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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
11 januari 2019 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Marijke Henne, schepen 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer 
Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 8.45 uur 
 
 
 
Strategisch veiligheids- en preventieplan: overeenkomst en financieel dossier 2018 betreffende de 
toekenning van een toelage voor 2018-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
in functie van het verkrijgen van een toelage conform het koninklijk besluit van 2 september 2018, 
de overeenkomst goed te keuren en akkoord te gaan met de indiening ervan samen met het 
bewijsstukkendossier voor het jaar 2018 en dit uiterlijk op 18 februari 2019. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil): invoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
met ingang 1 juli 2019 het reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van restafval 
(huisvuil) in te voeren. 
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Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
Artikel 1 
met ingang van 1 juli 2019 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, te wijzigen. 
 
 
 
Wijziging kabinetsformatie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijziging van de formatie van het kabinetspersoneel goed te keuren volgens onderstaande tabel. 
 

  
Huidige 
situatie 

Nieuwe situatie 

A1aA1bA2a 2 1 

B123 1 5 

C123 5 2,5 

  8 8,5 

 
 
 
Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
verkennersfuif Down Under Sint-Kristoffel 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under 2019 goed te 
keuren. 
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Gemeenteraad: data gemeenteraads- en commissiezittingen 2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de data voor de gemeenteraadszittingen in 2019 (januari tot en met november) in principe vast te 
stellen als volgt: 
- vrijdag 25 januari 2019 (vaststelling agenda op maandag 7 januari 2019); 
- vrijdag 22 februari 2019 (vaststelling agenda op maandag 4 februari 2019); 
- vrijdag 22 maart 2019 (vaststelling agenda op maandag 4 maart 2019); 
- vrijdag 26 april 2019 (vaststelling agenda op maandag 8 april 2019); 
- vrijdag 24 mei 2019 (vaststelling agenda op maandag 6 mei 2019); 
- vrijdag 21 juni 2019 (vaststelling agenda op maandag 3 juni 2019); 
- vrijdag 23 augustus 2019 (vaststelling agenda op maandag 5 augustus 2019); 
- vrijdag 27 september 2019 (vaststelling agenda op maandag 9 september 2019); 
- vrijdag 25 oktober 2019 (vaststelling agenda op maandag 7 oktober 2019); 
- vrijdag 23 november 2019 (vaststelling agenda op maandag 4 november 2019); 
telkens om 19 uur. 
 
Artikel 2 
de data voor de gemeenteraadszittingen in december 2019 vast te stellen als volgt: 
-  donderdag 19 december 2019, aansluitend op de OCMW-raad, voor de bespreking van het 

OCMW-budget, de politiebegroting, het stadsbudget en aanverwante punten; 
-  vrijdag 20 december 2019 om 18 uur, voor de bespreking van de gewone punten. 
(vaststelling agenda op maandag 25 november 2019). 
 
Artikel 3 
de data voor de OCMW-raadszittingen in 2019 (januari tot en met november) in principe vast te 
stellen als volgt: 
- vrijdag 25 januari 2019 (vaststelling agenda op maandag 7 januari 2019); 
- vrijdag 22 februari 2019 (vaststelling agenda op maandag 4 februari 2019); 
- vrijdag 22 maart 2019 (vaststelling agenda op maandag 4 maart 2019); 
- vrijdag 26 april 2019 (vaststelling agenda op maandag 8 april 2019); 
- vrijdag 24 mei 2019 (vaststelling agenda op maandag 6 mei 2019); 
- vrijdag 21 juni 2019 (vaststelling agenda op maandag 3 juni 2019); 
- vrijdag 23 augustus 2019 (vaststelling agenda op maandag 5 augustus 2019); 
- vrijdag 27 september 2019 (vaststelling agenda op maandag 9 september 2019); 
- vrijdag 25 oktober 2019 (vaststelling agenda op maandag 7 oktober 2019); 
- vrijdag 23 november 2019 (vaststelling agenda op maandag 4 november 2019); 
telkens volgend op de gemeenteraadszitting. 
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Artikel 4 
de data voor de OCMW-raadszittingen in december 2019 vast te stellen als volgt: 
- donderdag 19 december 2019, 18 uur, met betrekking tot budget; 
- vrijdag 20 december 2019, aansluitend op de gemeenteraad, voor de reguliere punten. 
(vaststelling agenda op maandag 25 november 2019). 
 
Artikel 5 
volgend schema te hanteren voor wat betreft de organisatie van de zittingen van de gemeente- en 
OCMW-raad: 
-  19 uur: start gemeenteraad, de voorzitter opent de openbare zitting: 
-  na de behandeling van de gewone en aanvullende punten: de voorzitter schorst de openbare 

zitting van de gemeenteraad; 
-  start OCMW-raad, de voorzitter opent de openbare zitting; 
-  na de behandeling van de gewone punten: de voorzitter opent de besloten zitting van de 

OCMW-raad; 
-  na de besloten zitting: de voorzitter sluit de zitting van de OCMW-raad en opent de besloten 

zitting van de gemeenteraad; 
-  de voorzitter sluit de besloten zitting van de gemeenteraad. 
 
Artikel 6 
de commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten te 
laten plaatshebben op dinsdag 23 april om 19 uur en de commissie voor financiën, personeel en 
sport op woensdag 24 april om 19 uur. 
 
Artikel 7 
de algemene commissie in functie van de bespreking van de budgetwijziging 2019 en de rekening 
2018 te laten plaatshebben op maandag 3 juni 2019 om 19 uur. 
 
Artikel 8 
de commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering te plaatshebben op 
woensdag 12 juni 2019 om 20 uur, volgend op de commissie voor welzijn, diversiteit en samen-
leving om 19 uur en de commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling te laten 
plaatshebben op maandag 17 juni om 20 uur, volgend op de commissie voor algemeen beleid, 
veiligheid, internationale samenwerking en erediensten. 
 
Artikel 9 
de commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw te laten plaatshebben op 
woensdag 14 augustus 2019 om 20 uur, volgend op de commissie voor welzijn, diversiteit en 
burgerzaken om 19 uur en de commissie voor wonen, kinderopvang en onderwijs te laten 
plaatshebben op maandag 19 augustus om 20 uur, volgend op de commissie voor algemeen beleid, 
veiligheid, internationale samenwerking en erediensten om 19 uur. 
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Artikel 10 
de commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering te laten plaatshebben 
op woensdag 13 november om 20 uur, volgend op de commissie voor welzijn, diversiteit en 
burgerzaken en de commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling te plaats-
hebben op maandag 18 november 2019 om 20 uur, volgend op de commissie voor algemeen 
beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten om 19 uur. 
 
Artikel 11 
de algemene commissiezitting voor de overhandiging van de documenten met betrekking tot 
het budget (gemeenteraad december 2019) te laten plaatshebben op maandag 25 november 
2019 om 19 uur. 
 
Artikel 12 
het bijzonder comité voor de sociale dienst te laten doorgaan zoals vastgelegd in de planning in 
bijlage, telkens om 18.30 uur. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: verdeling, samenstelling en verkiezing voorzitter 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende commissies in te stellen: 
- commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten; 
- commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur; 
- commissie voor financiën, personeel en sport; 
- commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering; 
- commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs; 
- commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling; 
- commissie voor jeugd, participatie en gebouwen; 
- commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw; 
- commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken. 
 
 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 25 januari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 januari 2019, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Afvalbeleid stadsgebouwen: optimalisatie : principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
wat het restafval betreft van de stadsgebouwen waar 'met huishoudelijk vergelijkbaar afval' 
aangeboden wordt, op te nemen in het diftarsysteem van de intercommunale MIWA. Voor de 
overige stadsgebouwen moet een contract afgesloten worden met een erkende ophaler. 
 
Artikel 2 
het afval van de hoogbouw niet meer op te halen vanaf 1 januari 2020. Het bestuur engageert 
zich om tegen 1 april 2019 een concreet voorstel in samenspraak met de vereniging van mede-
eigenaars en de intercommunale MIWA uit te werken. 
 
Artikel 3 
dat de ophaling van restafval afkomstig van woongelegenheden met capaciteit van < 50 woon-
units/adres vallen onder de reguliere ophaling (diftar) en derhalve gebeurt door de intercommunale 
MIWA. 
 
Artikel 4 
de sportverenigingen, o.a. voetbalterreinen Nieuwkerken, Haasdonk en Sint-Niklaas ... niet meer 
gratis te bedienen vanaf 1 juli 2019 (start diftar) en hen erop te wijzen dat ze een overeenkomst 
moeten afsluiten met een erkende ophaler. 
 
Artikel 5 
opdracht te geven om voor de interne afvalophaling binnen de stadsdiensten een uniform systeem 
op te zetten. 
 
 
 
Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en baseballveld: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/040aa en de raming voor de opdracht 'Plaatsen afsluitingen BMX- en 
baseballveld', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein goed te keuren. De voor-
waarden 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 83.280 EUR, excl. btw (17.488,80 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
de werken te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2019180052 - ramingnummer 
2019180147. 
 
 
Invoering gedifferentieerd tarief (diftar) voor de inzameling van huishoudelijk restafval vanaf 1 juli 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in samenwerking met MIWA het diftar-project concreet uit te werken volgens de voorgestelde 
modaliteiten, zodat de gewijzigde huisvuilophaling op 1 juli 2019 kan starten. 
 
Artikel 2 
de tarieven naar aanleiding van de invoering van het diftar-project via aanpassing van het 
belasting- en retributiereglement goed te keuren en voor te leggen aan de gemeenteraad in 
zitting van 25 januari 2019. 
 
Artikel 3 
sociale correcties vanaf 1 juli 2019 goed te keuren zoals voorgesteld in de aanpassing van het 
retributiereglement en deze voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2019. 
 
Artikel 4 
dat enkel de betaalde huisvuilrollen met een onbeschadigde wikkel worden teruggenomen aan 
de infobalie van het stadhuis, het welzijnshuis en de deelgemeentehuizen tot en met 31 december 
2019. De waarde wordt terugbetaald aan de burger. 
 
Artikel 5 
ondersteuningsmaatregelen te voorzien voor doelgroepen en hiervoor MIWA de opdracht te geven 
een groepsaankoop te organiseren voor de afvalinzameling bij horecazaken, onthaalmoeders,  



8 

kinderdagverblijven, instellingen enz. 
 
Artikel 6 
te onderzoeken of de afvalinzameling in de Stationsstraat kan gebeuren met zo weinig mogelijk 
verschillende erkende afvalinzamelaars en hiervoor over te plegen met het Centrummanagement, 
de handelaars en de horeca-uitbaters. 
 
Artikel 7 
in samenwerking met MIWA een kader uit te werken met betrekking tot de invoering van diftar 
voor de hoogbouw en dit voor 1 april 2019. Ten laatste op 1 januari 2020 moet het nieuwe systeem 
van inzameling in voege gaan. 
 
Artikel 8 
aan MIWA opdracht te geven te blijven onderzoeken of de ondergrondse afvalcontainers kunnen 
aansluiten bij het diftar-project. 
 
Artikel 9 
te bekijken of de oprichting van een taskforce nuttig is. 
 
 
Voorstel wijziging algemeen politiereglement naar aanleiding van de invoer van diftar voor de 
ophaling van huishoudelijk restafval: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
wijzigingen van het algemeen politiereglement door te voeren voor: 
- de aanvullende bepalingen die betrekking hebben op de aanbieding van afval in functie van de 

invoering van diftar. Deze zullen in werking treden op 1 juli 2019. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 9.45 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


