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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
14 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 13.30 uur 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan PVDA 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan PVDA Sint-Niklaas om op de donderdagse markt van 17 januari 
2019 een petitieactie te organiseren rond de groeiende armoede in onze stad, op voorwaarde dat 
het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Philip Van de Velde 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Philip Van de Velde om met zijn hamburgerkraam een standplaats in te 
nemen tijdens de carnavalstoet te Belsele op zondag 17 maart 2019 op de hoek Belseledorp/Sint-
Andriesstraat, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de betreffende 
belasting van 6,30 EUR wordt betaald. 
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Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: inname 
openbaar domein: vraag bouwonderneming D'Eer: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Algemene Ondernemingen D'Eer nv, Baenslandstraat 16, 9100 Sint-
Niklaas, tot tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor het inrichten van een werfzone 
ter hoogte van het pand Vrasenestraat 25 te Nieuwkerken, onder de volgende voorwaarden en 
overeenkomstig het inrichtingsplan dat bij deze toelating wordt gevoegd: 
-  inname van openbaar domein: er kan een werfzone van 4 m bij 4 m worden ingericht voor het 

plaatsen van een bouwkraan in de nieuwe parkeerzone; de zone moet worden afgesloten met 
herashekkens en er moet een veilige geleiding met een breedte van minimaal 1,50 m voor de 
voetgangers worden voorzien; de inname is voorzien vanaf 4 februari 2019 gedurende 220 werk-
dagen; 

-  de nodige signalisatie moet worden aangebracht; 
-  het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vierde kohier inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2018, 322 artikelen voor een bedrag van 
77.296,39 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: Taxi Lemmens: wijziging exploitatievergunning: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst van Nicholas Lemmens, zaakvoerder van Taxi 
Lemmens te wijzigen door het wijzigen van het aantal voertuigen, namelijk vermindering met één 
taxivoertuig. 
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Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te keuren 
vanaf donderdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 1742 tot en met 1805 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 2132 tot en met 2195 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 1075 tot en met 1076 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Consultancydagen op afroep in 2019 boekhoudsoftware Cipal: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gunning van tien consultancydagen op afroep in de periode januari-
december 2019 aan Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, voor een bedrag van 
7.490 EUR + 1.572,90 EUR (21 % btw) = 9.062,90 EUR, ten behoeve van de teams boekhouding en 
thesaurie. 
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Project Smart space - duurzame en slimme openbare verlichting: workshops 6-7 februari 2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de workshops die georganiseerd worden in het kader van het Interregproject 
'Smart space' op 6 en 7 februari 2019. 
 
 
 
Leveringen: aankoop pc desktop operatortoestel: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aankoop van twee nieuwe operatortoestellen aan de balie in het stadhuis 
voor een totaalbedrag van 4.250,74 EUR + 892,65 EUR (21 % btw) = 5.143,39 EUR bij de firma 
Dimension Data Belgium, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 7 januari 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
7 januari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 13 december 2018: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in toepassing van het decreet lokaal bestuur, artikel 332, kennis te nemen van de beslissingen van 
13 december 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 22 december 2018: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het decreet lokaal bestuur, artikel 332, kennis te nemen van de beslissingen van 
22 december 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
14 december 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
14 december 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Special Olympics: communicatieplan: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het promotieplan ‘Special Olympics’, met persconferentie op dinsdag 23 april 2019 om 10.30 uur, 
goed te keuren. 
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Bewonersvergadering aanleg fietspad Houten Schoen-Hoogkamerstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een bewonersvergadering over het ontwerp voor het 
fietspad Houten Schoen-Hoogkamerstraat op donderdagavond 31 januari 2019 in drie groepen 
(18, 19 en 20 uur). 
 
 
 
Diensten: mobiliteit: webbeheer, app en open data module van het dynamisch parkeergeleidings-
systeem: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het webbeheer, app en open data module van het dynamisch parkeergeleidingssysteem te gunnen 
aan de firma IxorTalk, Schuttersvest 75, 2800 Mechelen. 
De jaarlijkse kosten bedragen op heden: 
- 11.000 EUR (btw inbegrepen) voor het webbeheer van het dynamisch parkeergeleidingssysteem; 
- 16.378 EUR (btw inbegrepen) voor app en open data module van het dynamisch parkeergelei-
dingssysteem. 
 
 
 
Diensten: onderhoudscontract fonteinen Stationsstraat: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 van de opdracht 'onderhoudscontract van de fonteinen in de Stationsstraat' 
goed te keuren en het bedrag van 8.392,55 EUR, excl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van 
de firma Aquafontal bvba, Paryssenstraat 3, 8740 Pittem, 
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Diensten: beheer gebouwen: onderhoudscontract VSK brandcentrales: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een preventief onderhoudscontract met reiniging van de detectoren voor de VSK brandcentrales 
te gunnen aan de firma VSK electronics nv, Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke, tegen een bedrag 
van 10.965 EUR + 2.302,65 EUR (21 % btw) = 13.267,65 EUR op jaarbasis. 
 
 
 
Diensten: museumcomplex Zamanstraat: buitenrestauratie Huis Janssens: ontwerper: betaalbaar-
stelling ereloonnota 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonnota (tot en met voorlopige oplevering) in het kader van de buitenrestauratie 
van het Huis Janssens goed te keuren en het bedrag van 14.139,88 EUR + 2.969,37 EUR (21 % btw) 
= 17.109,25 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de tijdelijke vereniging Erfgoed & Visie 
bvba/ir.-arch. Amke Maes, Turnhoutsebaan 91, 2390 Oostmalle. 
 
 
 
Diensten: bibliotheek Hendrik Heymanplein: huren elektrische vuurtjes: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: huren elektrische vuurtjes' te gunnen aan de firma 
Eurorent Antwerp nv, Bisschoppenhoflaan 633, 2100 Deurne, voor het bedrag van 5.900,93 EUR, 
incl. btw. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: aankoop materiaal feestelijkheden: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de aankoop van deze tafels en stoelen te gunnen aan de firma Metafox nv, Stationsstraat 176, 8850 
Aardooie, voor het bedrag van 9.666 EUR + 2.029,86 EUR (btw 21 %) = 11.695,86 EUR. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: uitbreiding opdracht ontwerper: betaalbaarstelling 
ereloonnota 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonnota voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2: uitbreiding opdracht 
ontwerper' goed te keuren en het bedrag van 10.610 EUR, excl. btw, betaalbaar te stellen ten 
gunste van studiebureau Jouret bvba, Klein-Hulststraat 64, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in 
diverse gebouwen: betaalbaarstelling facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen, in het kader van de raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen 
van elektrotechnische installaties in diverse gebouwen, goed te keuren en het totaalbedrag van 
61.758,38 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Maerteleire nv, 
Industriepark 4b, 9820 Merelbeke. 
 
 
 
Werken: sporthal De Witte Molen: vervangen camera's: goedkeuring gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'sporthal De Witte Molen: vervangen camera's' te gunnen aan de economisch meest 
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Jadec nv, Kaarderslaan 11A, 9160 
Lokeren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.697,72 EUR, btw verlegd. 
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Artikel 2 
de uitgave te verrekenen op actie/raming 2019141914/2019150441. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaten 7 (nihil) en 8 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaten 7 (nihil) en 8 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 
640, 2627 Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 
268.180,18 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.867.290,18 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en omgeving: goedkeuring 
vorderingsstaat 31 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 31 van Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 
Wondelgem, voor de opdracht 'uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en 
omgeving' voor een bedrag van 55.640,85 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 1.888.816,53 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goedkeuring 
verrekening 6: buitenomgeving plaatsen keerwand d.m.v. van L-elementen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 6: buitenomgeving plaatsen keerwand d.m.v. van L-
elementen van de firma Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 Dendermonde, voor de opdracht 
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'basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding' voor het totaalbedrag 
in meer van 798 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen of 
herstellen van diverse straten 2018: Omloopdreef, Kuildamstraat, Hoge Bokstraat, 
Stenenmuurstraat 51 en herstellen deksels: betaalbaarstelling vorderingsstaat 4 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 4 (eindstaat) voor het asfalteren, slemmen of herstellen van diverse straten in 
2018: Omloopdreef, Kuildamstraat, Hoge Bokstraat, Stenenmuurstraat 51 en herstellen van deksels 
in het kader van het raamcontract voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen, goed te 
keuren en het bedrag van 15.434,14 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de 
firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: goedkeuring vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 van THV VHK - De Tender, Kuilstraat 2, 9111 
Belsele, voor de opdracht 'uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' voor een bedrag 
van 12.306,79 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 162.660,89 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: plaatsen buis waterloop 28 ter hoogte 
van gebouwen Den Azalee: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 



11 

Artikel 1 
het plaatsen van een buis aan waterloop 28 ter hoogte van de gebouwen van Den Azalee goed 
te keuren en, in het kader van het raamcontract uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaar-
bare waterlopen en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas, de firma Carpentier, Nieuwe 
Baan 9, 9160 Eksaarde, opdracht te geven de werken uit te voeren en hiervoor de nodige kredieten, 
zijnde 14.800 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: ruimen invasief parelvederkruid in 
waterlopen Clementwijk²: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'ruimen invasief parelvederkruid in waterlopen 
Clementwijk²' in het kader van het raamcontract uitvoeren van onderhoudswerken aan 
onbevaarbare waterlopen en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas, goed te keuren en 
het bedrag van 30.642 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Carpentier, 
Nieuwe Baan 9, 9160 Eksaarde. 
 
 
 
Werken: raamcontract: aanleg fiets- en voetpaden in diverse straten: afvoeren grond: betaalbaar-
stelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor het afvoeren van grond bij de aanleg van voet- en fietspaden, voor 
een bedrag van 1.581,18 EUR, incl. btw, goed te keuren en betaalbaar te stellen ten gunste van 
de firma Bremcon, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht. 
 
 
 
Werken: SteM: plaatsen van loopbrug boven sheddaken: goedkeuring verrekening 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: meerprijs tegengewicht in plaats van bevestiging in 
opstand van de aannemer Alutra, De Weven 17, 3583 Paal-Beringen, in het kader van de opdracht 
'SteM: plaatsen van loopbrug boven sheddaken' voor het totaalbedrag in meer van 470 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: De Klavers: plaatsen HS-cabine: goedkeuring verrekening 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1 van de firma Victum, Nijken 42a, 9400 Ninove, voor de 
opdracht 'De Klavers: plaatsen HS-cabine' voor het totaalbedrag in meer van 933,60 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: WTC De Sneltrappers: recreatieve 
fietstocht: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan WTC De Sneltrappers tot het afpijlen van de recreatieve fietstocht op 
zondag 17 februari 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Marktstraat, Eikenlaan, 
Groenstraat, Moortelhoekstraat, Stationswegel, Arnhoutstraat, Bookmolenstraat, Weverstraat, 
Koutermolenstraat, Kleemstraat, Gouden Leeuwstraat, Molenstraat, Stenenmuurstraat en 
Waterstraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 15 februari 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 18 februari 2019 gebeuren, zoniet zal 

dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 
koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 
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-  de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden; 
-  de gedragscode voor organisatoren van mountainbiketochten wordt nageleefd. Het college van 

burgemeester en schepenen keurde deze gedragscode goed op 25 juni 2018. De code wordt 
toegevoegd als bijlage. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Trol vzw: oriëntatieloop: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Trol vzw, de heer Kurt Smet, Schommelaarstraat 31, te 9100 
Nieuwkerken, tot het afpijlen van de oriëntatieloop op zondag 14 april 2019. 
Er wordt gelopen in de binnenstad van Sint-Niklaas en in de Baenslandwijk. Start ter hoogte van 
Onze-Lieve-Vrouw-Prestentatie, ingang Spoorweglaan. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 12 april 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 15 april 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 
koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende 
wegbeheerder. 
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Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: WTC Kontakt Sint-Niklaas: TI-Raleigh 
Tour Waasland: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan WTC Kontakt tot het afpijlen van de 'TI-Raleigh Tour Waasland' voor 
wielertoeristen op zondag 16 juni 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Grote Markt, Kokkelbeekstraat, 
Knaptandstraat, Tereken, Dendermondse Steenweg, Heihoekstraat, Nieuwkerkenstraat, Gyselstraat, 
Drielindenstraat, Keizerstraat, Hulstbaan, Luitentuitstraat, Waasmunsterse Steenweg, Kapelstraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 14 juni 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 17 juni 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 
koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende 
wegbeheerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Wielercentrum Wachtebeke: 
recreatieve fietstocht: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Wielercentrum Wachtebeke tot het afpijlen van de recreatieve fietstocht 
op woensdag 15 mei 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Weimanstraat, Zwaanaardestraat, 
Leebrugstraat en Heirstraat. 
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De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf dinsdag 14 mei 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op donderdag 16 mei 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 
koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: RIA vzw: Ronde van Vlaanderen: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan RIA vzw tot het afpijlen van de Ronde van Vlaanderen op zondag 7 april 
2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Eigenlostraat, Houten Schoen, 
Hertjen, Koningin Astridlaan, Parklaan, Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-
Lieve-Vrouwstraat, Tereken, Dendermondse Steenweg, Kettermuitstraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf zaterdag 30 maart 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op dinsdag 9 april 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 
koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 

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

-  tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
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-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 
Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende 
wegbeheerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Peloton: We Ride Flanders: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Peloton tot het afpijlen van 'We Ride Flanders' op zaterdag 6 april 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Eigenlostraat, Hoge Heerweg, 
Industriepark-West en Dendermondse Steenweg. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf zaterdag 30 maart 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op dinsdag 9 april 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een 
koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan 
bomen of palen worden bevestigd; 

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende 
wegbeheerder. 
 
 
Betaalbaarstelling toelage aan de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (Stramin) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorziene toelage van 2019 aan de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (Stramin), ten 
bedrage van 1.250 EUR, betaalbaar te stellen en dit bedrag te storten op het rekeningnummer van 
Stramin, BE40 0682 2267 6863, bij Belfius Bank. 
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Kosteloos ter beschikking stellen dorpshuis Sinaai aan VLM voor begeleiding mestbankaangifte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het dorpshuis van Sinaai op maandag 11 maart 2019 van 9-12 uur en van 13-16.30 uur kosteloos 
ter beschikking te stellen van de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank Regio West, 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent, voor de organisatie van een zitdag betreffende 
de jaarlijkse mestbankaangifte. 
 
 
 
Stadsverkaveling Populierenwijk: lot 44 verlenging termijn indiening bouwaanvraag: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de heer en mevrouw Badas Rifat en Yürük Seriye, Patershoek 18 bus 2, 
9100 Sint-Niklaas, tot het verlengen van de termijn tot het indienen van de bouwvergunning voor 
lot 44 in de verkaveling Populierenwijk. 
De termijn van indiening van de bouwaanvraag wordt verlengd tot 31 december 2020. 
 
 
 
Openbare verlichting: betaalbaarstelling facturen vierde kwartaal 2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende facturen betaalbaar te stellen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle: 
-  factuur 0098009844 voor de aanrekening van de kosten voor het onderhoud van de openbare 

verlichting voor het vierde kwartaal 2018 - 1/4 van het jaarforfait, voor een bedrag van 
11.209,31 EUR + 2.353,96 EUR (21 % btw verlegd) = 13.563,27 EUR; 

-  factuur 0098009916 voor het uitvoeren van kleine werken aan de openbare verlichting voor het 
vierde kwartaal 2018 voor een bedrag van 6.516,94 EUR + 1.368,56 EUR (21 % btw verlegd) = 
7.885,50 EUR. 
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Omgevingsvergunning: beslissing deputatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: 
het verlenen van een omgevingsvergunning aan de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernement-
straat 1, 9000 Gent, tot het plaatsen van een bannerstelling, aan Lange Rekstraat 30 te Sint-
Niklaas, sectie B, nr. 1212R2. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
- Newtec Cy, Laarstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een kantoorruimte, 

Hoogkamerstraat 42, 9100 Sint-Niklaas, sectie C nr. 1166B (18/809). 
- Recon Bouw nv, Oude Weg 39, 9991 Maldegem, voor het uitvoeren van een bronbemaling, 

Rootputstraat 49-51-53-55-57, 9100 Sint-Niklaas, sectie B nr 695A2 (19/4). 
 
 
 
Omgevingsvergunning: uitnodiging POVC: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanwezigheid van Els De Deken (mobiliteitsambtenaar) en Filip Van 
Boxelaer (gemeentelijke omgevingsambtenaar) op de POVC-zitting van 15 januari 2019 waar de 
omgevingsvergunningaanvraag van Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, 
Aerschotstraat 14, 9100 Sint-Niklaas, zal besproken worden. 
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Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Stichting Hiëronymus, Valk 39 A te 9111 Belsele, tot het verbouwen van het klooster tot 

administratieve vleugel, Nieuwstraat 91 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 1279 v,w; 
- Thermen Katara nv, Nieuwe Baan 66 te 9111 Belsele, tot het verbouwen van twee paviljoenen 

(reg.), voornoemd adres, sectie C nr. 742 c; 
- Zeidan Alaa El Din, Keizerstraat 76 bus 6 te 9120 Beveren, tot het wijzigen van bestemming van 

handelspand naar horeca, Richard Van Britsomstraat 16 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 362 h². 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen 
1.  Op 16 december 2018 van notaris Patrice Bohyn, Perstraat 65, 9120 Haasdonk, de splitsing en 

verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Eigenlostraat, sectie C nr. 1170 h/deel, groot 
13,71 m²; 

2.  Op 8 januari 2019 van notaris P. Verlinden, Casinostraat 10, 9100 Sint-Niklaas, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Atomiumstraat, sectie A nr.795 l³, groot 
1.774,69 m²; 

3.  Op 9 januari 2019 van notaris Filip Van der Cruysse, Stationsplein 11, 9160 Lokeren, de splitsing 
en verkoping van een perceel grond te Sinaai, nabij de Hooimanstraat, sectie B nr. 1214 l/deel, 
groot 114,28 m² en 70,29 m². 

 
 
Overzicht activiteiten bibliotheek voorjaar 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de activiteitenkalender van de stedelijke openbare bibliotheek voor het 
voorjaar 2019, zoals vermeld in bijlage. 
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Diverse aanvragen voor nieuwjaarsrecepties van buurt- en wijkcomités 2019: subsidie buurtgerichte 
actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de toekenning van een subsidie van 100 EUR voor volgende buurtgerichte 
acties: 
1. Nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Bomenwijk op 2 februari 2019; 
2. Nieuwjaarsreceptie door Buurtcomité De Cauwerstraat op 6 januari 2019; 
3. Nieuwjaarsreceptie door Buurtcomité Gouden Leeuw op 6 januari 2019; 
4. Buurtfeest door Buurtcomité HOBODO op 12 januari 2019; 
5. Nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Knaptandstraat op 18 januari 2019; 
6. Nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Loverkenslaan op 19 januari 2019; 
7. Nieuwjaarsreceptie door Buurtcomité Vrasenestraat op 4 januari 2019; 
8. Nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Slagmolenstraat op 5 januari 2019; 
9. Nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Damstraat op 26 januari 2019; 
10. Nieuwjaarsreceptie door Buurtgemeenschap Hoveniersstraat Baron Dhanisstraat op 20 januari 
2019; 
11. Nieuwjaarsreceptie door de Cardinaal Kardijnlaan op 27 januari 2019; 
12. Nieuwjaarsdrink door Comité K op 26 januari 2019; 
13. Nieuwjaarsreceptie door Comité Oude Baan op 19 januari 2019; 
14. Winterfeest door Destelwijkcomité op 19 januari 2019; 
15. Nieuwjaarsreceptie door Dorpsraad Nieuwkerken op 13 januari 2019; 
16. Nieuwjaarsreceptie door Feestcomité Tinelstraat op 3 februari 2019; 
17. Driekoningenvuur door Gezinsbond Nieuwkerken op 12 januari 2019; 
18. Nieuwjaarsdrink door Gysellaancomité op 5 januari 2019; 
19. Nieuwjaarsreceptie door Kazernecomité op 5 januari 2019; 
20. Nieuwjaarsreceptie door Kruisstraat Sportief op 4 januari 2019; 
21. Driekoningendrink door Kuildamcomité op 6 januari 2019; 
22. Nieuwjaarsdrink door Populierenwijkcomité op 6 januari 2019; 
23. Nieuwjaarsreceptie door Sinaai Leeft op 20 januari 2019; 
24. Nieuwjaarsdrink door het Stanislaw Maczekpark op 5 januari 2019; 
25. Nieuwjaarsreceptie door Straatcomité Brandstraat op 5 januari 2019; 
26. Nieuwjaarsreceptie door Wijkcomité Hoogstraat op 20 januari 2019; 
27. Winterdrink door Wijkcomité Klompenberg op 26 januari 2019; 
28. Buurtvuur door Wijkcomité Priesteragiewijk op 12 januari 2019; 
29. Nieuwjaarshappening door Zakstraatcomité op 20 januari 2019. 
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Aanvraag toelage kindercarnaval 2019 'De Kleine Zwaantjes': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een toelage van 250 EUR toe te kennen aan de carnavalvereniging 'De Kleine Zwaantjes' voor de 
organisatie van haar kindercarnaval op zaterdag 9 februari 2019 in cultuurzaal De Kouter. 
 
 
 
Donderdagse markt: overdracht standplaats: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vraag van de heer Jan Pellecom van kaashandel Pellecom-Hofman, 
Burmtiendestraat 86, 9140 Temse, tot overdracht van zijn standplaats nr. 70 met een grootte 
van 13 op 4 m voor de verkoop van kaas, aan kaashandel Pellecom-Dhaen, Georges Van 
Dammeplein 9, 9140 Temse. 
 
 
 
Donderdagse markt: overdracht standplaats: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vraag van de heer Vermeulen Hendrik, Gentstraat 72, 9170 Sint-Gillis-Waas, 
tot overdracht van zijn standplaats nr. 102 met een grootte van 13 op 4 m, voor de verkoop van 
fietsbenodigdheden en huishoudartikelen, aan de heer Thijs Gunther, Steenweg Op Aalst 45 bus 6, 
9308 Hofstade. 
 
 
 
Koninklijke Maatschappij 'Het Wase Neerhof vzw': vraag tot ontvangst: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de Koninklijke Maatschappij 'Het Wase Neerhof vzw' te ontvangen op vrijdag 1 maart 2019 om 
20 uur naar aanleiding van de goede prestaties op het Europees kampioenschap in Denemarken 
in november 2018. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen voor de verwelkoming en schepen Baeyens voor de toespraak. 
 
Artikel 3 
een drankje aan te bieden aan de aanwezigen. 
 
 
 
Gebruik vredeszaal door Zonta Waasland op dinsdag 19 maart 2019 om 19 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vredeszaal in het stadhuis ter beschikking te stellen van Zonta Waasland, p/a Poelstraat 4, 9100 
Nieuwkerken, op dinsdag 19 maart 2019 om 19 uur voor de uitreiking van de JMK-prijs en hiervoor 
het niet-commercieel tarief aan te rekenen, nl. 92,90 EUR. 
 
Artikel 2 
schepen Heyrman af te vaardigen om een toespraak te houden om 19.15 uur. 
 
Artikel 3 
de verbruikte drank nadien te factureren. 
 
 
 
Carnaval Belsele 2019: uitbetaling subsidies: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om voor de organisatie van carnaval 2019 in Belsele volgende subsidies 
betaalbaar te stellen: 
-  3.300 EUR voor de carnavalsstoet en 250 EUR als tussenkomst in de animatie tijdens de 

kindercarnaval aan de Orde der Muilentrekkers, p/a Marktstraat 61, 9111 Belsele; 
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-  325 EUR aan Los Vanheckos, p/a Frans Van Cauwelaertlaan 7, 9100 Sint-Niklaas, Dag- en 
Nachtvrienden, p/a Moortelhoekstraat 91, 9111 Belsele, KFO, p/a Kerkstraat 1a, 9111 Belsele, 
De Kleine Zwaantjes, p/a Lokerse Baan 21, 9111 Belsele, Prinsenkamer, p/a Moortelhoekstraat 
87a, 9111 Belsele, Waaslandse Carnavalvrienden, p/a Spieveldstraat 79, 9100 Sint-Niklaas, De 
Zwierige Zwijntjes, p/a Dalstraat 68/3, 9100 Sint-Niklaas, Jeugdprinsenkamer, p/a Prinses 
Josephine Charlottelaan 12, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat zij deelnemen aan de 
carnavalsstoet op zondag 17 maart 2019. 

 
 
 
Kuildamcomité: pannenkoekenbak 2 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Kuildamcomité een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie 
van een pannenkoekenbak op zaterdag 2 februari 2019 in Kuildamstraat 4 te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Buurtcomité Hoogkamerstraat: nieuwjaarsreceptie: 1 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Hoogkamerstraat een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor 
de organisatie van een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 februari 2019 in de Hoogkamerstraat 22 te 
Sint-Niklaas. 
 
 
 
Buurtcomité Leebrug: nieuwjaarsborrel: 12 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Leebrug, p/a Leebrugstraat 22b, 9112 Sinaai, een subsidie buurtgerichte actie van 
100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een nieuwjaarsborrel op zaterdag 12 januari 2019 
in de Leestraat 45 te Sinaai. 
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Verloning monitoren en begeleiders sportkampen 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan dat voor de vergoeding van de lesgevers en begeleiders van de sportkampen in 
2019 de geïndexeerde verloningstabel 2018 wordt gebruikt. 
 
 
 
Subsidie voor Waaslandcross 2018: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Cyclocross van het Waasland vzw, p/a Gentse Baan 41, 9100 Sint-Niklaas, de forfaitaire 
subsidie ten bedrage van 4.475 EUR betaalbaar te stellen. 
 
 
 
Internationale samenwerking: ontvankelijk verklaren van de subsidieaanvragen voor projecten in 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het subsidiereglement voor internationale samenwerking, zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadszitting van 28 november 2014, volgende projecten van AAS-leden ontvankelijk 
te verklaren: 
 

  ORGANISATIE            PROJECT         

1 Dr. J.A. Cap Project Verbeteren van de watervoorziening rond Srikakulam (India) 

2 Makoumivrienden Ondersteunen van de studies van jongeren uit Koudougou (Burkina Faso) 

3 Dwagulu-Dekkente Inleefreis voor Sint-Niklase jongeren naar Burkina Faso 

4 Solidagro Opkomen voor mensenrechten 

5 Oxfam Wereldwinkels 
Sint-Niklaas 

Handel, maar dan eerlijk! 

6 
Soweto Connection Uitbouwen van een voorschoolse kinderopvang in Soweto, Johannesburg 

(Zuid-Afrika) 
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7 Techniekers zonder 
Grenzen 

Installeren van zonne-energie en vervangen van elektrische infrastructuur in 
twee lagere scholen in Serrekunda (Gambia) 

8 ELIMM Bouwen van klaslokalen en schoolpoort in de school in Mbale (Uganda) 

9 EIGHT Verschaffen van basisinkomen via mobiel geld in het dorp Busibi (Uganda) 

10 Piano Posso Organiseren van muziekonderricht voor straatkinderen, uitbouw van de 
bibliotheek en aankoop piano, in een favela in Fortaleza (Brazilië) 

11 Tusaidiye Uganda Afwerken van de gebouwen en omheining van de school in Kagulu 
(Uganda) 

12 Odisee Hogeschool Ontwikkelen van de opleidingen verpleeg- en vroedkunde in Parakou 
(Benin) 

 
 
 
Internationale samenwerking: ontvankelijkheid projectaanvragen Anfiteatro: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het subsidiereglement voor internationale samenwerking volgende twee projecten voor 
internationale samenwerking in 2019 van de vereniging Anfiteatro ontvankelijk te verklaren: 
1° voorjaar 2019: reis naar Lucca als tegenbezoek voor een kerstconcert in 2018 in Sint-Niklaas; 
2° november 2019: ontvangst van Italiaanse bezoekers in het kader van de Week van de Smaak. 
 
 
 
Hartveilig stad: betaling onderhoudscontract AED Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tegemoet te komen aan de vraag van Heartsaver vzw om gedurende zeven jaar jaarlijks 129 EUR + 
6 % btw = 136,74 EUR te betalen om het full omnium service onderhoudscontract, inclusief 
verzekering tegen diefstal en vandalisme, te financieren voor het AED-toestel aan Onze-Lieve-
Vrouw-Presentatie, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas. 
Dit komt neer op een totaalbedrag van 957,18 EUR (van het budget van dienst beheer gebouwen, 
team techniek gebouwen). 
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Tussenkomst kansenpastarief via het lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijds-
participatie van personen in armoede: Het Belcantogezelschap 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 965,25 EUR als terugbetaling 
van de helft van de gederfde ontvangsten door toepassing van het kansenpastarief voor de 
voorstellingen van de musical 'Curtains' door Het Belcantogezelschap (bankrekeningnummer 
BE70 1490 5647 8425). 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: Koninklijke Toneelgroep Tijl 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 1.035,50 EUR als terugbetaling 
van de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
voorstellingen van 'Alles uit..behalve 't licht' en 'Vijgen na kerstdag' van Koninklijke Toneelgroep 
Tijl, Spechtstraat 13, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: vraag naar extra financiële middelen: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ontwerpnota's, met daarin de vraag naar extra kredieten voor 2019 e.v., pas te laten agenderen 
na de goedkeuring van het nieuwe bestuursakkoord door het college van burgemeester en 
schepenen met uitzondering van die nota’s die opportuniteiten bieden of die wegens 
hoogdringendheid niet kunnen uitgesteld worden. 
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Gemeentebelastingen en retributies: gemeenteraad januari 2019: bijkomende wijzigingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de gemeenteraad voor te stellen om het reglement op de belasting op het ophalen en 
verwerken van restafval (huisafval) en het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, die in zitting van de 
gemeenteraad van 25-01-2019 respectievelijk ingevoerd en gewijzigd worden, aan te vullen met 
volgende tarieven voor de aankoop van een bijkomende container voor restafval of voor gft: 

 voor een container van 40 liter: 25,00 EUR 
 voor een container van 120 liter: 30,00 EUR 
 voor een container van 240 liter: 40,00 EUR 

Deze aanvullingen zullen gebeuren in artikel 4 § 3 van het belastingreglement en in artikel 6 §5.A.a 
(onder "Gft") van het retributiereglement. 
 
Artikel 2 
aan de gemeenteraad voor te stellen om het reglement op de belasting op het ophalen en 
verwerken van restafval (huisafval), dat in zitting van de gemeenteraad van 25-01-2019 ingevoerd 
wordt, te wijzigen door schrapping in artikel 6 § 1.B van volgende clausule: 
Deze vermindering geldt evenwel niet voor gepensioneerden die niet genieten van de 
voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg. 
 
 
Gebiedsgerichte werking: herschikking wijken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijkindeling 2019, waarbij de wijken bestaan uit een of meer statistische 
sectoren, als volgt: 
1. Stationswijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 4. SINT-NIKLAAS - MARKT / 5. ANKERSTRAAT / 8. 
VELDSTRAAT 
2. Kroonmolenwijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 6. WESTERBUURT / 10. CASTROWIJK / 11. 
STEENBAKKERIJ / 42. HAZEWIND 
3. Park en Laan 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 9. STADSPARK / 33. VAN DURMESTRAAT / 34. 
VERBINDINGSSTRAAT 
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4. Elisabethwijk 
Bestaande uit volgende statistische sector: 30. KONINGIN ELISABETHPLEIN 
5. Gazometerwijk 
Bestaande uit volgende statistische sector: 12. LANDBOUWERSSTRAAT 
6. Driekoningenwijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 13. DRIEKONINGEN / 45. GROOT KLOOSTERLAND 
7. Clementwijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren:44. LEPELHOEK / 47. CLEMENTWIJK 
8. Baenslandwijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 39. MOLEKEN / 40. BAENSLAND / 41. ABRINGDON 
[sic] 
9. Priesteragiewijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 7. STEDELIJK SPORTPLEIN / 31. LINDENSTRAAT / 32. 
PRIESTEROGIEWIJK [sic] 
10. Watermolenwijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren:15. PADDENSCHOOT / 64. WATERMOLENWIJK / 65. 
HOGE BOKSTRAAT 
11. Reynaertwijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 18. TEREKEN / 19. HOGENAKKER 
12. Fabiolawijk 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 20. FABIOLAPARK / 21. HERTJEN 
13. Stadsrand Noord 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 14. VLYMINCKSHOEK / 16. SPIEVELDSTRAAT / 17. 
WEYNSTRAAT / 46. VIJFSTRATEN / 48. VROUWENEEKHOEK / 49. HUIS TEN HALVEN 
14. Stadsrand Oost 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 35. RAAP / 37. ENTREPOT / 38. EERSTE MOERPUT / 
50. ZONNEKEN 
15. Stadsrand Zuid 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 2. OOSTJACHTPARK / 3. KLAVERBLAD E17 / 23. 
KLETTERBOS / 24. INDUSTRIEPARK / 25. DENNENSTRAAT / 26. REINAERT / 27. WESTAKKERS / 28. 
VOSSEKOT / 29. RECREATIEPARK DE STER / 36. EUROPARK 
16. Stadsrand West 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 22. HEIMOLEN / 43. BOTERMELKSTRAAT 
17. Nieuwkerken 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 51. NIEUWENKERKEN-WAAS-CENTRUM / 52. 
WALLENHOF / 53. TURKEYEN / 54. NIEUWENKERKEN-WAAS-VERSPR.BEW. / 55. HEIHOEK 
18. Belsele 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 56. BELSELE-CENTRUM / 57. POPULIEREN / 58. 
DUIZEND APPELS / 59. HET AKKER / 60. MOLENWIJK / 61. DEKPRIEM / 62. KOUTERWIJK / 63. 
WATERSCHOOT / 66. OSSENHOEK - MOORTELHOEK 
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19. Puivelde 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 67. PUIVELDE-CENTRUM / 68. MARKSTRAAT / 69. 
GOUDEN LEEUW 
20. Sinaai 
Bestaande uit volgende statistische sectoren: 1. PAPELAAR / 70. SINAAI - CENTRUM / 
71. ZWAANAARDE / 72. SPORTCOMPLEX / 73. WIJNVELD / 74. DE HONDSNEST / 75. BELSELEBEEK. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan het team beleidsondersteuning en het team GIS & data-analyse om deze 
nieuwe wijkindeling intern te communiceren naar de stads- en OCMW-diensten. 
 
Artikel 3 
opdracht te geven aan de dienst communicatie, het kabinet van de korpschef van de politie en 
het team beleidsondersteuning om tegen half februari 2019 een externe communicatiecampagne 
voor te bereiden waarin de vernieuwde wijkwerking van de politie, de nieuwe wijkindeling en 
eventuele andere initiatieven rond gebiedsgerichte werking worden bekendgemaakt en geduid. 
Deze communicatiecampagne wordt afgetrapt met een persconferentie op 19 februari 2019. 
 
 
 
Stad in cijfers: kennisneming stand van zaken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stand van zaken (beschikbare thema's, onderwerpen en data) van de 
databank 'Stad in cijfers'. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: bespreking ontwerp beleidsprogramma: voorstel verloop 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de verloop van het overleg college - managementteam voor de bespreking 
van het ontwerp van beleidsprogramma. 
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Sint-Niklaas slimme stad: open atelier: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de organisatie goed te keuren van het open atelier rond 'Sint-Niklaas slimme stad' op donderdag 
24 januari 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur in de King George Event Hall, Driekoningenstraat 48, 
Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
Schepen Ine Somers en schepen Wout De Meester af te vaardigen. 
 
 
 
Urban Innovative Actions - indiening subsidiedossier RREAL: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om het project RREAL in te dienen als subsidiedossier in het programma Urban 
Innovative Actions. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om vanuit de stad 457.000 EUR te cofinancieren (20 % van het totale project-
budget van de stad), waarvan 157.000 EUR via bestaand personeelsbudget en 300.000 EUR te 
voorzien binnen het op te maken investeringsbudget. 
 
 
 
Selectieprocedures 2019: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdrachten rond de selectieprocedures voor 2019 te gunnen aan Poolstok , Technologielaan 11, 
3001 Leuven, voor een bedrag van 85.000 EUR. 
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College van burgemeester en schepenen: data zittingen 2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de data en uren voor de gewone zittingen van het college in 2019, voor de maanden februari tot en 
met december, vast te stellen als volgt: 
maandag 04-02-2019 om 13.30 uur 
maandag 11-02-2019 om 13.30 uur 
maandag 18-02-2019 om 13.30 uur 
maandag 25-02-2018 om 13.30 uur 
maandag 04-03-2019 om 13.30 uur 
maandag 11-03-2019 om 13.30 uur 
maandag 18-03-2019 om 13.30 uur 
maandag 25-03-2019 om 13.30 uur 
maandag 01-04-2019 om 13.30 uur 
maandag 08-04-2019 om 13.30 uur 
maandag 15-04-2019 om 13.30 uur 
woensdag 24-04-2019 om 9.30 uur (in plaats van paasmaandag 22-04-2019 en beperkte agenda) 
maandag 29-04-2019 om 13.30 uur 
maandag 06-05-2019 om 13.30 uur 
maandag 13-05-2019 om 13.30 uur 
maandag 20-05-2019 om 13.30 uur 
maandag 27-05-2019 om 13.30 uur 
maandag 03-06-2019 om 13.30 uur 
dinsdag 11-06-2019 om 9.30 uur (in plaats van pinkstermaandag 10-06-2019 en beperkte agenda) 
maandag 17-06-2019 om 13.30 uur 
maandag 24-06-2019 om 13.30 uur 
maandag 01-07-2019 om 13.30 uur 
maandag 08-07-2019 om 13.30 uur 
maandag 15-07-2019 om 13.30 uur 
maandag 22-07-2019 om 13.30 uur 
maandag 29-07-2019 om 13.30 uur 
maandag 05-08-2019 om 13.30 uur 
maandag 12-08-2019 om 13.30 uur 
maandag 19-08-2019 om 13.30 uur 
maandag 26-08-2019 om 13.30 uur 
maandag 02-09-2019 om 13.30 uur 
maandag 09-09-2019 om 13.30 uur 
maandag 16-09-2019 om 13.30 uur 
maandag 23-09-2019 om 13.30 uur 
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maandag 30-09-2019 om 13.30 uur 
maandag 07-10-2019 om 13.30 uur 
maandag 14-10-2019 om 13.30 uur 
maandag 21-10-2019 om 13.30 uur 
maandag 28-10-2019 om 13.30 uur 
maandag 04-11-2019 om 13.30 uur 
woensdag 13-11-2019 om 9.30 uur (in plaats van Wapenstilstand 11-11-2019 en beperkte agenda) 
maandag 18-11-2019 om 13.30 uur 
maandag 25-11-2019 om 13.30 uur 
maandag 02-12-2019 om 13.30 uur 
maandag 09-12-2019 om 13.30 uur 
maandag 16-12-2019 om 13.30 uur 
maandag 23-12-2019 om 13.30 uur 
maandag 30-12-2019 om 13.30 uur. 
 
Artikel 2 
de zittingen van het vast bureau te laten volgen aansluitend op de zittingen van het college. 
 
Artikel 3 
de werkvergadering tijdens welke het investeringsbudget wordt besproken naar jaarlijkse 
gewoonte vast te leggen in september op maandag en dinsdag na het weekend dat onmiddellijk 
volgt op de Vredefeesten, namelijk op maandag 16 en dinsdag 17 september 2019. Op maandag 
30 september en maandag 7 en dinsdag 8 oktober 2019 zullen de besprekingen verdergaan. De 
voorbereiding van de werkvergadering zal doorgaan op maandag 17 en woensdag 19 juni 2019. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 21 december 2018: opvolging mondelinge vragen: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opvolging door de stadsdiensten van de mondelinge vragen gesteld in de 
gemeenteraadszitting van 21 december 2018. 
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Diensten: plannen en ontwikkelen: aanstellen studiebureau voor opmaak van plan-MER en rup AZ 
Nikolaas: uitbreiding opdracht: principe en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), de indicatieve raming 
(24.934 EUR + 5.236,14 EUR (21 % btw) = 30.170,14 EUR) en de voorwaarden, vast te stellen voor 
de uitbreiding van de opdracht met betrekking tot de opmaak van een plan-MER, een ruimtelijk 
uitvoeringsplan en het bijhorende onteigeningsplan voor de herlokalisatie van AZNikolaas. 
 
Artikel 2 
gelet op het ingediende voorstel en gelet op het feit dat het bedrag van de initiële opdracht niet 
wordt overschreden met meer dan 50 %, de uitbreiding van de opdracht met betrekking tot de 
opmaak van een plan-MER, een ruimtelijk uitvoeringsplan en het bijhorende onteigeningsplan voor 
de herlokalisatie van AZ Nikolaas te gunnen aan de firma Antea Group nv, Roderveldlaan 1, 2600 
Berchem, namelijk de firma waaraan de originele opdracht werd gegund, tegen een bedrag van 
24.934 EUR + 5.236,14 EUR (21 % btw) = 30.170,14 EUR. 
 
 
Werken: uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site De Klavers in Belsele: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site De Klavers in Belsele' te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde THV 
VHK - De Tender, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvings-
bedrag van 3.191.116,87 EUR, btw verlegd (inclusief opties). 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 november 2018, 
opgesteld door de ontwerper, arQ_Architectenstudio bvba, Regentiestraat 74, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uit maakt van deze beslissing. 
 
Artikel 4 
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2016/037aa van 14 mei 2018. 
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Werken: omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum: akkoord met gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gunning door Interwaas van de werken met als voorwerp 'omvorming 
Paterskerk tot gemeenschapscentrum' aan bouwbedrijf Floré nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 
Beveren, voor een bedrag van 2.903.115,11 EUR, btw inbegrepen. 
 
 
 
Werken: uitvoering energiezorgplan: PV-panelen op daken van de sporthal De Mispelaer en 
basisschool De Droomballon, SASK, SAMWD en de relighting van sporthal De Mispelaer: 
goedkeuring verdere uitwerking en uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van het Energiezorgplan opdracht te geven aan Eandis voor de verdere uitwerking en 
uitvoering van de voorgelegde projectadviezen voor: 
1. PV-installatie sporthal De Mispelaer en stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken 
(en dus ook een netstudie uit te voeren); 
2. PV-installatie SASK (en dus ook een netstudie uit te voeren); 
3. PV-installatie SAMWD (en dus ook een netstudie uit te voeren); 
4. relighting sporthal De Mispelaer. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg trage wegel Vinkenlaan-Houtduifstraat: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van een trage wegel in de Vinkenlaan-Houtduifstraat in het kader van het raamcontract 
voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere verhar-
dingen te laten uitvoeren door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas, 
en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 37.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
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Zakelijke rechten: verkoop school Leebrugstraat: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de verkoop van de school gelegen in de Leebrugstraat 67 en 67+ te 
9112 Sinaai, aan de huidige erfpachter, Sint-Catharinascholen Sinaai vzw. Er wordt opdracht 
gegeven aan team patrimonium om een schattingsverslag op te vragen en de verkoop voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
 
 
 
Geboortebos: geboortes en adopties 2018: plantdag zondag 17 maart 2019: principiële goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de elfde plantdag van het project geboortebos op zondag 
17 maart 2019, tussen 14 en 17 uur, op het plantperceel in het stadsbos Puitvoet, waarbij: 

 de burgemeester de aanwezigen verwelkomt en schepen De Meester speecht; 
 het team burgerzaken een lijst zal bezorgen van de nieuwe inwoners van Sint-Niklaas, 

geboortejaar 2018, met aparte opgave van overleden kinderen en adopties; 
 de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding zullen ontvangen; 
 aan Scouts Sint-Tarsicius toestemming zal worden gevraagd om de animatie op hun terreinen te 

laten plaatsvinden; 
 aan Niko nv toestemming zal worden gevraagd om het parkeerterrein van het bedrijf te 

gebruiken. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de richtlijnen die worden gehanteerd bij de inschrijvingen voor de actie 
geboortebos. 
 
Artikel 3 
voor de elfde plantdag van het geboortebos op zondag 17 maart 2019 volgende gunning te doen: 
- informatiebord met namen: firma Houtland, Eegene 45, 9200 Dendermonde, zal het namenbord 
maken: 865 EUR, exclusief btw. De dienst beheer openbaar domein zal de plaatsing van het 
namenbord verder opvolgen. 
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Persoonlijke rechten: opzeg gebruiksovereenkomst 't Mispeltje door Meridiaan vzw: kennisneming 
en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van en akkoord te gaan met de opzeg door Meridiaan vzw, Parklaan 78, 9100 
Sint-Niklaas, van de overeenkomst van 4 maart 2015 betreffende het gebruik van buitenschoolse 
kinderopvang 't Mispeltje gelegen Mispelstraat 45A, 9100 Sint-Niklaas, voor huiswerkbegeleiding. 
 
Artikel 2 
6 maanden gebruiksvergoeding aan te rekenen aan Meridiaan vzw aangezien de opzeg niet tijdig 
gegeven werd conform de bepalingen van de overeenkomst. 
 
 
 
Duurzame verplaatsingen aanmoedigen: voordelenpakket gemeenteraadsleden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan elk raadslid (32 raadsleden) een forfaitaire vergoeding uit te keren ter waarde van 20 EUR en 
dit voor elke maand waarin een gemeenteraad plaatsvindt (elf maanden per jaar). 
 
 
 
Beslissing in beroep: Eco-Airline: Bookmolenstraat: kennisneming stand van zaken procedure Raad 
voor Vergunningsbetwistingen en standpunt i.v.m. procedure Raad van State 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de niet-inwilliging, door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, van het 
beroep dat het stadsbestuur instelde tegen het deputatiebesluit tot het bouwen van 26 woningen 
met carports en bergingen, na het slopen van de bestaande bebouwing, Bookmolenstraat 28 te 
Belsele, sectie C nr. 214 b² en als vergunningverlenend bestuur een procedure tot nietigverklaring 
bij de Raad van State in te stellen, hiervoor opdracht te geven aan meester Sofie De Maesschalck, 
LDR-Advocaten, Kasteellaan 141, 9000 Gent, en haar te machtigen een dossier op te maken, een 
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verzoekschrift in te dienen en alle nuttige handelingen te stellen in het kader van deze procedure 
ter behartiging van de belangen van de stad. 
 
 
 
Optimalisatietraject team vergunnen: analyse en implementatieplan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het project 'optimalisatietraject vergunnen' uitgevoerd door KPMG. 
 
Artikel 2 
de selectie tot invulling van het afdelingshoofd te hernemen in het voorjaar van 2019. Voor de 
tussentijd en in uitvoering van het implementatieplan wordt het principe van 'interim-management' 
(projectcoördinator) onderzocht. Hiervoor wordt een budget van 50.000 EUR ter beschikking 
gesteld. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om de werking door middel van de politiek-ambtelijke werkgroep 'Bouwprojecten' 
verder te zetten en hiervoor in de huidige bestuursperiode de schepenen Wout De Meester en Carl 
Hanssens af te vaardigen. 
 
 
 
Vraag tot uitbreiding opvangplaatsen buitenschoolse groepsopvang in opvanglocatie 
De Droomballon: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven een aanvraag in te dienen voor de erkenning van 29 extra kindplaatsen in 
de opvanglocatie De Droomballon in Nieuwkerken. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven om te onderzoeken hoe middelen kunnen worden vrijgemaakt voor de inzet 
van extra personeel in functie van deze uitbreiding. 
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De voorzitter sluit de zitting om 16 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


