
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
28 januari 2019 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Peter Buysrogge, schepen 
(N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de 
heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); mevrouw Ine 
Somers, schepen (Open Vld); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten: vaststellen nieuwe aantallen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten met ingang van 2019 de forfaitaire aantallen van verspreide exemplaren 
als volgt vast te stellen: 

deelgemeente aantal in 2018 aantal nieuw vast te stellen 
voor 2019 

Sint-Niklaas 18.765 19.170 

Belsele 3.817 3.915 

Nieuwkerken 2.430 2.470 

Sinaai 2.292 2.337 

of in totaal 27.304 27.892 
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Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: inrichten 
van een werfzone: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Enes Bouw bvba, Beenaertwijk 34, 9100 Sint-Niklaas, tot tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein voor het inrichten van een werfzone ter hoogte van het 
pand Polderstraat 8 te Sint-Niklaas, onder de volgende voorwaarden: 

  inname van openbaar domein: 
er kan een werfzone van 3,60 m bij 3,60 m worden ingericht voor het plaatsen van een 
bouwkraan deels op het voetpad en deels op de rijbaan; de zone moet worden afgesloten met 
herashekkens; 
tussen de bouwkraan en de gevel moet de ruimte voor de stelling beperkt blijven tot 60 cm, 
zodat na opstelling van de stelling, de bouwkraan en de herashekkens, er nog een vrije 
doorgang op de rijbaan resteert van 3,90 meter; 
de inname is voorzien vanaf 11 februari 2019 gedurende twee maanden; 

  de nodige signalisatie moet worden aangebracht; 
  het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 

 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het zesde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(reclamevoertuigen en -objecten), aanslagjaar 2018, zes artikelen voor een bedrag van 599,86 EUR, 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
het zesde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(flyeren, uitdelen van gadgets, e.d.), aanslagjaar 2018, drie artikelen voor een bedrag van 100 EUR, 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 3 
het zesde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(mobiele verkoopsruimten), aanslagjaar 2018, vijf artikelen voor een bedrag van 309 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
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Artikel 4 
het vijfde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(tijdelijke opstellingen), aanslagjaar 2018, drie artikelen voor een bedrag van 5,40 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 5 
het vierde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(koopwaren), aanslagjaar 2018, drie artikelen voor een bedrag van 419,81 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan 
Handicap International vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Handicap International vzw, Gewijde-Boomstraat 44/B001, 1050 Brussel, 
om in 2019 op het grondgebied van de stad fondsenwervingen te organiseren, op voorwaarde dat: 
-  bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt 

worden toegepast; 
-  er maximaal tweemaal per jaar aan fondsenwerving wordt gedaan; 
-  de organisatie vooraf aan het stadsbestuur meedeelt op welke data en op welke plaatsen dit zal 

gebeuren. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Indiandribble, Square Sainctelette 4-5, 1000 Brussel, om op 14 en 
20 maart 2019 op de Grote Markt flyers te verdelen vanuit een trailer op voorwaarde dat eventueel 
achtergelaten publiciteitsmateriaal door de aanvrager wordt opgeruimd en de belasting op de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 200 EUR wordt betaald. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Casino Concertzaal, Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, om op 
17 februari 2019 een oude Mustang en een replica van een antieke benzinepomp op te stellen voor 
de ingang van De Casino, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de 
belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 38,70 EUR wordt betaald. 
 
 
 
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 1923 tot en met 2007 van het dienstjaar 2018 en van 1 tot en 

met 54 van het dienstjaar 2019; 
-  facturen: van 2352 tot en met 2439 van het dienstjaar 2018 en van 1 tot en met 15 van het 

dienstjaar 2019; 
-  vastgestelde rechten: van 1092 tot en met 1104 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. 
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Verslag comité preventie en bescherming op het werk 3 december 2018: kennisneming en opdracht 
tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming 
op het werk van 3 december 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en analyses 
van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 3 december 
2018, met name de adviezen in verband met het bevrijden van personen uit liften en het bestek 
voor veiligheidskledij. 
 
 
 
Aankoop tien nieuwe iPads bibliotheek: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aankoop van tien iPads + bescherming voor de bibliotheek voor een 
totaalbedrag van 4.204,36 EUR + 882,92 EUR (21 % btw) = 5.087,28 EUR, en deze aankoop te 
gunnen aan de firma Switch B2B, Noorderlaan 79 bus 4, 2030 Antwerpen, op basis van het 
raamcontract Brugge. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-Vrouw 
ten Bos 19 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 
19 november 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad HH. Andreas & Ghislenus-
parochie 9 januari 2019: 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 
9 januari 2019 van de kerkraad van de HH. Andreas & Ghislenusparochie, als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 21 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 
21 januari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
MIWA: toegang tot lokaal bevolkingsbestand in het kader van diftar: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
dat MIWA, de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland, 
Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas, toegang krijgt tot het lokaal bevolkingsbestand (en andere 
specifieke adres- en bevolkingsgegevens) van de stad Sint-Niklaas, teneinde de huisvuilcontainers 
voor diftar-huis-aan-huis te kunnen verbinden met de noodzakelijke gegevens van de gebruiker. De 
gegevens worden verschaft conform de regels binnen de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (GDPR). 
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Bepalingen huwelijk 2019, 2020 en begin 2021 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het overzicht van de dagen waarop een toekomstig koppel in 2019, 2020 en 
begin 2021 niet of slechts op beperkte momenten kan trouwen in het stadhuis of in de buiten-
gemeente. 
 
 
 
Aankoop verkiezingspakket Cevi voor de komende verkiezingen van 26 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verkiezingspakket voor de organisatie van de verkiezingen van 26 mei 2019 dat software-
leverancier Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent, aanbiedt aan 0,28 EUR/kiezer (excl. 6 % btw) aan te 
kopen. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus, Telenet bvba en 
Telenet nv: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent; Eandis, Heistraat 
88, 9100 Sint-Niklaas; Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen; Telenet bvba, Lierse-
steenweg 4, 2800 Mechelen, en Telenet nv, Sluisweg 1 bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren van 
werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet voldaan worden 
aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde 
bijkomende voorwaarden. 
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Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: tijdelijke opslagplaats (TOP): voorbereidende grondwerken opbouw weegbrug: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorbereidende grondwerken i.f.v. het plaatsen van de opbouw weegbrug aan de tijdelijke 
opslagplaats (TOP), in het kader van het raamcontract voor de aanleg, de vernieuwing en het 
onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere verhardingen te laten uitvoeren door de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 
18.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: verstevigen oever waterloop 67 (Sint-
Gillisbaan) t.h.v. huisnummer 46: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verstevigen van de oever van waterloop 67 (Sint-Gillisbaan) ter hoogte van huisnummer 46 
goed te keuren en, in het kader van het raamcontract uitvoeren van onderhoudswerken aan 
onbevaarbare 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 4.800 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: herstellen duiker Ster 46: vastlegging 
kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het herstellen van de duiker ter hoogte van de oprit Ster 46 goed te keuren en, in het kader van het 
raamcontract uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en niet-
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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 3.775 EUR, btw 
verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 9 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 9 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 
Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 255.779,64 EUR, btw 
verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.123.069,82 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 9-afkoppelingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 9 - afkoppelingen van Besix infra nv, Steenwinkel-
straat 640, 2627 Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 
8.151,74 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.131.221,56 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: 
goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 
Brussel, voor de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen 
regeling' voor een bedrag van 103.359,01 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 166.831,61 EUR, btw verlegd. 
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Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring vorderingsstaat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van De Centrale Verwarming Van Den Branden, 
Marynen en co nv, Cleydaellaan 16, Bus 7, 2630 Aartselaar, voor de opdracht 'sport- en cultuur-
centrum De Klavers: renovatie stookplaats' voor een bedrag van 23.928,52 EUR, btw verlegd, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van 196.990,99 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van De Centrale Verwarming Van Den Branden, 
Marynen en co nv, Cleydaellaan 16, Bus 7, 2630 Aartselaar, voor de opdracht 'sport- en cultuur-
centrum De Klavers: renovatie stookplaats' voor een bedrag van 36.814,97 EUR, btw verlegd, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van 233.805,96 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site De Klavers in Belsele: goedkeuring 
verrekening 1: dolomietverharding toegangspad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: dolomietverharding toegangspad van THV VHK – 
De Tender, Kuilstraat 2 , 9111 Belsele, voor de opdracht 'uitbreiding school en buitenschoolse 
opvang op de site De Klavers in Belsele' voor het totaalbedrag in meer van 3.790,18 EUR, btw 
verlegd. 
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Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goedkeuring 
verrekening 7: andere ketel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 7: andere ketel van Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en 
uitbreiding' voor het totaalbedrag in meer van 1.250 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goedkeuring 
vorderingsstaat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en 
uitbreiding' voor een bedrag van 7.066,82 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 93.082,54 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring vorderingsstaat 7 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 7 van Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38, 2070 
Zwijndrecht, voor de opdracht 'aanleg wijkpark Witte Molen' voor een bedrag van 34.813,45 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 215.972,02 EUR, btw verlegd. 
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Werken: verbeteringswerken Godsschalkstraat: verplaatsen van verlichtingspalen en aanpassen van 
het net: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verplaatsen van de verlichtingspalen en het aanpassen van het net, in het kader van de 
opdracht 'verbeteringswerken Godsschalkstraat', te gunnen aan Eandis, Heistraat 88, 9100 Sint-
Niklaas, voor het bedrag van 6.266,48 EUR, vrij van btw. 
 
 
 
Werken: Hoogkamerstraat: vernieuwen voetpaden: definitieve aanvaarding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Hoogkamerstraat: vernieuwen voetpaden' definitief te aanvaarden. De tweede helft 
van borgtocht nr. 12/130920 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas) van 3.100 EUR mag 
worden vrijgegeven ten gunste van de firma Grabeva nv, Olmenstraat 6, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Leveringen: dienst BOD: raamcontract leveren teelaarde op afroep: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2019-014/OVA/teelaarde/TV-CQ en de raming voor de opdracht 'leveren 
teelaarde op afroep', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te 
keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 24.793,39 EUR + 5.206,61 EUR (21 % btw) = 
30.000 EUR voor de gehele looptijd. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
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Artikel 3 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de inge-
diende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst beheer openbaar domein en het 
team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Leveringen: ondersteuning omgeving: leveren en plaatsen van parkeersensoren op winkelparkeer-
plaatsen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2019-056/OVA/winkelparkeersensoren/JG-RDW voor de opdracht 'Leveren en 
plaatsen van parkeersensoren op winkelparkeerplaatsen', opgesteld door de dienst overheids-
opdrachten en administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheids-
opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
20.000 EUR (btw incl.). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een vertegenwoordiger van: 
- de dienst overheidsopdrachten en administratie; 
- de dienst ondersteuning omgeving. 
 
 
 
Leveringen: openbare werken: vervanging graafmachine: vrijgave borgstelling: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vrijgave van de borgstelling (6.500 EUR) voor het leveren van een nieuwe 
graafmachine voor de dienst openbare werken aan de firma WDW-Service bvba, Heide 53, 3210 
Lubbeek. Deze borg werd gesteld bij de kredietinstelling Crelan cvba, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 
Brussel, onder het kenmerk BE78 1043 7587 8986. 
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Artikel 2 
opdracht te geven aan Crelan cvba hiervoor het nodige te doen. 
 
 
 
Diensten: De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen schoolgebouw tot twee multifunctionele 
lokalen, twee duplexappartementen en opslag- en atelierruimte: afsluiten ABR-polis: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het afsluiten van een ABR-polis voor het project 'De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen 
schoolgebouw tot twee multifunctionele lokalen, twee duplexappartementen en opslag- en 
atelierruimte' te gunnen aan Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, aan een premie van 
1,85 % van 2.102.000 EUR (waarde van de werken), zijnde 3.888,70 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Diensten: aanstelling ontwerper voor realisatie stadswinkel en stadsarchief: ereloon: betaalbaar-
stelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonfactuur voor de opdracht 'aanstelling ontwerper voor realisatie stadswinkel 
en stadsarchief' goed te keuren en het bedrag van 144.175,34 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen 
ten gunste van TBM Robbrect & Daem Architecten - Callebaut Architecten, Lieremanstraat 64, 9000 
Gent. 
 
 
 
Diensten: bodemsaneringswerken Gasmeterstraat: begeleiding door bodemsaneringsdeskundige: 
betaalbaarstelling vorderingsstaten 44, 45 en 46 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vorderingsstaten 44, 45 en 46 in het kader van de begeleiding van de bodemsaneringswerken in de 
Gasmeterstraat goed te keuren en de respectievelijke bedragen van 949,85 EUR, 1.011,56 EUR en 
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1.072,06 EUR, btw inbegrepen, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma ABO, Derbystraat 55, 
9051 Sint-Denijs-Westrem. 
 
 
 
Diensten: openbare werken: ongediertebestrijding: bekrachtiging beslissing OCMW 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van het OCMW van de budgethouder van 12 december 2018 te bekrachtigen 
betreffende de ongediertebestrijding. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat het raamcontract met een totale looptijd van vier jaar ingaat op 
3 januari 2019. 
 
Artikel 3 
er kennis van te nemen dat het raamcontract voor de ongediertebestrijding toegewezen is aan de 
firma Cleaning Masters nv, Westkaai 11, 2170 Merksem. De prijs voor de bestrijding van 
knaagdieren op afroep per interventie op diverse locaties mogelijk binnen groot Sint-Niklaas 
bedraagt 78,75 EUR, excl. btw, per jaar. De prijs voor de bestrijding van insecten op afroep per 
interventie op diverse locaties mogelijk binnen groot Sint-Niklaas bedraagt 68,25 EUR, excl. btw, 
per stuk. 
 
 
 
Diensten: rioproject Puitvoetstraat: opmaken technisch verslag grondverzet: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het opmaken van het technisch verslag grondverzet voor het rioproject Puitvoetstraat, op basis van 
de raamovereenkomst afgesloten voor de periode van één jaar vanaf 5 maart 2018, te gunnen aan 
de Bodemkundige Dienst van België vzw, W. De Croylaan 48, 3001 Heverlee, voor een indicatief 
geraamd bedrag van 5.485,90 EUR + 1.152,04 EUR (btw 21 %) = 6.637,94 EUR. 
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Diensten: ICT: verlengen onderhoud server/SAN infrastructuur: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de onderhoudscontracten betreffende de SAN-infrastructuur en de centrale server te verlengen tot 
30 juni 2020, en deze verlenging te gunnen aan de firma Cipal Schaubroeck nv, Bell Telephonelaan 
2D, 2440 Geel, BE 0664 474 051, voor een totaalbedrag van 17.854,93 EUR + 3.749,54 EUR (21 % 
btw) = 21.604,47 EUR. 
 
Artikel 2 
de kosten te verdelen volgens de goedgekeurde verdeelsleutel: 
- stadsbestuur: 60 % (12.962,68 EUR (inclusief btw)); 
- OCMW: 40 % (8.641,79 EUR (inclusief btw)). 
 
Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te brengen van deze beslissing. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Truweelstraat 18, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag (2018/519): artikel 41: verlenen vergunning na advies POVC 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen aan Colortex bvba, Industriepark-West 53, 9100 
Sint-Niklaas, tot het verder exploiteren van een textielveredelingsbedrijf, voornoemd adres sectie D 
nr. 1832E, op basis van het verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (rekening 
houdend met de aanvulling van de GOA discipline milieu betreffende de stookinstallatie). 
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Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 
JBC nv, Industriepark Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren, voor het plaatsen van 
airco's, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas (shop 95), sectie D nr. 1155R (19/28). De akteneming 
van 3 februari 2014 (shop 98) wordt opgeheven. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: omzetten milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde 
duur (2018/422) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van Belgomine nv, Wilfordkaai 43, 9140 Temse, voor de 
omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur in een omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur, voor het exploiteren van een tankstation, aan Begijnenstraat 162, 9100 Sint 
Niklaas, sectie B nrs. 270P2, N2 en K2, en de aanvrager in kennis te stellen dat niet voldaan is aan 
één van de randvoorwaarden om de korte procedure te volgen. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 11 januari 2019 van notaris Carol Bohyn, Perstraat 65, 9120 Beveren, de splitsing en 

verkoping van een perceeltje grond te Sint-Niklaas, Bekelstraat, sectie A nr. 207 t², groot 30,29 
m²; 

2.  Op 16 januari 2019 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele, de splitsing en 
recht van opstal te Sint-Niklaas, Pr.J. Charlottelaan 49, sectie D nr. 634 g, groot 429,08 m²; 
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3.  Op 22 januari 2019 van notaris Verstraeten en Roegiers, Kerkstraat 78, 9120 Vrasene, het 
splitsen en ruilen van een perceel grond te Sinaai, Edgar Tinelstraat, sectie A nr. 991 p, groot 
319 m². 

 
 
 
Verdelingsplannen (deel 2): kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1. Op 4 januari 2019 door notaris Bohyn, Perstraat 65, 9120 Haasdonk, de splitsing en ruiling van 

een perceel grond te Sint-Niklaas, nabij de Eigenlostraat, sectie C nr. 1170 l,m,g, groot 276 m² 
en 275 m²; 

2.  Op 4 januari 2019 door notaris Bohyn, Perstraat 65, 9120 Haasdonk, de splitsing en 
erfdienstbaarheid van een perceel grond te Sint-Niklaas, nabij de Eigenlostraat, sectie C 
nr. 1170h, groot 13,71 m²; 

3. Op 8 januari 2019 door notaris Annelies Verstraete, Zwaanaardestraat 18, 9112 Sinaai, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond te Sinaai, Luitentuitstraat, sectie B nr. 784 m², 
groot 723,70 m²; 

4.  Op 10 januari 2019 van notaris Dirk Smet, Lage Kerkwegel 4, 9170 Sint-Gillis-Waas, de splitsing 
en verkoping van een perceel grond met magazijn te Sint-Niklaas, Prinses Marie-Joséstraat 
37/39, sectie B nr. 509 n³, groot 357 m². 

 
 
 
Berekening bankwaarborg: akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de berekening van de bankwaarborg voor een bedrag van 9.271,39 EUR voor 
de aanleg van een trage doorsteek, uitgevoerd door de firma Oro Projects, langsheen de Prinses 
Josephine Charlottelaan 51, 9100 Sint-Niklaas. De bankwaarborg zal worden vrijgegeven na de 
definitieve oplevering van de werken. 
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Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale installatiepremie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de stedelijke 
sociale installatiepremie van 1.000 EUR per woning of in totaal 5.000 EUR betaalbaar te stellen 
op rekening BE86 0910 1250 5450 en dit voor de woningen: 

 Collegestraat 34 b2, 9100 Sint-Niklaas; 
 De Meulenaerstraat 56, 9100 Sint-Niklaas; 
 Heidebloemstraat 73, 9100 Sint-Niklaas; 
 Koningin Fabiolapark 51, 9100 Sint-Niklaas; 
 Polderstraat 54 b1, 9100 Sint-Niklaas. 

 
 
 
Uitbetaling toegekende subsidie transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale 
uitstraling voor het project Verknipt aan WARP: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de uitbetaling van 10.248,18 EUR van het toegekende subsidiebedrag van 
KIOSK, voor het project Verknipt aan WARP vzw, Apostelstraat 20, 9100 Sint-Niklaas, 
BE 0479.060.927, rekeningnummer: BE48 7330 3601 5827. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de uitbetaling van 150 EUR van het toegekende subsidiebedrag van KIOSK, 
voor het project Verknipt aan Vormingplus Waas-en-Dender, Rode Kruisstraat 23, 9100 
Sint-Niklaas, BE 0860.160.861 rekeningnummer: BE33 8916 7404 6946. 
 
 
 
Toekenning parkeertickets voor externe sprekers en lesgevers in de stedelijke openbare 
bibliotheek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het toekennen van 150 parkeertickets aan het secretariaat van de bib voor 
sprekers (auteurs, illustratoren, vormgevers) en vrijwilligers voor de Voorleestoer op maandag 6 mei 
2019 én voor sprekers en lesgevers bij losse activiteiten in de bibliotheek. 
 
 
 
Donderdagse markt: overdracht standplaats: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vraag van EDCO bvba, Brugstraat 18A 9270 Kalken, tot overdracht van haar 
standplaats nr. 81 met een grootte van 16 m op 3 m, voor de verkoop van bloemen en planten, aan 
de firma Betjes Bloemen, Cedronbeekstraat 68, 9190 Stekene, voor de verkoop van bloemen en 
planten. 
 
 
 
Koninklijk Verbond 'De veteranen en sympathisanten van Koning Albert I': toelating organisatie 
bloemenhulde op maandag 8 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te geven aan het Koninklijk Verbond 'De veteranen en sympathisanten van Koning 
Albert I' om op maandag 8 april 2019 om 11.30 uur een bloemenhulde te organiseren aan het 
monument in het Romain De Vidtspark ter herdenking van de geboorte van Koning Albert I. 
 
Artikel 2 
niet in te gaan op de vragen van het bestuur van het Koninklijk Verbond om: 
- als stadsbestuur deel te nemen aan de bloemenhulde; 
- te zorgen voor bevlagging rond het monument; 
- te zorgen dat de omgeving wordt opgeruimd; 
- te zorgen voor een geluidsinstallatie. 
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Albertsvrienden vzw: Puivelde Kermis: 10 tot 15 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Puivelde Kermis door Albertsvrienden vzw, p/a Bosstraat 88, 9111 Belsele, 
van vrijdag 10 mei tot woensdag 15 mei 2019 op de weide naast firma De Rover, Kruisstraat 14, 
9111 Belsele, toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min op zaterdag 11 mei 2019 tussen 22 uur en 3 uur in plaats van tot 4.30 uur 
zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, op voorwaarde dat het advies van de milieudienst wordt 
nageleefd. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: seniorenbeurs: 19 november 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de seniorenbeurs door het stadsbestuur van Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 1, 
9100 Sint-Niklaas, op dinsdag 19 november 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken en het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
SeventyFour Creations en Tempo Per Te: VLINGAF stelt voor…: 20 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘VLINGAF stelt voor…’ door SeventyFour Creations en Tempo Per Te, p/a 
Streepstraat 109, 2950 Kapellen, op woensdag 20 februari 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 
9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapprij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
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Koninklijk landbouwcomité Sint-Niklaas: hespenbal: 9 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het hespenbal door Koninklijk landbouwcomité Sint-Niklaas, p/a 
Kromstraat 63, 9150 Kruibeke, op zaterdag 9 februari 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 
Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Wegvoeringsstraat: burenfeest: 26 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Wegvoeringsstraat, p/a Wegvoeringsstraat 111, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van het burenfeest dat plaats-
vond op zaterdag 26 januari 2019 in Basisschool De Fontein, Nijverheidsstraat 31, 9100 Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Scouts en Gidsen District Klaas: Districtdag: 23 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de districtdag met optocht door Scouts en Gidsen District 
Klaas, p/a Moerlandstraat 3a 001, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 23 maart 2019 van de Grote 
Markt naar Puytvoet, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd, en gezien de grote groep 
en om veiligheidsredenen de alternatieve route door de politie voorgesteld, wordt gevolgd. 
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Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius: TarsiQuiz: 8 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de TarsiQuiz door Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p/a Kerkstraat 67, 9111 
Belsele, op vrijdag 8 maart 2019 in de Calfac, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken, op voorwaarde dat 
het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Sportbar Hulshout bvba: Jungle Jump: 15 april tot 17 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Jungle Jump door Sportbar Hulshout bvba, p/a Vital 
Celenplein 6/1/1, 2235 Hulshout, van maandag 15 april tot woensdag 17 april 2019 in ’t Bau-huis, 
Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid in de zaal en op de verharding voor de ingang van ’t Bau-
huis, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Ekster Camille: nieuwjaarshappening: 6 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan buurtcomité Ekster-Camille een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor 
de organisatie van de nieuwjaarshappening die plaatsvond op zondag 6 januari 2019 in Buurthuis 
Clementwijk in de Frans Van Cauwelaertlaan te Sint-Niklaas. 
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Provinciaal domein De Ster: eieren na Pasen: 22 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘eieren na Pasen’ door provinciaal domein De Ster, p/a Lange Rekstraat 30, 
9100 Sint-Niklaas, op maandag 22 april 2019 in het provinciaal domein De Ster, toelating te 
verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Broederschool Handelsafdeling: TruckXperience op Kroonmolenplein: 25 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘TruckXperience’ door Broederschool Handelsafdeling, 
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 25 maart 2019 van 12 tot 17.30 uur op het 
Kroonmolenplein en hiervoor toelating te verlenen voor een parkeerverbod op het 
Kroonmolenplein op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Gouwhuis Karree: Karree apres-examen feest: 2 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min, voor het 'Karree apres-examen feest', georganiseerd door Gouwhuis Karree, 
Apostelstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 2 februari 2019 in Gouwhuis Karree, Apostelstraat 
5, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Regionaal sportfeest KLJ Sinaai: sportcentrum Ter Beke: 1 september 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Regionaal Sportfeest KLJ Sinaai’ op de sportterreinen 
Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4, 9112 Sinaai, op zondag 1 september 2019 en hiervoor toelating 
te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  eenrichtingsverkeer in de Hooimanstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 121 op zondag 

1 september van 7.30 tot 18.30 uur; 
-  het gebruik van openbaar domein: sportcentrum Ter Beke; 
- het inrichten van een eetgelegenheid: smosjes, fruit, frietjes; 
-  het plaatsen van een tent op de sportterreinen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stedelijke bibliotheek Sint-Niklaas: Bibparade: 17 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Bibparade door de stedelijke openbare bibliotheek 
van Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 17 maart 2019 op de 
esplanade vóór de bibliotheek en hiervoor toelating te verlenen voor het inrichten van een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
De Blauwe Dolfijn vzw: Ine Feest: 16 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van 'Ine Feest' door De Blauwe Dolfijn vzw, p/a Oudeheerweg-
Heide 58, 9250 Waasmunster, op zaterdag 16 maart 2019 in Garage Jacobs, Industriepark-Noord 2, 
9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
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- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, tot 3 uur i.p.v. 
tot 5 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
WTC Kontakt Sint-Niklaas: TI-Raleigh Tour Waasland voor wielertoeristen: 16 juni 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de TI-Raleigh Tour Waasland voor wielertoeristen door 
WTC Kontakt, Verlatdreef 19/11, 9120 Beveren, op zondag 16 juni 2019, met vertrek op de Grote 
Markt te Sint-Niklaas en via het parcours in bijlage, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het gebruik van het lokaal van de Vriendenkring in het stadhuis; 
- het aanbrengen van tijdelijke bewegwijzering op het parcours,  
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
Aan de organisator wordt gevraagd om spoedig contact op te nemen met de politie. 
 
 
 
Financiële tegemoetkoming in huur 't Bau-huis voor De Sint-Niklase Kanarie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een siervogeltentoonstelling door de Algemene Ornithologische Bond van 
België in samenwerking met De Sint-Niklase Kanarie van 11 tot en met 16 december 2018 in 
't Bau-huis een tegemoetkoming in de huur te verlenen van 25 %, zijnde 2.178 EUR. De 
tussenkomst wordt uitbetaald aan De Sint-Niklase Kanarie. 
 
 
 
Kosteloos gebruik speelkoer site De Kouter: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan de Folkloristische vereniging 'De Kabaskes' toelating te verlenen om op zondag 17 maart 2019 
de reuzen kosteloos te laten opstellen (zijnde twee personenwagens en één aanhangwagen) op de 
koer van De Kouter naar aanleiding van de carnavalstoet in Belsele. 
 
 
 
Subsidies ter ondersteuning van cultuurprojecten en boekvoorstellingen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het subsidiereglement ter ondersteuning van een boek-, cd- of dvd-voorstelling, 
een subsidie van 150 EUR betaalbaar te stellen aan Moniek Vermeulen voor de boekvoorstelling 
van 'kat is weg', die plaatsvond op 21 oktober 2018 in de Bib van Sint-Niklaas. 
 
 
 
Subsidies ter ondersteuning van cultuurprojecten en boekvoorstellingen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het subsidiereglement ter ondersteuning van een boek-, cd- of dvd-voorstelling, 
een subsidie van 150 EUR betaalbaar te stellen aan KOKW, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas, voor 
de boekvoorstelling van 'De Castro y Toledo', die plaatsvond op 10 januari 2019 in de Bib van Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Erkenning sportvereniging Positive Reward Dog Sports: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vereniging Positive Reward Dog Sports als sportvereniging te erkennen en deze club in 
uitvoering van artikel 10 van het erkenningsreglement het lidmaatschap van de sportraad aan te 
bieden. 
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Special Olympics 2019: betaalbaarstelling eerste schijf financiële bijdrage 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
van de financiële bijdrage voor de Special Olympics Nationale Spelen 2019 een eerste schijf ten 
bedrage van 24.000 EUR betaalbaar te stellen aan Special Olympics Belgium vzw, van der 
Meerschenlaan 166b, 1150 Brussel. 
 
 
 
Krokussportkampen: toewijzing diensten aan Captain Sport: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de toewijzing aan Captain Sport, Industrieweg 122/z, 9032 Wondelgem, van de 
organisatie van twee sportkampen in zowel sporthal De Klavers als sporthal De Mispelaer, waarbij 
de facturen respectievelijk 2.725 EUR en 5.135 EUR, vrij van btw zullen bedragen. 
 
 
 
Internationale samenwerking: programma Europadag 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de lezing "'(bijna) Alles over de talen in Europa' op donderdag 9 mei 2019 om 
20 uur in de Bib, ter invulling van Europadag 2019. 
 
 
 
Organisatie buitenspeeldag 2019: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de organisatie van de buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 principieel goed te keuren. De 
coördinatie gebeurt door JOS vzw. De kosten worden verdeeld tussen de stad en JOS vzw. De stad 
stelt de vrijwilligers aan en verzekert de deelnemers. Een uitgewerkt programma en daaraan 
gekoppelde raming worden later voorgelegd. 
 
 
 
Opstart nieuwe groepsopvang voor samenwerkende onthaalouders ‘t Peperkoekenhuisje: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1  
kennis te nemen van de opstart van ‘t Peperkoekenhuisje, een locatie voor samenwerkende 
onthaalouders van de dienst voor gezinsopvang Zonnestraal. ‘t Peperkoekenhuisje is gelegen aan 
‘t Brugsken 102, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius 
vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 119 EUR als terugbetaling van de 
helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
voorstellingen 'Carmen' en 'Nonkel Wanja' van Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius, 
Heimolenstraat 76F, 9100 Sint-Niklaas, (BE21 3630 5513 1103). 
 
 
 
Organisatiebeheersing: Audio: Auditcharter en samenstelling auditcomité: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het auditcomité voor stad Sint-Niklaas als volgt samen te stellen: 
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Voorzitter: Peter Buysrogge, schepen; 
Leden: 
- Carl Hanssens, schepen; 
- Bart De Bruyne, schepen; 
- 1 of 2 externen (auditdiensten Gent en Antwerpen); 
- Johan Verhulst, algemeen directeur stad en OCMW; 
- Bart Foubert, financieel directeur stad en OCMW. 
Secretaris: Veerle Verhoestraete, beleidsadviseur team beleidsondersteuning. 
 
Artikel 2 
het auditcharter vastgesteld door de Raad van Bestuur van Audio op 7 december 2018 goed te 
keuren. 
 
 
 
Kenniscentrum Vlaamse Steden: ontwikkeling software Opvolging Realisatie Bestuursakkoord 
(ORBA) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stappen in het door het Kenniscentrum Vlaamse Steden opgezette traject om een tool ORBA 
(Opvolging Realisatie BestuursAkkoord) te ontwikkelen voor de opvolging, op maat van Sint-
Niklaas, van de doelstellingen, projecten en indicatoren uit de nieuwe meerjarenplanning 
2020-2025. Dit vergt een eenmalige investering van minimum 9.750 EUR en maximum 15.600 EUR 
en een jaarlijks weerkerende kost voor onderhoud en hosting van minimum 13.964 EUR en 
maximum 22.342,97 EUR, afhankelijk van het aantal deelnemende steden (prijzen exclusief btw 
voor minimum vijf en maximum acht steden). 
 
 
 
Organisatie: uitoefening bepaalde bevoegdheden overheidsopdrachten: toevertrouwing aan 
algemeen directeur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het 'reglement betreffende het toevertrouwen aan de algemeen directeur van bepaalde bevoegd-
heden inzake overheidsopdrachten' als volgt vast te stellen: 
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 Artikel 1. Binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan vertrouwt het college van 
burgemeester en schepenen de bevoegdheid tot de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten tot 2.500 EUR (exclusief btw) en de bevoegdheid tot het 
voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten tot 
2.500 EUR (exclusief btw) toe aan de algemeen directeur. 

 Artikel 2. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid verder toevertrouwen aan personeels-
leden van de stad en het OCMW Sint-Niklaas, waardoor de bepalingen van dit reglement ook op 
hen van toepassing worden. 

 Artikel 3. Hoewel de uitgave voor de genoemde bedragen volgens de wetgeving overheids-
opdrachten kan geschieden op basis van een aangenomen factuur, houdt deze toevertrouwde 
bevoegdheid de verplichting in om aan prijsvergelijking te doen tussen verschillende aanbieders. 
Aanbevolen wordt om minstens drie offertes op te vragen. 

 Artikel 4. De toevertrouwde bevoegdheid geldt enkel voor uitgaven die verricht worden in 
overeenstemming met de bepalingen die opgenomen zijn in de handboeken financiële praktijk en 
overheidsopdrachten. Deze handboeken zijn digitaal ter beschikking. 

 Artikel 5. Wanneer uit steekproeven blijkt dat er onvoldoende garanties zijn dat er een prijsver-
gelijking gebeurd is, kan de persoon aan wie deze bevoegdheid werd toevertrouwd, ter verant-
woording geroepen worden. Bij een vermoeden van misbruik wordt opgetreden conform het 
arbeidsreglement. 

 Artikel 6. Er wordt wekelijks gerapporteerd aan het college over deze toevertrouwde bevoegd-
heid, aan de hand van lijsten van definitieve vastleggingen. 

 Artikel 7. Dit reglement gaat in op 29 januari 2019. Vanaf die datum vervangt dit reglement het 
'reglement betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot het voeren van de gunningsprocedure, 
de gunning en de uitvoering van bepaalde overheidsopdrachten', zoals vastgesteld door het college 
op 2 december 2013. 
 
 
 
Voorstel seizoentewerkstelling 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de seizoentewerkstelling, zoals voorzien in de budgetten van 2019, goed te keuren: 
-  dienst beheer openbaar domein 220 maanden + 16 maanden (gemeenteraadsbeslissing van 

26 januari 2018); 
-  dienst openbare werken: 9 maanden; 
-  team feestelijkheden 27 maanden + 26 maanden (collegebeslissing van 30 januari 2017). 
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Artikel 2 
dat de personeelsleden die in 2018 een gunstige evaluatie kregen, indien mogelijk, opnieuw 
worden aangesteld. De aanstellingsnota's volgen in zittingen van de adjunct-algemeen directeur. 
 
 
 
Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het begrip dagelijks personeelsbeheer, zoals vastgelegd door de 
gemeenteraad op 25 januari 2019. Onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan: 
 
Vorming: 
- goedkeuring studiedagen en interne cursussen tot 2.500 EUR (exclusief btw, maar met inbegrip 
van terugbetaling, dienstvrijstelling …); 
- toelating voor werkbezoeken, examenjury, optreden als spreker; 
- aanvragen rijbewijzen en betaling kosten; 
- opleggen verplichte opleidingen; 
- toelating voor langdurige opleidingen en langdurige schoolse opleidingen die leiden tot diploma 
+ opleidingsbeding, kosten- en compensatieregeling bij niet-verplichte avondschoolopleidingen; 
- betaalbaarstelling vormingsfacturen tot 2.500 EUR (exclusief btw); 
- toewijzing interne cursussen (VDAB, Syntra ...) tot 2.500 EUR (exclusief btw); 
- terugbetaling kosten langdurige opleidingen. 
 
Personeelsbeheer en wedden: 
- verlenging vermindering arbeidsprestaties; 
- toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie; 
- toekenning halvedagprestaties op doktersadvies; 
- toekenning verlof zonder wedde/onbetaald verlof; 
- vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde); 
- vaststelling en wijziging individuele uurroosters; 
- kennisneming erkenning arbeidsongeval; 
- kennisneming genezing in arbeidsongevallen met of zonder restletsel zonder blijvende arbeids-
ongeschiktheid; 
- toekenning rente in arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid; 
- in aanmerking nemen privédiensten/vaststellen individuele wedde; 
- toekenning/intrekking vermindering arbeidsprestaties; 
- toekenning invaliditeitsvergoeding. 
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Loopbaanbegeleiding: 
- vaststelling functiebeschrijvingen; 
- aanduiding evaluatoren; 
- toewijzen tewerkstellingsplaats. 
 
Selectie en organisatie: 
- vaststelling datum indiensttreding; 
- stageaanvragen/vrijwilligerswerk. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening inzake het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen 
(RCA/drones) of van op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen (RPAS) in het kader van Special 
Olympics Belgium – Openingsceremonie Nationale Spelen 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Special Olympics Belgium - Openingsceremonie 
Nationale Spelen 2019 goed te keuren. 
 
 
 
Gemeenteraad: verslag overleg fractievoorzitters 19 en 27 december 2018 en 2 en 14 januari 2019: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het overleg met de fractievoorzitters op 19 en 27 december 
2018 en 2 en 14 januari 2019. 
 
 
 
Lidmaatschappen verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden in 2019: lidgelden 
boven 2.500 EUR: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het dienstjaar 2019: 
-  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 7, 1030 Schaarbeek 

(lidmaatschapsbijdrage) - voor een bedrag van 54.391 EUR, inclusief btw; 
-  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 7, 1030 Schaarbeek 

(lidmaatschapsbijdrage Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden) - voor een 
bedrag van 14.466 EUR, inclusief btw; 

-  Vereniging voor Openbaar Groen vzw, Predikherenrei 1, 8000 Brugge (lidmaatschapsbijdrage) - 
voor een bedrag van 5.600 EUR, inclusief btw; 

-  Toerisme Waasland vzw, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas (ledenbijdrage) - voor een 
bedrag van 16.000 EUR, inclusief btw; 

-  VLACO, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen (lidgeld en werkingsbijdrage) - voor een totaalbedrag 
van 4.939,46 EUR, inclusief btw (1.439,46 EUR (lidgeld) en 3.500 EUR (werkingsbijdrage)); 

-  Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde 
(lidmaatschapsbijdrage) - voor een bedrag van 30.000 EUR, inclusief btw. 

 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Bekken van de Gentse Kanalen: 
aanduiding lid bekkenbestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in het 
bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse Kanalen: 
-  de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai, als 

effectieve vertegenwoordiger; 
-  de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas, als 

plaatsvervangende vertegenwoordiger. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: verlengen vertegenwoordiging: 
beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende lidmaatschappen te behouden: 
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- AquaFlanders vzw; 
- Centrum voor Basiseducatie vzw - Leerpunt Waas & Dender; 
- Commissie voor juridische bijstand OCMW Lokeren; 
- Gemeentelijke Holding nv; 
- Netwerk Palliatieve Zorg 
- Samenwerkingsverband Eerstelijnsgezondheid Waasland (Sel) vzw. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrum voor Informatica vzw: 
aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en voordracht lid raad van bestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene 
vergadering van het Centrum voor Informatica vzw: 
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
volgende persoon voor te dragen als kandidaat-bestuurder in de algemene vergadering van het 
Centrum voor Informatica vzw: 
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Benedenscheldebekken: aanduiding 
lid bekkenbestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende personen aan te duiden in het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken: 
-  de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai, als 

effectieve vertegenwoordiger; 
-  de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas, als 

plaatsvervangende vertegenwoordiger. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Den Apostel vzw: aanduiding leden 
algemene vergadering en voordracht lid raad van bestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene 
vergadering van Den Apostel vzw: 
- de heer Bart De Bruyne, schepen, °15 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas, als 

effectieve vertegenwoordiger; 
-  de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas, als 

plaatsvervangende vertegenwoordiger. 
 
Artikel 2 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Den Apostel vzw voor te 
dragen: 
-  de heer Bart De Bruyne, schepen, °15 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas, als 

effectieve vertegenwoordiger; 
-  de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas, als 

plaatsvervangende vertegenwoordiger. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 
vzw: aanduiding lid algemene vergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Bosgroep Oost-
Vlaanderen Noord vzw aan te duiden: 
- de heer Jan Verheyden, natuurambtenaar; 
met als plaatsvervanger 
- mevrouw Veerle Stuer, afdelingshoofd plannen en ontwikkelen. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: aanduiding lid algemene 
vergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Audio aan te 
duiden: 
- de heer Peter Buysrogge. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk project Het Land 
van Reynaert: aanduiding leden ledenvergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het 
Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert: 
- de heer Filip Baeyens; 
- de heer Luk Huys. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Euregio Scheldemond: voordracht lid 
Scheldemondraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de Scheldemondraad van Euregio Scheldemond 
voor te dragen: 
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: recreatiedomein De Ster: verslag 
overleg 2 maart 2018, vaststelling agendapunten 1 maart 2019 en aanduiding vertegenwoordigers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het overlegplatform De Ster dat plaatshad op 2 maart 2018. 
 
Artikel 2 
de delegatie van de stad Sint-Niklaas in het overlegplatform met betrekking tot het recreatiepark 
De Ster door de provincie, als volgt samen te stellen: 
- schepen Peter Buysrogge; 
- schepen Ine Somers; 
- schepen Bart De Bruyne, 
en deze delegatie desgevallend aan te vullen met deskundigen/ambtenaren naargelang de 
noodzaak en het onderwerp van het overleg. 
 
Artikel 3 
de agendapunten voor het overleg van 1 maart 2019 als volgt vast te stellen: 
- contract De Ster - organisatoren (verwijzingen naar de stadsdiensten en stedelijke afspraken); 
- mogelijke realisatie kampeerautoterrein: aftoetsing interesse recreatiedomein; 
- waterpeil van de vijver; 
- varia: betrokkenheid van kinderen bij het inrichten van het domein (er werd onlangs een 
speelomgeving geplaatst die perfect past bij het tot dan toe nieuwste speelgedeelte, maar weinig 
uitdagend is voor kinderen. Een voorbeeld van een goede inrichting is provinciaal domein 
De Gavers). 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 januari 2019: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 25 januari 2019. 
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Foto- en verhalenboek ‘Zo is Sint-Niklaas’: tweede editie: principe en concept: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de uitgave van een tweede van het foto- en verhalenboek ‘Zo is Sint-Niklaas’ 
volgens een nieuw concept. 
 
 
 
Regenboogzebrapad Grote Markt: bordje met duiding: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord om aan de luifel aan de overgang van de Grote Markt naar de Houtbriel een bordje aan te 
brengen met enige duiding bij het regenboogzebrapad. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Tuc Rail: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
geen toelating te verlenen aan Tuc Rail, Fonsnylaan 39, 1060 Brussel, tot het uitvoeren van werken 
op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage, omdat tot op heden de noodzake-
lijkheid van een derde spoor niet werd aangetoond of bewezen door Infrabel. Er werden nog geen 
plannen voorgelegd en er werd geen specifiek budget voorzien binnen hun strategisch meerjaren-
investeringsplan. 
Infrabel claimt dat een bouwvrije strook van 10 meter, naast het spoor voorzien moet worden om 
een derde spoor niet te hypothekeren. 
Het toetsen van de technische haalbaarheid (door middel van het geotechnische onderzoek) 
alvorens de noodzakelijkheid ervan uitgeklaard werd, lijkt voorbarig. 
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Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: verbreden oever Belselebeek ter hoogte 
van Nieuwe Baan 60: beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verbreden van de oever van de Belselebeek ter hoogte van Nieuwe Baan 60 niet goed te 
keuren. 
 
 
 
Leveringen: ICT: vervangen netwerkswitchen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, de indicatieve raming (165.289,26 EUR + 34.710,74 EUR (21 % btw) = 
200.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het vervangen van de Enterasys 
netwerkswitchen door Cisco-apparatuur, op basis van de voorwaarden van het raamcontract van 
VITO, voor het stadsbestuur en OCMW van Sint-Niklaas en het Zorgpunt Waasland. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat volgende verdeelsleutel zal toegepast worden: 
- stadbestuur: 60 %; 
- OCMW: 40 %. 
 
Artikel 3 
het OCMW en het Zorgpunt Waasland op de hoogte te brengen van zijn beslissing. 
 
 
 
Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, UiT en personeelsmagazine: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 januari 2019, 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 laten opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek, de bijlage UiT In Sint-Niklaas en 
het personeelsblad voor de periode 1 mei 2019 tot 31 december 2022 te gunnen aan de 
economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Drukkerij Lowyck bvba, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 240.140 EUR + 14.408,40 EUR (6 % btw) = 
254.548,40 EUR. 
Het betreft volgende prijzen per editie (tegen de opgegeven oplagen van het bestek): 
- Stadskroniek: 4.682,02 EUR (inclusief btw) (26 edities); 
- UiT in Sint-Niklaas (bijlage Stadskroniek): 5.358,30 EUR (inclusief btw) (22 edities); 
- Personeelsblad: 1.244,44 EUR (inclusief btw) (12 edities). 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor het snoeien van bomen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 januari 2019, opgesteld 
door de dienst beheer openbaar domein. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de basisopdracht voor het snoeien van bomen te gunnen aan de economisch meest voordelige 
bieders (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde: 
- PAN Boombeheer cvba, Vortekoestraat 65, 9250 Waasmunster; 
- Krinkels, Weverstraat 39, 1840 Londerzeel. 
De verlengingen zullen gegund worden tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
 
Artikel 3 
de uitgaven te verrekenen op budgetcode 22500007/RME/0680 (actie/raming 
2019142034/2019142348). 
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Diensten: ICT: overbruggingsperiode externe ondersteuning voor netwerk en security: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanstellen van externe ondersteuning op het vlak van netwerk en security te gunnen aan de 
firma Totusnc (Freddy Blommaerts), Immerzeeldreef 259, 9300 Aalst, BE 0562 894 958, tegen het 
dagtarief van 680 EUR + 142,80 EUR (21% btw) = 822,80 EUR. 
Het betreft 32 dagen (2 dagen per week) gedurende de periode 1 januari 2019 tot en met 30 april 
2019, voor een totaalbedrag van 21.760 EUR + 4.569,60 EUR = 26.329,60 EUR. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat een procedure zal worden voorbereid om de toekomstige noden 
qua externe ondersteuning op het vlak van netwerk en security te ondervangen. 
 
 
 
Diensten: ICT: deelname aankoopcentrale Brugge: eerste vier afgewerkte percelen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het vrijblijvend instappen op de aankoopcentrale betreffende de reeds 
gegunde en vrijgegeven percelen van de raamovereenkomst van de stad Brugge omtrent IT, 
zijnde: 
-  perceel 1 (hardware): gegund aan de firma Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, 

BE0429 037 235, voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar); 
-  perceel 2 (software): gegund aan de firma Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, 

BE0429 037 235, voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar); 
-  perceel 4 (softwareondersteuning): gegund aan de firma Cronos nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich, 

BE0458 085 765, voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar); 
-  perceel 11 (audiovisuele oplossingen): gegund aan de firma Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 

1654 Huizingen, BE0429 037 235, voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar). 
 
Artikel 2 
deze beslissing ter kennisgeving te bezorgen aan de politiezone en het OCMW. 
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Diensten: databeheer en administratie: frisdrankautomaten in diverse gebouwen van de stad en 
OCMW: verhogen prijs per blikje: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de prijs voor een blikje frisdrank met 20 eurocent op te trekken in alle fris-
drankautomaten, met uitzondering van de frisdrankautomaat in het stadhuis waar de prijs voor een 
blikje frisdrank opgetrokken moet worden met 10 eurocent. 
 
 
 
Diensten: dienst HR: ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 januari 2019 voor 
perceel 1 (Naar een open feedbackcultuur), perceel 2 (Intervisiegroepen voor leidinggevenden), 
perceel 3 (Coaching leidinggevenden), opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en 
administratie. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden' met een looptijd van drie jaar, te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Escala - Skilliant cvba, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge: 
* Perceel 1 (Naar een open feedbackcultuur) tegen het nagerekend inschrijvingsbedrag van 
19.000 EUR + 3.990 EUR (21 % btw) = 22.990 EUR; 
* Perceel 2 (Intervisiegroepen voor leidinggevenden) tegen het nagerekend inschrijvingsbedrag van 
17.100 EUR + 3.591 EUR (21 % btw) = 20.691 EUR; 
* Perceel 3 (Coaching leidinggevenden) tegen het nagerekend inschrijvingsbedrag van 48.000 EUR 
+ 10.080 EUR (21 % btw) = 58.080 EUR. 
Het totaalbedrag voor de gehele opdracht bedraagt bijgevolg 84.100 EUR + 17.661 EUR (21 % btw) 
= 101.761 EUR. 
 
Artikel 3 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2018-204/OVA/opleiding leidinggevenden/AVDV-CQ van 19 oktober 2018. 
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Gerdapark: afsluiting met poortjes voor aangelanden: modelbrief en gebruiksvoorwaarden: 
kennisneming en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de modelbrief van Interwaas betreffende het terugvorderen van de kosten van 
de aanpalende eigenaars voor het plaatsen van een poortje en/of brugje als ontsluiting naar de 
trage doorsteek van het Gerdapark tussen de eigendommen van de Broedersstraat en Kongostraat. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden voor de afsluiting en poortjes. 
 
 
 
Patrimonium: Landelijke Gilde Belsele: wijzigen locatie zitbank: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de Landelijke Gilde Belsele om de locatie van de zitbank te wijzigen van 
op de hoek Koutermolenstraat en Kouterstraat naar Bruin de Beerlaan - nieuw gedeelte aan de 
Populierenwijk ter hoogte van de oude spoorwegbedding. 
Het beheer van de bank en de verantwoordelijkheid blijven ten laste van de Landelijke Gilde 
Belsele. 
 
 
 
Fietsdossier Hoogkamerstraat - Houten Schoen: problematiek hagen: wijziging standpunt 5 maart 
2018: principieel akkoord 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de collegebeslissing van 5 maart 2018 betreffende het verplaatsen van de 
hagen die in de weg staan van het nieuwe fietspad in het kader van het fietsdossier 
Hoogkamerstraat - Houten Schoen in te trekken. 
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Artikel 2 
principieel akkoord te gaan om de hagen, die in het kader van het fietsdossier Hoogkamerstraat 
- Houten Schoen in de weg staan voor het nieuwe fietspad, door de aangestelde aannemer te 
laten verwijderen. Ook het aanvullen van teelaarde en het egaliseren van het terrein ter 
voorbereiding van de nieuwe aanleg zal gebeuren door de aangestelde aannemer. De kosten 
voor deze werken zijn ten laste van de stad. 
 
Artikel 3 
principieel akkoord te gaan om een vergoeding van 50 EUR/m als compensatie te voorzien voor 
het aanplanten van een nieuwe haag of het plaatsen van een afsluiting. De eigenaars staan zelf 
in voor het uitvoeren van deze werken. 
 
 
 
Persoonlijke rechten: appartement Truweelstraat 136: bezetting ter bede: voorwaarden 
overeenkomst: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan van 
een bezetting ter bede aan het OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, voor 
het tijdelijk gebruik van het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas, 
kadastraal bekend onder 7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 484M, voor het 
realiseren van een noodwoning. 
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Ontbinding van PWA-vzw: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de ontbinding en vereffening van de PWA-vzw. 
 
Artikel 2 
zich te engageren om de middelen die werden toegekend aan het stadsbestuur door de PWA vzw 
in vereffening aan te wenden voor en in het kader van tewerkstellingsinitiatieven. 
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Urbanisatie: ontwerp rup Lokaal Bedrijventerrein Botermelkstraat – Heimolenstraat - 
samenwerkingsovereenkomst: voorlopige vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat voorlopig vast te stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
Artikel 2 
het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, Interwaas en Structaplan vast 
te stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Zakelijke rechten: rioproject Valkstraat-Moortelhoekstraat: aankoop grond innemingen 8, 12 en 13: 
voorwaarden akten: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat te 9100 Sint-Niklaas over te gaan tot: 
1. de bovengrondse inneming van 32,25 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1199K/P0000, voor een bedrag van 9.885 EUR, zijnde inneming 8; 
2. de bovengrondse inneming van 12,77 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176V/P0000, voor een bedrag van 3.975 EUR, zijnde inneming 12; 
3. de bovengrondse inneming van 11,49 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176E2/P0000, voor een bedrag van 3.580 EUR, zijnde inneming 13. 
De stad Sint-Niklaas zal tevens op eigen kosten instaan voor de heraanplant van de ligustrumhaag 
(30 planten ligustrum van 80/100 cm over een lengte van 6 lopende meter) die verwijderd is in het 
kader van de wegenis- en rioleringswerken. 
Een exemplaar van de ontwerpaktes wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Beroepsprocedure: advies aan deputatie (OMV_2018086684) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het beroep dat een derde instelde tegen de vergunning van een omgevings-
vergunningsaanvraag aan Philippus Neri voor het bouwen van een dagverzorgingscentrum met 
bijhorende gemeenschapsruimte en acht bovengelegen assistentiewoningen na het slopen van 
twee woningen aan Dries 17-19 (Sinaai, 10de afdeling, sectie B, nrs. 15F, 15G, 16D) en een gunstig 
advies onder voorwaarden te verlenen aan de deputatie van Oost-Vlaanderen. De voorwaarden van 
de adviseur monumentenzorg, Hulpverleningszone Waasland en Inter, zoals geadviseerd tijdens de 
behandeling van het dossier in eerste aanleg, moeten stipt worden gevolgd. 
 
 
 
Standpunt Roma Cultureel Centrum Driegaaienstraat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het antwoord aan de voorzitter van de Romagemeenschap en akkoord te gaan 
met de inhoud ervan. 
 
 
 
De Ronde van Vlaanderen: afspraken vipkaarten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de leden van het college, de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst één 
gratis vipkaart en aan de sportraad drie gratis vipkaarten op eigen naam voor de Ronde van 
Vlaanderen op zondag 7 april 2019 aan te bieden, op voorwaarde dat zij hiervoor vooraf 
inschrijven. 
 
 
 
Voorstel afwisselende bespeling beiaard door de gastbeiaardiers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in te gaan op het voorstel om de gastbeiaardiers de heer Thuy en mevrouw Janssens maand om 
maand de beiaard te laten bespelen en dit tot aanstelling van de nieuwe stadsbeiaardier, 
volgens volgende regeling: de heer Joannes Thuy voor de maanden januari en maart 2019, 
mevrouw Liesbeth Janssens voor de maanden februari en april 2019. 
 
 
 
Toelating honden tijdens activiteit A Grey's home 12 mei 2019 in OC Troelant en principieel 
akkoord voor alle wandelverenigingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een uitzondering te maken op het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de polyvalente 
zaal in Troelant en honden toe te laten in de polyvalente zaal tijdens de wandelactiviteit die de 
vereniging 'A Grey's home' organiseert op 12 mei 2019. Dit wordt ook aan de raad van bestuur 
van ACCSI vzw voorgelegd. 
 
 
 
Vraag Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken naar gemiste jeugdsubsidie 2018: afwijzing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het desbetreffende subsidiereglement en het advies van de sportraad, niet in te gaan op 
de vraag van Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken om met terugwerkende kracht een jeugdsubsidie 
2018 te bekomen. 
 
Artikel 2 
aan zowel Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken, als voetbalclub Gerda Waasland toe te staan de 
gegevens over opleidingen en bijscholingen, desgevallend door jeugdtrainers gevolgd in de periode 
juli 2017 - juni 2018, toe te voegen aan de subsidieaanvraag voor 2019. 
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Stedelijke academie voor schone kunsten: doorlichtingsverslag: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het doorlichtingsverslag van de stedelijke academie voor schone kunsten, 
dat als bijlage aan de notulen van deze zitting is gehecht. 
 
 
 
Open Subsidieoproep van Kind en Gezin – Proeftuinen Buurtgerichte netwerken voor kinderen 
(0 tot 12 jaar) en gezinnen: indienen projectvoorstel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de subsidieoproep van Kind en Gezin en een voorstel voor Proeftuin 
Buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen in te dienen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.47 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter 
adjunct-algemeen directeur burgemeester 


