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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
4 februari 2019 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen 
(Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-
algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 11 uur 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vast-
stelling 
 
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 2008 tot en met 2066 van het dienstjaar 2018 en van 55 tot en 

met 71 van het dienstjaar 2019; 
- facturen: van 2440 tot en met 2504 van het dienstjaar 2018 en van 16 tot en met 31 van het 

dienstjaar 2019; 
-  vastgestelde rechten: van 1105 tot en met 1343 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 



 

 

Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Recreamomenten 2019 voor het personeel van stad en OCMW: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanbod van de recreamomenten voor het personeel goed te keuren, namelijk: 
-  Cremerie François op maandag 6 mei, maandag 13 mei, dinsdag 14 mei en maandag 20 mei 

2019; er zal bij de inschrijvingen voorrang worden gegeven aan de medewerkers die deze 
activiteit vorig jaar niet gevolgd hebben; 

-  workshop RELease Tea op woensdagen 9 en 16 oktober 2019; er zal bij de inschrijvingen 
voorrang worden gegeven aan de medewerkers die deze activiteit vorig jaar niet gevolgd 
hebben; 

-  fit en run te Sinaai op maandag 23 september 2019; 
-  fun & fitdance te Belsele op donderdag 16 mei 2019; 
-  midzomersportdag te Sinaai op dinsdag 18 juni 2019; 
-  lachyoga-sessie op vrijdag 24 mei 2019; 
-  stand-up comedy 'Katten, Kronkels en Kanonnen' op donderdag 6 juni 2019; 
-  tentoonstelling Mousganistan op donderdag 7 februari 2019. 
 
Artikel 2 
dat personeelsleden die deelgenomen hebben aan het recreamoment 'Tentoonstelling 
Mousganistan' nog wel kunnen deelnemen aan een ander recreamoment maar geen aanspraak 
meer kunnen maken op dienstvrijstelling. Zij moeten hiervoor verlof afschrijven. Ze kunnen enkel 
nog deelnemen wanneer er plaatsen beschikbaar zijn, er wordt immers voorrang gegeven aan 
degenen die nog niet hebben deelgenomen aan een recreamoment. 
 
Artikel 3 
Didier Verlee, collega sportdienst, tijdens het recreamoment 'Fit en run te Sinaai' een halve dag 
dienstvrijstelling te willen toestaan. 
 
 
 
 
 



 

 

Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
31 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 
31 december 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Christus Koningparochie 
14 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 
14 januari 2019 van de kerkraad van de Christus Koningparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 28 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 
28 januari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
 
 



 

 

Verslag stuurgroep dienstverlening 25 januari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de stuurgroep dienstverlening die vergaderde op 25 januari 
2019. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om voor het werken op afspraak de agenda's van de loketten bouwen en wonen 
standaard niet open te stellen op woensdag- en vrijdagnamiddag (enkel als reservemomenten) 
zodat er ruimte vrijkomt voor het opnemen van meer backofficetaken. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het herlocaliseren van het loket van de mobiliteitswinkel en dit loket te 
integreren in de loketzone van dienst leven. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: herstellingen Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan en 
Wapenaarteinde: betaalbaarstelling vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vorderingsstaat 2 voor de cementbetonherstellingen in Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, 
Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan en Wapenaarteinde, in het kader van de raamovereenkomst voor 
het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, samen met 
het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door 
de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en het bedrag van 10.339,13 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 
Stekene. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: Cadzandstraat, Kwade Plas, Bekelstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 5 voor de cementbetonherstellingen in Cadzandstraat, Kwade Plas/Oude 
Kroonstraat en Bekelstraat in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van 
onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, goed te keuren en het bedrag 
van 7.970,14 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, 
Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in 
diverse gebouwen: betaalbaarstelling facturen politie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen, in het kader van de raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen 
van elektrotechnische installaties in diverse gebouwen, goed te keuren en het totaalbedrag van 
6.402,11 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Maerteleire nv, 
Industriepark 4b, 9820 Merelbeke. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring voorlopige oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'aanleg wijkpark Witte Molen' voorlopig op te leveren. 
 
Artikel 2 
de eerste helft van borgtocht nr. 10/312119 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - 
Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 14.870 EUR vrij te geven ten gunste van Hertsens 
Wegenwerken nv, Oeverkant 38, 2070 Zwijndrecht. 
 



 

 

Werken: site De Klavers: verplaatsen/verwijderen verlichtingspalen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het plaatsen/verwijderen van verlichtingspalen in het kader van het project 'site De Klavers' te 
gunnen aan Eandis, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 4.843,84 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 6 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de vorderingsstaat 6 (eindstaat) van de firma Inter-Fast, Schaarbeek-
straat 40, 9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor het bedrag 
van 17.267,62 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 6 bis (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 bis (eindstaat) van de firma Inter-Fast, Schaarbeek-
straat 40, 9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag 
in min van 1.732,19 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een eindbedrag bereiken van 
129.200,32 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring verrekeningen 10 tot en met 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekeningen 10 tot en met 16 van de opdracht 'buurthuis Pete 
Benoitpark: verbouwing' voor het totaalbedrag in min van 1.706,96 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 17 bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de door het Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurde vorderingsstaat 17 bis in het kader van de 
heraanleg van het knooppunt Driekoningen goed te keuren en het bedrag van 27.122,21 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer, Stadsbader nv, Kanaalstraat 1, 8530 
Harelbeke. 
 
 
 
Leveringen: politiezone: aankoop tablets wijkinspecteurs: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van 21 tablets (type Lenovo IdeaPAD D330-10IGM 2-1 N5000 4GB 128GB) te gunnen 
aan de firma Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE0429 037 235, voor een 
totaalbedrag van 9.889,53 EUR + 2.076,80 EUR (21 % btw) = 11.966,33 EUR en volgens de 
voorwaarden van de raamovereenkomst van Brugge. 
 
 
 
Diensten: rioproject Lange Rekstraat – Van Landeghemstraat: opmaak rooilijnen- en innemings-
plan: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'rioproject Lange Rekstraat - Van Landeghemstraat: opmaak 
rooilijnen- en innemingsplan' goed te keuren en het bedrag van 8.835 EUR, excl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van Studiegroep Irtas, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas. 



 

 

Diensten: politie: software WebBV Burger@Verhuizen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het implementeren van de softwaremodule Burger@Verhuizen voor de wijkinspecteurs te gunnen 
aan de firma Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent, BE0860 972 295, voor een totaalbedrag van: 
-  2.940,05 EUR + 617,41 EUR (21 % btw) = 3.557,46 EUR voor de vaste kosten (sitelicenties, 

generatiekosten en opleidingskosten); 
-  484,82 EUR + 101,81 EUR (21 % btw) = 586,63 EUR voor de maandelijkse licentiekosten (totaal 

per dienstjaar: 7.039,56 EUR (inclusief btw). 
 
 
 
Diensten: studieopdracht technieken: raamovereenkomst: deelopdracht sporthal De Klavers 
vernieuwing sanitair warm water: gunning en vastlegging kredieten ereloon 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de raamovereenkomst studieopdracht technieken de deelopdracht vernieuwen 
sanitair warm water sporthal De Klavers te gunnen aan EDV Engineering - Member of Vk Architects 
& Engineers, Guldensporenpark Building A nr. 4, 9820 Merelbeke. 
 
Artikel 2 
op basis van de raming een bedrag van 6.393,42 EUR + 1.342,62 EUR (21 % btw) =7.736,04 EUR 
vast te leggen als ereloon voor de ontwerper. 
 
 
 
Economie: kernversterkende premies: Nieuwstraat: uitstel aanvraag tot uitbetaling: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies uitstel te verlenen aan Atelier 
Piraat voor de aanvraag tot uitbetaling van de renovatiepremie en de premie ‘wonen en werken 
boven winkels', dit met een termijn van één jaar en vóór 2 juli 2020. 
 



 

 

Economie: kernversterkende premie: Stationsstraat: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starterspremie 
toe te kennen van 3.750 EUR aan Manuvèl bvba voor het starten van een detailhandelszaak in het 
focusgebied, met name Stationsstraat 95 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
indien de nodige stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend en na het voorleggen van de 
facturen, in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een 
renovatiepremie toe te kennen van maximum 10.000 EUR (50 % van de factuur) aan Manuvèl bvba 
voor de renovatie van het handelspand Stationsstraat 95 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
indien de nodige stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend en na het voorleggen van de 
facturen, in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een premie 
‘wonen en werken boven winkels' toe te kennen van maximum 5.000 EUR (50 % van de factuur) aan 
Manuvèl bvba voor het renoveren van een woonst boven een handelszaak in het focusgebied, met 
name Stationsstraat 95 in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: endurance: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan VLAR vzw tot het afpijlen van de endurance op zondag 11 augustus 2019. 
De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Keizerstraat, Weimanstraat, 
Cadzandstraat en Hooidreef. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
- de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 9 augustus 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 12 augustus 2019 gebeuren, zoniet zal 

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

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



 

 

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: ophangen spandoeken: Sint-Carolus: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan T.I. Sint-Carolus, Hospitaalstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, tot het ophangen 
van een spandoek naar aanleiding van de opendeurdagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 
onder volgende voorwaarden: 

  de spandoeken mogen opgehangen worden vanaf vrijdag 12 april 2019; 
  de spandoeken moeten opgehangen worden minstens 5 meter boven de rijweg; 
  het verwijderen van de spandoeken moet uiterlijk op maandag 13 mei 2019 gebeuren, zoniet zal 
dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
2019; 

  er mogen enkel zeilen gebruikt worden met een maximaal winddoorlatend weefsel; 
  er mogen geen gesloten doekstructuren opgehangen worden; 
  het ophangen van de spandoeken gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager, die alle 
ankerpunten op stevigheid laat controleren door een bevoegd controleorganisme en ervoor 
zorgt dat eventuele schade gedekt wordt door een verzekeringspolis burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: veldtoertocht VTT: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de heer Kristof De Storme tot het afpijlen van een recreatieve veldtoer-
tocht op zondag 12 mei 2019. 



 

 

De rit gaat over volgende straten op het grondgebied van de stad: Keizerstraat, Weimanstraat, 
Ettingstraat, Waterstraat, Palingsgatstraat, Kemzekestraat, Gouden Leeuwstraat, Dryschouwen-
wegel, Burmstraat, Dries, Sinaaidorp, Edgar Tinelstraat, Neerstraat en Leebrugstraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 10 mei 2019; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 13 mei 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

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

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

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

-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat 
Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Opmaken van diverse bestelbons in uitvoering van lopende contracten dienstjaar 2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in uitvoering van het bestaande raamcontract en gelet op het gunstig visum van de financieel 
beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor de dienst mobiliteit, in 
uitvoering van de lopende contracten: 
1.  Mobiliteit (plannen en ontwikkelen): autobusritten naar parkbegraafplaats Heimolen: 

firma: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge, voor 
een bedrag van 4.545,45 EUR + 954,55 EUR (21 % btw) = 5.500 EUR 
(AN 2019142068 - RN 2019142375); 

2.  Mobiliteit (plannen en ontwikkelen): tussenkomst abonnementen De Lijn voor -25jarigen 
(systeem derde betaler): 
firma: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge, voor 
een bedrag van 150.413,22 EUR + 31.586,78 EUR (21 % btw) = 182.000 EUR (AN 2019142068 - 
RN 2019142375); 

3.  Toezicht: onderhoud centraal beheersysteem parkeerautomaten: 
firma: Parkeon, Naam Jezusstraat 3, 1000 Brussel, voor een bedrag van 34.200 EUR + 7.182 EUR 
(21 % btw) = 41.382 EUR (actienummer 2019142620); 

4.  Toezicht: herstellingscontract: firma: Parkeon, Naam Jezusstraat 3, 1000 Brussel, voor een 
bedrag van 20.165,29 EUR + 4.234,71 EUR (21 % btw) = 24.400 EUR (actienummer 2019160236); 



 

 

5.  Toezicht: onderhoudscontract: firma: Parkeon, Naam Jezusstraat 3, 1000 Brussel, voor een 
bedrag van 8.500 EUR + 1.785 EUR (21 % btw) = 10.285 EUR (actienummer 2019160236); 

6.  Toezicht: webbeheer parkeergeleidingssysteem: 
firma Ixor, Schuttersvest 75, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 9.090,91 EUR + 1.909,09 EUR 
(21 % btw) = 11.000 EUR (actienummer 2019160237); 

7.  Toezicht: app en open data module parkeergeleidingssysteem: firma Ixor, Schuttersvest 75, 2800 
Mechelen, voor een bedrag van 16.378,56 EUR, incl. btw (actienummer 2019160237); 

8.  Mobiliteit (plannen en ontwikkelen): project autodelen: 
firma: Optimobil Vlaanderen nv - Cambio, Koningin Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent, voor 
een bedrag van 1.652,89 EUR + 347,11 EUR (21 % btw) = 2.000 EUR (AN 2019141709 - RN 
2019141770); 

9. Mobiliteit (plannen en ontwikkelen): herstellen van elektrisch gevoede verkeersinstallaties: 
firma: Trafiroad, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren, voor een bedrag van 8.264,46 EUR + 
1.735,54 EUR (21 % btw) = 10.000 EUR (AN 2019142617 - RN 2019143134); 

10.  Mobiliteit (plannen en ontwikkelen): onderhouden van elektrisch gevoede verkeersinstallaties: 
firma Trafiroad, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren, voor een bedrag van 14.635,31 EUR + 
3.073,42 EUR (21 % btw) = 17.708,73 EUR (AN 2019142617 – RN 2019143134); 

11.  Mobiliteit (plannen en ontwikkelen): parkeerabonnementen voor pendelaars dienstjaar 2018 
(volgens contract college 22 juni 2009 en gemeenteraad 26 juni 2009). 

 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Ennea Rustoord vzw, Lepelhoekstraat 17/19, 9100 Sint-Niklaas, tot het plaatsen van een 

buitentrap met bijhorende nooduitgangen, Lepelhoekstraat 17 te Sint-Niklaas, sectie B nr. 
329 k4; 

- Aquodis bvba, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, tot het verkavelen van een grond in twee 
loten, Heimolenstraat te Sint-Niklaas, sectie D nr. 366 e; 

- SO Galerie Wulder cvba, Ankerstraat 14/16, 9100 Sint-Niklaas, tot het wijzigen van bestemming 
van winkel naar socio-culturele ontmoetingsplaats, voornoemd adres, sectie E nrs. 333 z, 336 b. 

 
 
 
 
 



 

 

Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 
Het Casino vzw voor het uitvoeren van een bronbemaling, Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, 
sectie B nr. 462Z (19/27). 
 
 
 
Internationale samenwerking: sensibiliseringstraject 'Sporen van kolonisatie' voor de derde graad 
lager onderwijs: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het sensibiliseringtraject 'Sporen van kolonisatie' in het voorjaar 2019 aan te bieden aan de derde 
graad van de Sint-Niklase lagere scholen. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: deelname aan mobiliteitscyclus voorbe-
houden voor aspiranten-inspecteurs 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van één functie van inspecteur van politie in de afdeling dringende 
politiehulp, dienst interventieteams. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van vier functies van 
inspecteur van politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
vier functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende politiehulp, 
dienst interventieteams en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 
 
Artikel 2 
volgende selectiewijze vast te stellen: 
-  het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 

selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt; 
-  de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten. 
 
Artikel 3 
naar aanleiding van de selectie een wervingsreserve aan te leggen voor deze functies. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
commissaris van politie (directie operaties) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren voor de afdeling directie operaties en 
deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten. 
 
Artikel 2 
volgende selectiewijze vast te stellen: 
-  het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 

selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt; 
-  de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten. 
 
Artikel 3 
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. 
 



 

 

Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: de Castrohof: geen principiële toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen principiële toelating te verlenen tot het organiseren van een zomerbar aan de Castrohof vanaf 
de zomer 2019. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan team evenementen en plechtigheden om in samenspraak met de horeca-
coach een globale visie uit te werken rond pop-up-bars/zomerbars/winterbars op het openbaar 
domein. 
 
 
 
HR jaarthema 2019: actief en gezond: sport- en beweegscan: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de sport- en beweegscan aan te vragen bij Sport Vlaanderen. In de loop van februari 2019 wordt de 
link naar de digitale en anonieme enquête aan de medewerkers bezorgd. 
 
Artikel 2 
dat op basis van de resultaten een actieplan uitgewerkt wordt om de medewerkers aan te zetten tot 
sporten en bewegen. 
 
 
 
Vaststellen contingent jobstudenten voor 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het contingent voor de aanstelling van jobstudenten in 2019 voor de volgende clusters goed te 
keuren: 
- cluster cultuur en vrije tijd: 19,1 maanden; 
- cluster dienstverlening: 4 maanden; 
- cluster omgeving: 5 maanden; 



 

 

- cluster techniek: 28,2 maanden; 
- cluster welzijn: 24,1 maanden. 
 
Artikel 2 
dat de selectie zal gebeuren cfr. de rechtspositieregeling (artikel 34). 
 
 
 
Politieaangelegenheden: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies zomer 2019: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2019 vast te stellen. 
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: bevoegdheden: vaststelling taakverdeling onder de leden 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de taakverdeling binnen het college als volgt vast te stellen: 
Lieven Dehandschutter, burgemeester (*wettelijke bevoegdheden) 
- politie*; 
- brandweer*; 
- veiligheidsbeleid en noodplanning*; 
- volksgezondheid*; 
- bevoegdheden in toepassing van artikel 65 van het decreet lokaal bestuur*; 
- gemeenschapswachten; 
- externe communicatie; 
- internationale samenwerking en buitenlandse contacten; 
- voorzitterschap syndicaal overleg personeel; 
- contacten met het leger; 
- erediensten; 
- plechtigheden; 
- algemene coördinatie ziekenhuisbeleid; 
- intergemeentelijke samenwerking. 



 

 

Wout De Meester, eerste schepen 
schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur 
- omgevingsvergunningen; 
- ruimtelijke planning; 
- natuur en milieu; 
- dierenwelzijn; 
- duurzaamheid; 
- trage wegen. 
 
Peter Buysrogge, tweede schepen 
schepen voor financiën, personeel en sport 
- plaatsvervangend burgemeester; 
- financiën; 
- personeel, preventie en bescherming op het werk (inclusief voorzitterschap comité PBW); 
- organisatieontwikkeling; 
- interne communicatie; 
- dienstverlening (onthaal- en baliewerking, klantencontacten, bodekamer, stadswinkel); 
- bestuursadministratie; 
- sport; 
- contacten met provinciaal recreatiedomein De Ster. 
 
Ine Somers, derde schepen 
schepen voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering 
- economie en werk; 
- leegstandsbestrijding winkel- en bedrijfsruimten; 
- taxi’s; 
- wijk-werken; 
- Centrummanagement Sint-Niklaas vzw; 
- AGB ’t Bau-huis; 
- markten en ambulante handel; 
- kermissen en foren; 
- evenementen; 
- toerisme en stadspromotie; 
- overheidsopdrachten en logistiek; 
- ICT en digitalisering; 
- informatiemanagement; 
- smart city. 
 
Marijke Henne, vierde schepen 
schepen voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs 
- wonen en leegstandsbestrijding woningen; 
- sociale huisvesting; 



 

 

- kinderopvang; 
- opvoedingsondersteuning en Huis van het Kind; 
- flankerend onderwijsbeleid; 
- stedelijk basisonderwijs; 
- Stad van de Sint. 
 
Carl Hanssens, vijfde schepen 
schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling 
- openbaar domein (openbare werken, reine stad, groenbeheer, bermbeheer, gebiedsgericht 
werken uitvoerende diensten e.a.); 
- nutsvoorzieningen; 
- waterbeheersing (riolering, waterlopen en straatgrachten); 
- mobiliteit (inclusief mobiliteitswinkel en parkeerdienst); 
- stadsontwikkeling (grootstedenbeleid en strategische stadsprojecten); 
- afvalinzameling; 
- patrimonium (onroerende rechten); 
- straatnaamgeving. 
 
Bart De Bruyne, zesde schepen 
schepen voor jeugd, participatie en gebouwen 
- jeugd; 
- JOS vzw; 
- gebouwen; 
- participatie (o.a. wijk in de kijker). 
 
Filip Baeyens, zevende schepen 
schepen voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw 
- cultuur; 
- bibliotheek; 
- musea; 
- ACCSI vzw; 
- stedelijk deeltijds kunstonderwijs; 
- archief; 
- erfgoed en monumentenzorg; 
- landbouw en platteland; 
- polders. 
 
Sofie Heyrman, achtste schepen 
schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken 
- voorzitterschap bijzonder comité sociale dienst; 
- welzijn en armoedebestrijding; 
- diversiteit, samenleving en preventie; 



 

 

- integratie; 
- senioren; 
- dienst leven (burgerzaken, vreemdelingen en begraafplaatsen); 
- Den Azalee vzw; 
- Epa vzw. 
 
Artikel 2 
volgende bevoegdheden toe te voegen aan het takenpakket van: 
- meldingen en klachten: 
  schepen Peter Buysrogge; 
- regie sociale economie: 
  schepen Ine Somers; 
- woonbegeleiding: 
  schepen Sofie Heyrman; 
- tijdelijke opslagplaats: 
  schepen Carl Hanssens. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Cipal dv: buitengewone algemene 
vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 van Cipal dv. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 22 maart 2019 van Cipal dv, in te stemmen met de op de agenda van 
deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 van Cipal dv: 
-  effectief vertegenwoordiger: mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 

9100 Sint-Niklaas; 



 

 

-  plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, 
Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai. 

 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: convenant voor organisatie Ronde 
van Vlaanderen cyclo 2019 en overeenkomst toetreding interlokale vereniging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het convenant waarin afspraken met de organisator van de 'Ronde van Vlaanderen cyclo' worden 
gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, goed te keuren. 
Een exemplaar van het convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
in uitvoering van artikel 26 van het convenant, de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de 
interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goed te keuren. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
Artikel 3 
de gemeente Wortegem-Petegem aan te duiden als beherende gemeente en diens financieel 
directeur te machtigen tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het 
convenant. 
 
Artikel 4 
de burgemeesters van de vaste leden aan te duiden als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging. 
 
Artikel 5 
een afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de federale diensten van de 
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 Gent. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Waasse Landmaatschappij 
cvba: wijziging samenstelling raad van bestuur: niet-goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
het voorstel van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van de Waasse 
Landmaatschappij cvba niet goed te keuren. 
 
 
13:00 - De voorzitter schorst de zitting 
16:15 - De voorzitter opent de besloten zitting 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 22 februari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 februari 2019, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Participatie/jeugd: inrichten tijdelijke speelruimte op het Sint-Nicolaasplein: huren betonblokken: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aankoop van 32 betonblokken van 1,60 m x 0,80 m x 0,80 m en 2 betonblokken van 1,60 m x 
1,60 m x 0,40 m voor het inrichten van een tijdelijke speelruimte op het Sint-Nicolaasplein te 
gunnen aan de firma AC Materials Blocs, Nijverheidstraat 7, 2830 Puurs, voor een totaalbedrag van 
3.860 EUR, btw inbegrepen. 
 
 
 
Werken: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: aanpassing ontwerp Nauwstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
akkoord te gaan om het ontwerp voor de Nauwstraat, zoals opgemaakt door het studiebureau 
Group D, aan te passen en hierbij te kiezen voor profiel 5: een rijweg van 6 m, met langs beide 
kanten een kantstrook van 0,5 m, een bufferstrook van 0,25 m (geen haag), een fietspad van 1,75 m 
en een voetpad van 1,25 m. 



 

 

Artikel 2 
de snelheid in de Nauwstraat te verlagen van 70 naar 50 km/uur. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met snelheidsvertragende maatregelen (al dan niet via versmallingen (al dan niet 
ter hoogte van de bushaltes)). 
 
Artikel 4 
een infovergadering te voorzien (nog te bekijken om dit al samen te doen met de infovergadering 
met aannemer) om de buurt te informeren. 
 
 
 
Werken: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: verplaatsen pompstation: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om in het kader van het rioproject Gentstraat-Nauwstraat het pompstation in de 
Gentstraat te verplaatsen naar de andere kant van de straat. 
 
 
Werken: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 januari 2019, opgesteld 
door de ontwerper, Group D VOF, Gentsestraat 79, 8530 Harelbeke. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'rioproject Gentstraat-Nauwstraat' te gunnen aan de economisch meest voordelige 
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Mols Alg. Aannemingen, Hoge Mauw 580, 2370 
Arendonk, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 3.751.486,80 EUR, excl. 
btw (787.812,23 EUR btw verlegd) (0,50 % minder dan de raming). 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
22800107/RME/0310/01 (actie/raming 2019141607/2019000110). 



 

 

Werken: renovatie techniekhuis fase 2 en 3: stand van zaken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van: 
- de nieuw samengestelde stuurgroep voor het project ‘renovatie techniekhuis’; 
- het feit dat er momenteel onvoldoende financiële middelen in het budget zijn ingeschreven om 
de opdracht 'renovatie techniekhuis, fase 2 en 3' te kunnen gunnen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de aanstelling van een extern bouwadviseur om te zoeken naar mogelijke 
besparingen. 
 
 
 
Werken: uitvoering energiezorgplan: politie: bijgebouw maatschappelijke cel: dakrenovatie (met 
isolatie): goedkeuring verdere uitwerking en uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van het Energiezorgplan opdracht te geven aan Eandis voor de verdere uitwerking en 
uitvoering van het voorgelegde projectadvies voor de renovatie (met isolatie) van het dak en de 
goten van het bijgebouw waarin de maatschappelijke cel van de politie is gehuisvest. 
 
 
 
Leveringen: plannen en ontwikkelen: leveren en plaatsen leds op wegdek: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking, de raming (49.586,78 EUR + 10.413,22 EUR (21 % btw) = 60.000 EUR) en de 
voorwaarden betreffende het aanstellen van een firma voor het leveren en plaatsen van wegdek-
leds aan oversteekplaatsen voor voetgangers en/of fietsers (gedurende vier jaar). 
 



 

 

Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de dienst projecten openbaar domein; 
- de afdeling plannen en ontwikkelen. 
 
 
 
Diensten: realisatie stadswinkel en stadsarchief: ABR-polis: optrekken bedrag en uitbreiding voor 
neogotisch gedeelte stadhuis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ABR-polis in het kader van de realisatie van de stadswinkel en het stadsarchief gegund aan 
verzekeraar KBC, vertegenwoordigd door Verzekeringskantoor Vitas Groep bvba, Plezantstraat 74, 
9100 Sint-Niklaas: 
-  op te trekken daar het bedrag van de gunning hoger is uitgevallen, meerkost: 1.332,27 EUR, incl. 

taksen; 
-  uit te breiden voor de werken in het neogotisch gedeelte van het stadhuis, kostprijs: 

3.555,93 EUR, incl. taksen. 
 
 
 
Diensten: stationstunnel aanpassen aan wettelijke normen: voorstudie: bijkomend vooronderzoek: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bijkomend vooronderzoek in het kader van de opdracht 'stationstunnel aanpassen aan 
wettelijke normen: voorstudie' te gunnen aan studiebureau SBE, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-
Niklaas, voor het bedrag van 37.350 EUR, excl. btw, of 38.037 EUR, excl. btw, als er 's nachts/in het 
weekend gewerkt moet worden. 
 
 
 
 



 

 

Diensten: schoonmaak: raamcontract voor reinigen van ramen in diverse gebouwen van de stad 
Sint-Niklaas, gemeente en lokale politie Zwijndrecht: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 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 aanstellen van een dienstverlener voor het reinigen van ramen in diverse gebouwen van de 
stad Sint-Niklaas, de gemeente Zwijndrecht en de lokale politie van Zwijndrecht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige offerte, als volgt: 
-  perceel 1 (Stad Sint-Niklaas) aan de firma ISS Facility Services nv, Congresstraat 35, 1000 

Brussel, tegen een gunningsbedrag van 26.272,63 EUR + 5.517,25 EUR (21 % btw) = 
31.789,88 EUR op jaarbasis; 

-  perceel 2 (Gemeente Zwijndrecht) aan de firma ISS Facility Services nv, Congresstraat 35, 1000 
Brussel, tegen een gunningsbedrag van 8.493,15 EUR + 1.783,56 EUR (21 % btw) = 
10.276,71 EUR op jaarbasis; 

-  perceel 3 (Lokale politie Zwijndrecht) aan de firma ISS Facility Services nv, Congresstraat 35, 
1000 Brussel, tegen een gunningsbedrag van 854,56 EUR + 179,46 EUR (21 % btw) = 
1.034,02 EUR op jaarbasis. 

Het totaal gunningsbedrag bedraagt 142.481,36 EUR + 29.921,08 EUR (21 % btw) = 
172.402,44 EUR. 
 
Artikel 3 
er kennis van te nemen dat de standstill periode van toepassing is op dit dossier. 
 
 
 
Werken: sporthal De Klavers: vernieuwing sanitair warm water: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2019/008aa en de raming voor de opdracht 'Sporthal De Klavers: vernieuwing 
sanitair warm water', opgesteld door de ontwerper, EDV Engineering bvba - Member of VK 
Architects & Engineers, Guldensporenpark Building A 4, 9820 Merelbeke, 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 raming bedraagt 116.244 EUR, excl. btw (btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2019141914 – ramingnummer 
2019150441. 
 
 
 
Economie: kernversterkende premies: renovatiepremie: Nieuwstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies, de aanvraag van JKV Invest 
voor een renovatiepremie voor een handelspand, met name Nieuwstraat 6 in Sint-Niklaas, te 
weigeren. 
 
 
 
Studie voetgangersverbinding Stationsparking-Elisabethwijk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beperkte studie voor de voetgangersverbinding Stationsparking-Elisabethwijk te gunnen aan 
studiebureau Jouret, Klein-Hulststraat 64, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 6.240 EUR + 
1.310,40 EUR (21 % btw) = 7.550,40 EUR. 
 
 
 
Functie en takenpakket 'marktleider': herinvulling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
de aanwervingsprocedure te starten voor een deskundige economie - ambulante handel binnen de 
afdeling plannen en ontwikkelen. 
Het takenpakket bestaat uit: 
- visie en beleid ambulante handel met de coördinatierol voor de markten als belangrijkste 
uitvoerend onderdeel; 
- taxibeleid en -vergunningen; 
- sluitingsdagen en afwijkende openingsuren; 
- ondersteuning van ondernemers en handelaars; 
- projecten en samenwerkingsverbanden met ondernemers. 
 
Artikel 2 
de halftijdse C-functie bij evenementen die ingezet zal worden voor de ondersteuning van de 
kermissen in te vullen door interne verschuivingen binnen OCV (ondersteuning cultuur en vrije tijd) 
en evenementen naar aanleiding van de terugkeer van twee deeltijdse kabinetsmedewerkers. 
 
Artikel 3 
dat de vervanging budgetneutraal uitgevoerd moet worden. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-Niklaas 
vzw: statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed te keuren. 
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Aanstellen studiebureau opmaak masterplan Brownfield Heistraat: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanstelling door het vast bureau van 4 februari 2019 van Fris in het 
landschap vof/BAST architects & engineers, Monterreystraat 28, 9000 Gent, en Lammerstraat 18, 



 

 

9000 Gent, in functie van de ondersteuning bij de opmaak van het masterplan voor de Brownfield 
Heistraat. 
 
 
 
Wekelijkse themamarkt op het Stationsplein: opzeg concessieovereenkomst: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de concessieovereenkomst van 12 augustus 2016 betreffende de uitbating van een wekelijkse 
themamarkt op de esplanade van het Stationsplein niet stilzwijgend te laten verlengen en conform 
artikel 4 van de concessieovereenkomst op te zeggen. De doelstellingen die de stad voor ogen had 
werden niet behaald. De overeenkomst eindigt bijgevolg op 10 september 2019. 
 
 
 
Mobiliteit: Vervoerregioraad van de vervoerregio Waasland: goedkeuring toetreding en aanduiding 
vertegenwoordigers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de overeenkomst over toetreding tot de vervoerregioraad van de vervoerregio Waasland goed te 
keuren. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
Artikel 2 
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger namens de stad Sint-Niklaas in de 
Vervoerregioraad van de vervoerregio Waasland: 
- de heer Carl Hanssens, schepen voor mobiliteit. 
 
Artikel 3 
volgende persoon aan te duiden als ambtelijke vertegenwoordiger namens de stad Sint-Niklaas in 
de Vervoerregioraad van de vervoerregio Waasland: 
- de heer Jurgen Goeminne, mobiliteitsambtenaar. 
 
 
 



 

 

Omgevingsaanvraag: bijstellen milieuvoorwaarden (2018/745) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Beverly's bvba, De Stropersstraat 75, 9190 Stekene, tot 
het bijstellen van de voorwaarden van een vergunde dancing, aan Grote Baan 108, 9100 Sint-
Niklaas, sectie A nr. 980L, op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
Artikel 2 
volgende extra bijzondere voorwaarden op te leggen: 
-  De exploitant is ertoe gehouden maximale inspanningen te leveren om overlast naar de 

omgeving te beperken. Er wordt minstens één persoon aangesteld die instaat voor de 
ordehandhaving en de veiligheid aan de ingang en op de parking van de inrichting. 

-  Op een goed zichtbare plaats ter hoogte van de parking en aan de ingang van de inrichting 
wordt een bord geplaatst met duidelijk leesbare tekst: “respecteer de nachtrust van de buren 
a.u.b.”. 

 
 
 
Principe van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht op basis van artikel 27 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 met betrekking tot de kwaliteitsbewaking, het recht van 
voorkoop en het sociaal beheersrecht: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen gebruik meer te maken van het recht van voorkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode 
gezien de beperkte doeleinden waarvoor panden kunnen aangewend worden, de korte voorbe-
reiding van het dossier en de beperkte budgettaire middelen. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: ACCSI vzw: statutenwijziging: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
 



 

 

Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van ACCSI vzw goed te keuren. 
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Organisatie urban trail: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de beoordeling van de drie kandidaten de organisatie van een urban trail te gunnen 
aan Run vzw in samenwerking met Cravat Events. 
 
 
 
Concept en budget Foorfeest 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het programma en het budget van het Foorfeest 2019 tijdens de meikermis goed te keuren, zoals in 
bijlage aan de notulen van deze zitting toegevoegd. 
 
 
 
Vrije Radio Belsele: zomerkermis Belsele van 5 juni 2019 tot 11 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘zomerkermis Belsele’ door Vrije Radio Belsele, p/a 
Ringovenlaan 36, 2485 Niel, van woensdag 5 juni 2019 tot dinsdag 11 juni 2019 in Belseledorp en 
Hof van Belsele en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met en zonder sterke 

dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 



 

 

-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min op vrijdag 7 juni 2019 tussen 19 en 24 uur, op zondag 9 juni 2019 tussen 
15 en 24 uur en op maandag 10 juni 2019 tussen 14 en 19 uur; 

-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
100 dB(A)LAeq,60min op zaterdag 8 juni 2019 van 21 uur tot en met zondag 9 juni 2019 om 
3 uur in plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk gevraagd; 

-  parkeerverbod te voorzien van de Molendreef tot aan de Kerkstraat en verbod van doorrij te 
voorzien in Belseledorp zoals aangegeven op het situeringsplan in bijlage, op zondag 9 juni 
2019 van 8 tot 17.30 uur. Vrije Radio Belsele vzw staat zelf in voor het plaatsen en weghalen 
van de signalisatie; 

-  parkeerverbod op het dorpsplein te voorzien van donderdag 6 juni 2019 om 12 uur tot 
donderdag 13 juni 2019 voor de foorkramen en het uitbreiden van de terrassen van de cafés; 

-  parkeerverbod te voorzien voor het plaatsen van de container van woensdag 29 mei 2019 tussen 
6 en 8 uur; de container wordt terug opgehaald op woensdag 12 juni 2019 tussen 6 en 8 uur, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Aanvraag Vier Feest!: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op het voorstel van Verhofstede & Partners met betrekking tot 'Vier Feest!'. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: projectvereniging WACCO: 
statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van projectvereniging WACCO goed te keuren. 
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht. 
 
 
 
 



 

 

Sport: Stedelijke sportraad: nieuwe statuten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de nieuwe statuten van de sportraad goed te keuren. 
Een exemplaar van deze statuten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Zorgpunt Waasland: meerjarenplan 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16:59 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


