
in de uitbreidingsronde voor nieuwe trap 1 en trap 2 plaatsen in september 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om nieuwe beoordelingscriteria goed te keuren, nu 
specifiek voor het bekomen van een subsidie voor dringende opvangplaatsen en voor de 
plussubidie (trap 3), zodat deze kunnen gebruikt worden bij beoordeling van de subsidie-
aanvragen die opvanginitiatieven in Sint-Niklaas willen indienen.

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

Argumentatie
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Op 30 oktober 2018 informeerde Kind en Gezin de lokale besturen over de subsidieoproepen 
die in 2018 nog zouden gelanceerd worden en wat de rol van het lokaal bestuur hierbij is. 
Het gaat om drie nieuwe subsidieoproepen:
1. Subsidie voor ruimere openingsuren groepsopvang. Hiervoor wordt 1.188.000 EUR voorzien 
in Vlaanderen. Oost-Vlaanderen komt in aanmerking voor 170 modules. 
Kinderopvanginitiatieven kunnen subsidiemiddelen aanvragen wanneer ze opvang voorzien 
voor meer dan elf uren per dag, in het weekend of op feestdagen. De initiatieven kunnen 
hiervoor modules aanvragen. Elke module bestaat uit 75 kindaanwezigheden. Per module wordt 
1.500 EUR subsidie voorzien. 
Het lokaal bestuur heeft de opdracht om vanuit de regierol een negatief advies te formuleren 
voor opvanginitiatieven die op deze oproep intekenen, maar niet voldoen aan één van twee 
voorwaarden, namelijk:
- de aanvraag komt tegemoet aan de specifieke lokale behoefte aan opvang;
- de organisator werkt mee aan het lokaal loket kinderopvang.
2.  Subsidie voor dringende opvangplaatsen. Hiervoor wordt 1.136.000 EUR voorzien in 
Vlaanderen voor de realisatie van honderd dringende opvangplaatsen. Sint-Niklaas kan in 
aanmerking komen voor drie van deze honderd plaatsen ter waarde van 34.016 EUR. 
Kinderopvanginitiatieven kunnen subsidies aanvragen voor dringende opvangplaatsen wanneer 
ze met deze plaatsen voldoen aan onder andere de voorwaarde om drie verschillende kinderen 
per jaar per dringende plaats op te vangen. Het lokaal bestuur heeft de opdracht een zorgvuldig 
advies te formuleren voor de aanvragen die ingediend worden door kinderopvanginitiatieven. 
Dit advies moet opgemaakt worden op basis van vooropgestelde beoordelingscriteria. De 
criteria moeten ten laatste op 31 december 2018 bekendgemaakt worden aan alle 
opvanginitiatieven op het grondgebied. Het advies moet ten laatste 15 maart 2019 ingediend 
worden bij Kind & Gezin.
3. Uitbreiding Plussubsidie. Deze oproep kadert binnen de derde fase van het investeringsplan 
voor 2018-2019, bekendgemaakt door Kind & Gezin op 29 maart 2018. Voor de Plussubsidie 
wordt 288.078 EUR voorzien in Vlaanderen voor de omschakeling van bestaande plaatsen trap 2 
naar trap 3 (plussubsidie). De subsidie bedraagt momenteel 681 EUR per plaats per jaar. Sint-
Niklaas komt in aanmerking voor 39 plaatsen trap 3. Om deze subsidie te kunnen krijgen zullen 
kinderopvanginitiatieven die intekenen moeten voldoen aan de voorwaarden voor de 
plussubsidie waaronder het bereiken van minstens 30 % kwetsbare gezinnen en een proactief 
opnamebeleid voeren. Het lokaal bestuur heeft, net zoals bij de subsidie voor dringende 
opvangplaatsen, de opdracht een zorgvuldig advies te formuleren voor de aanvragen die 
ingediend worden door kinderopvanginitiatieven. Dit advies moet opgemaakt worden op basis 
van vooropgestelde beoordelingscriteria. De criteria moeten ten laatste op 31 december 2018 
bekendgemaakt worden aan alle opvanginitiatieven op het grondgebied. Het advies moet ten 
laatste 15 maart 2019 ingediend worden bij Kind & Gezin.
Op het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 21 november 2018 werd beslist dat de 
beoordelingscriteria voor trap 2 zouden worden gebruikt voor de trap 3 en dringende 
opvangplaatsen, met uitzondering van het criterium ‘locatie’. Dit criterium zou aangepast 
worden naar cijfergegevens met betrekking tot kwetsbare gezinnen in de nabijheid van het 
kinderopvanginitiatief dat een aanvraag indient. De dienst regie kinderopvang deed hiertoe een 
digitaal voorstel aan de leden van het LOK, welke werd goedgekeurd en wordt toegevoegd in 
bijlage. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de criteria voor de oproep dringende opvangplaatsen en 
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voor de plussubsidie, zoals opgesteld in bijlage goed te keuren en opdracht te geven aan de 
dienst kinderopvang deze te laten publiceren op de website van stad Sint-Niklaas en OCMW.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de beoordelingsprocedure en -criteria voor dringende opvangplaatsen en trap 3 subsidies goed 
te keuren als basis voor het formuleren van een zorgvuldig advies aan Kind en Gezin ter 
beoordeling van subsidie aanvragen.

Artikel 2
de beoordelingsprocedure en -criteria voor dringende opvangplaatsen en trap 3 aanvragen te 
verspreiden aan opvanginitiatieven in Sint-Niklaas voor 31 december 2018.

Bijlagen
2018_Trap 3_V2_Beoordelingscriteria en -procedure bij uitbreidingsronden kinderopvang baby's 
en peuters

Voorzitter Ilse Bats neemt het woord en dankt de raad en geeft een afscheidsnemende speech.
Burgemeester Lieven Dehandschutter neemt het woord en dankt voorziiet Ilse Bats.

Burgemeester Lieven Dehandschutter dankt afscheidsnemende raadsleden Marc Heynderickx, 
Lieve Van Daele, Annemie Charlier, Mike Nachtegael, ronny, Suy, Piet De Cock, Ali Salhi, Marcel 
Van Looy, Anita Dhollander, Jens Vrebos en Ali Alci.

21 december 2018 19:00 - De voorzitter opent de besloten zitting

39 2018_GR_00318 Notulen gemeenteraadszitting 21 december 2018: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 21 
december 2018 goed te keuren.

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

Argumentatie
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Aangezien de zitting van heden de laatste van deze legislatuur is, wordt bij uitzondering 
gevraagd de notulen ervan in dezelfde zitting goed te keuren, aangezien de eerstvolgende 
bijeenkomst van de gemeenteraad zal gebeuren in een andere samenstelling.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 21 december 2018 goed te keuren.

21 december 2018 19:20 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
algemeen directeur raadslid-voorzitter


