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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
21 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 9 uur 
 
 
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 1806 tot en met 1922 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 2196 tot en met 2351 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 1077 tot en met 1091 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 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 



 

 

College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijsten zittingen 11 en 14 januari 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijsten van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 
11 en 14 januari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: goedkeuring verrekening 3: verlenging 
kabel sprinkler 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 3: verlenging kabel sprinkler van Fabricom nv, Simon 
Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel, voor de opdracht 'techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine' 
voor het totaalbedrag in meer van 1.780 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: heraanleg Driekoningen: werken pompstation door Eandis: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'heraanleg Driekoningen: werken pompstation door Eandis' 
goed te keuren en het bedrag van 2.259,68 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van 
Eandis, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring verrekening 6: bestrijden wateroverlast 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 6: bestrijden wateroverlast van de opdracht 'aanleg 
wijkpark Witte Molen' voor het totaalbedrag in meer van 1.185,25 EUR, btw verlegd, en deze 
werken te laten uitvoeren door Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38, 2070 Zwijndrecht. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van drie werkdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring verrekening 7: signalisatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 7: signalisatie, van Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 
38, 2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'aanleg wijkpark Witte Molen' voor het totaalbedrag in 
meer van 386,10 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring verrekening 8: speel- en sportconstructies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 8: speel- en sportconstructies, van Hertsens Wegen-
werken nv, Oeverkant 38, 2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'aanleg wijkpark Witte Molen' voor 
het totaalbedrag in meer van 216 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: werken aan netten en openbare verlichting: 
betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: werken aan netten 
en openbare verlichting' goed te keuren en het bedrag van 6.023,83 EUR, excl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van Eandis, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: Industriepark-West 60A: aanleggen van een TOP (tijdelijke opslagplaats): goedkeuring 
definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Industriepark-West 60A: aanleggen van een TOP (tijdelijke opslagplaats)' definitief op 
te leveren. De tweede helft van borgtocht nr. 2015.12.02.027 (Borgstellingskas: Deposito- en 
Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 3.800 EUR mag worden vrijgegeven ten 
gunste van Stoop Projects bvba, Gentseweg 299, 9120 Beveren-Waas. 
 
 
 
Werken: raamcontract: aanleg fiets- en voetpaden in diverse straten: afvoeren grond: betaalbaar-
stelling facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen voor het afvoeren van grond bij de aanleg van voet- en fietspaden, voor een 
totaalbedrag van 3.363,07 EUR, incl. btw, goed te keuren en betaalbaar te stellen ten gunste van de 
firma Bremcon, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht. 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Sign & Display nv, Bist 41 a, 2180 Ekeren, tot het 
plaatsen van vlaggenmasten, Gentse Baan 45 b te Sint-Niklaas, sectie D nr. 58 n op basis van het 
verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar.  



 

 

Internationale samenwerking: subsidiebedragen 2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de subsidiebedragen inzake internationale samenwerking voor 2019 ongewijzigd te behouden en 
ze dus als volgt vast te stellen binnen de perken van het door de gemeenteraad vastgestelde 
budget: 
- artikel 4 (basis- en werkingssubsidies voor solidariteitsverenigingen): 18.500 EUR; 
- artikel 10 (projectsubsidies voor solidariteitsverenigingen): 18.000 EUR; 
- artikel 14 (jumelages in Sint-Niklaas): 7 EUR per bezoekende persoon per dag; 
- artikel 18 (jumelages buiten Sint-Niklaas): 4 EUR per Sint-Niklase deelnemer per dag; 
- artikel 22 (andere uitwisselingen in Sint-Niklaas): 7 EUR per bezoekende persoon per dag; 
- artikel 26 (andere uitwisselingen buiten Sint-Niklaas): 4 EUR per Sint-Niklase deelnemer per dag; 
- artikel 30 (noodhulp): 10.000 EUR. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: lezing in auditorium Greta Weyn op 29 januari 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de lezing op 29 januari 2019 in het auditorium Greta Weyn van de stedelijke 
academie voor schone kunsten door Bart Lodewijks. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: tentoonstelling Tekening (Disegno): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de tentoonstelling Tekening (Disegno), die georganiseerd wordt in de 
stedelijke academie voor schone kunsten van 26 januari tot en met 3 maart 2019. 
 
 
 



 

 

Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: Koninklijke Socialistische Harmonie 
De Toekomst 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 85,50 EUR als terugbetaling van de 
helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor het concert 
'The Elements' aan Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst (BE04 8791 2856 0131). 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 januari 2019: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadsleden Jef Maes en Frans Wymeersch 
voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 januari 2019, van de leden van het college van 
burgemeester en schepenen die deze punten zullen behandelen en van de diensten die een 
antwoordnota zullen opstellen, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
 
Samenstelling redactieraad Stadskroniek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de redactieraad van de Stadskroniek als volgt samen te stellen: burgemeester, algemeen directeur, 
communicatieambtenaar en schepen Bart De Bruyne. 
 
 
 
Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren boeken voor dienstjaar 2019: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 december 2018, 
opgesteld door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
het leveren van boeken aan de stedelijke openbare bibliotheek tijdens het dienstjaar 2019 te 
gunnen, als volgt: 
-  perceel 1 (Fictie volwassenen (Nederlandstalig en anderstalig)) aan de firma Standaard 

Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas, als volgt: 
- een korting van 20 % voor gereguleerde boeken; 
- een korting van 35 % op niet-gereguleerde boeken; 
- de toegestane opties voor het kastklaar leveren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 

offerte; 
-  perceel 2 (Non-fictie volwassenen) aan de firma Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 

28a, 9100 Sint-Niklaas, als volgt: 
- een korting van 20 % voor gereguleerde boeken; 
- een korting van 35 % op niet-gereguleerde boeken; 
- de toegestane opties voor het kastklaar leveren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 

offerte; 
-  perceel 3 (Jeugdboeken (fictie en non-fictie)): Distri-Bib bvba, Heiveldekens 9, unit K, 2550 

Kontich, als volgt: 
- een korting van 20 % voor gereguleerde boeken; 
- een korting van 34 % op niet-gereguleerde boeken; 
- de vereiste opties voor het kastklaar leveren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte. 

 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: aankopen grafisch visualisatieplatform voor brandcentrales: 
intrekken beslissing en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018 met betrekking 
tot het aankopen van een grafisch visualisatieplatform voor brandcentrales in te trekken. 
 
Artikel 2 
het aankopen van een grafisch visualisatieplatform te gunnen aan de firma Ardovlam nv, 
Kruisboommolenstraat 13, 8800 Roeselare, als volgt: 



 

 

-  eenmalige kost voor de centrale apparatuur: installatie server met licenties voor zes 
brandcentrales tegen een totaalbedrag van 9.400 EUR + 1.974 EUR (21 % btw) = 11.374 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van het politiehuis (twee gekoppelde 
brandcentrales) tegen een totaalbedrag van 4.570 EUR + 959,70 EUR (21 % btw) = 5.529,70 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van de stedelijke openbare 
bibliotheek tegen een totaalbedrag van 3.271 EUR + 686,91 EUR (21 % btw) = 3.957,91 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van de stedelijke basisschool 
De Droomballon Nieuwkerken (twee gekoppelde brandcentrales) tegen een totaalbedrag van 
3.690 EUR + 774,90 EUR (21 % btw) = 4.464,90 EUR; 

-  aanpassing en integratie van de decentrale brandcentrale van de Vrije Ateliers tegen een 
totaalbedrag van 1.775 EUR + 372,75 EUR (21 % btw) = 2.147,75 EUR. 

De totale kostprijs bedraagt 22.706 EUR + 4.768,26 EUR (21 % btw) = 27.474,26 EUR. 
 
 
Industriepark-Noord: toekomst vroegere site Libridis: standpunt curator en ING: kennisneming en 
principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de standpunten van de curator en ING België betreffende de toekomst van de 
site gelegen Industriepark-Noord +4 en 5a te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
principieel akkoord te gaan om de site bestaande uit het gebouw gelegen Industriepark-Noord 
4+ en het gebouw gelegen Industriepark-Noord 5a te verkopen via een openbare procedure. De 
aanpalende parking wordt niet te koop aangeboden maar er kan wel een mogelijkheid tot 
medegebruik voorzien worden. 
Aan de afdeling plannen en ontwikkelen wordt opdracht gegeven de modaliteiten voor de 
openbare verkoop op te maken en deze voor te leggen aan het college. 
 
Artikel 3 
aan Axios bvba, Statiestraat 8, 1740 Ternat, een aangepast schattingsverslag op te vragen waarin 
rekening gehouden wordt met de bepalingen en mogelijkheden van het nieuwe rup Industriepark-
Noord. 
 
Artikel 4 
aan de afdeling plannen en ontwikkelen en de dienst projecten gebouwen opdracht te geven de 
mogelijkheden te onderzoeken die de stad op de site van het techniekhuis kan realiseren in het 
kader van het nieuwe rup Industriepark-Noord op het vlak van collectieve voorzieningen en de 
noden op dit vlak binnen het Industriepark-Noord in kaart te brengen. 



 

 

Artikel 5 
een overleg te organiseren de curator en ING België. 
 
Artikel 6 
geen overleg te organiseren met Distrimedia nv. 
 
 
 
Conceptstudie Groene Lob Baenslandwijk: ontwerpatelier 2: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat er op maandagavond 11 februari 2019 om 19.30 uur in De Ark, 
Beneluxstraat 50, 9100 Sint-Niklaas, een tweede ontwerpatelier plaatsvindt over de 'Straat van 
de toekomst' in het kader van de groene lob Baenslandwijk, in aanwezigheid van schepen Wout 
De Meester. 
 
 
 
Zakelijke rechten: gezamenlijke aankoop gebouwen Mercatorstraat 171-183 door de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting en stad Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gezamenlijke aankoop van de bedrijfspanden en aanpalende woningen van 
Walbema nv, Mercatorstraat 171 tot en met 183, 9100 Sint-Niklaas, door de stad Sint-Niklaas en de 
Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting aan een totaalbedrag van 530.000 EUR. De loods 
aanpalend aan stedelijk kinderdagverblijf PieterNel, Sint-Rochushof 19, 9100 Sint-Niklaas, zal door 
de stad gekocht worden voor een bedrag van maximum 80.000 EUR voor de uitbreiding van deze 
kinderopvang. De overige gebouwen zullen door de SNMH gekocht worden voor een bedrag van 
minimum 450.000 EUR, voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject. 
 
Artikel 2 
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de voorwaarden van de 
ontwerpakte, die nog dient te worden opgesteld, vast te stellen en bijgevolg de akte te laten 
verlijden. 
 
 



 

 

Jobbeurs voor retail en horeca op 4 april 2019 in de salons: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om zijn medewerking te verlenen aan de VDAB jobbeurs voor retail en 
horeca op donderdag 4 april 2019 in de salons, Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Procedures 'klein verkeersbeleid' via stroomdiagrammen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de procedures 'klein verkeersbeleid' via stroomdiagrammen goed te keuren. 
 
 
 
Maatregelen snelheidsproblematiek in de Bosstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
als proefproject voor zes maanden op drie locaties snelheidsremmers aan te brengen in de 
Bosstraat en bijkomende snelheidscontroles uit te voeren in de Bosstraat. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: Schoolstraat-Koningin Astridlaan- Kapelstraat: advies aan Departement 
Omgeving 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van omgevingsvergunning, ontvangen door het Departement 
Omgeving, op naam van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoor-
ziening, Stropstraat 1, 9000 Gent, voor het vellen van bomen en aanpassingen drinkwatertoe-



 

 

voerleiding, Schoolstraat 212, Kapelstraat 100, Koningin Astridlaan 80 en Kapelstraat 57, 9100 
Sint-Niklaas, en een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Programma en raming Vredefeesten en Villa Pace 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het programma van de Vredefeesten en Villa Pace 2019 goed te keuren. De begin- en einduren van 
2018 worden in 2019 gerespecteerd. De Vredefeesten vinden in 2019 plaats van 6 tot en met 
8 september. 
 
Artikel 2 
in het programma van de Vredefeesten 2019 ruimte te maken voor de herdenking van 75 jaar 
bevrijding, waaronder een show op de Grote Markt op vrijdag- en zaterdagavond. 
 
Artikel 3 
de raming van de Vredefeesten 2019 goed te keuren, zoals in bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht, waarbij het maximum saldo wordt vastgelegd op 375.000 EUR (Raming I). 
 
Artikel 4 
volgende garanties af te spreken met de aannemer van de werken voor de nieuwe vleugel voor het 
stadhuis: 

  de werfzone komt niet verder dan het begin van het binnenplein zodat er geen plaatsen voor 
ballons verloren gaan; 

  dat er geen hinderlijke kraan in de werfzone staat tijdens de Vredefeesten; 
  dat er een doorgang kan gecreëerd worden voor de wagens van de piloten als way-out richting 
Parkstraat. 

 
 
 
Proefproject verhuur buurthuis Peter Benoitpark: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
het proefproject (1 februari - 31 december 2019) voor het verhuren van het buurthuis in Peter 
Benoitpark aan particulieren (enkel buurtbewoners) en erkende verenigingen goed te keuren. 
Voor de bewoners die recht hebben op een kansenpas, wordt een aangepast tarief gevraagd. 
 
Artikel 2 
hiervoor een uitzondering te verlenen op artikel 1 van het huishoudelijk reglement betreffende 
gebruik culturele infrastructuur behorend tot ACCSI vzw: 'de lokalen van ACCSI vzw worden niet ter 
beschikking gesteld aan privépersonen of voor privé-initiatieven.' 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 11.20 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


