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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 januari 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Frans 
Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de 
heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw 
Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Jef Maes, raadslid (PVDA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Vanessa 
Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rycke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

25 januari 2019 19:00 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Mia Mortier meldt dat raadslid Jos De Meyer verontschuldigd is wegens ziekte en dat 
raadsleden Lore Baeten en Saloua El Moussaoui de zitting vroeger zullen verlaten.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat er een verzoek is tot afvoering van punt 19 ‘Verenigingen, 
vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering, voordracht leden raad van bestuur en dagelijks 
bestuur’ en punt 27 ‘Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en baseballveld: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring’.
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Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 7 ‘Gemeentebelastingen: belasting op de ophaling en verwerking van restafval 
(huisvuil): invoering’ en punt 11 ‘Wijziging kabinetsformatie: goedkeuring’.
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt 
van punt 25 ‘Diensten: herinrichting Elisabethwijk: aanstellen ontwerpbureau en 
participatiebureau: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring’.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier.

Interpellatie van raadslid Filip Herman die meldt dat hij 60 liter soep zal schenken aan een 
welzijnsorganisatie in Sint-Niklaas als de gemeenteraad erin slaagt de zitting voor middernacht 
af te sluiten.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00024 Gemeenteraad: installatie van een gemeenteraadslid en 
vaststelling van de rangorde: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier meldt dat het aan de raad is om na te gaan of de verkozene
enerzijds nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en anderzijds of er geen
onverenigbaarheden zijn waardoor verkozene het mandaat niet kan opnemen.
Deze zaken kunnen gecontroleerd worden aan de hand van geloofsbrieven. Deze omvatten
volgende schriftelijke bewijsstukken die elk raadslid en elke opvolger moet voorleggen:
- een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister;
- een recent uittreksel uit het strafregister;
- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
Als de raad vaststelt dat de geloofsbrief van de verkozene in orde is, kan het verkozen raadslid 
de eed afleggen.
Voorzitter Mia Mortier vraagt vervolgens aan de raad of de geloofsbrief goedgekeurd mag 
worden.
De raad stemt hiermee in.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Saloua El Moussaoui uit tot de eedaflegging, in haar 
handen.
Mevrouw Saloua El Moussaoui legt de eed af, voorgeschreven door artikel 6 § 3 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert mevrouw Saloua El Moussaoui namens de gemeenteraad.
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Bondige toelichting
De installatievergadering van de gemeenteraad van Sint-Niklaas vond plaats op 2 januari 2019. 
Mevrouw Saloua El Moussaoui was verontschuldigd en legt daarom de eed af tijdens de 
eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 
De gemeenteraad moet overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur de 
geloofsbrieven onderzoeken. Aangezien de geloofsbrieven van mevrouw Saloua El Moussaoui 
werden goedgekeurd, legt zij, vóór ze haar mandaat aanvaardt, in openbare vergadering, de 
volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, waarna de voorzitter betrokken raadslid 
aangesteld verklaart. 

Juridische grond
Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, artikelen 8, 58, 86 en 169.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 49 en 59.
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode.

Argumentatie
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard.
De gemeenteraad moet overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur de 
geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoeken. Dit onderzoek houdt 
enerzijds in dat de raad voor elke verkozene controleert of hij op het ogenblik van de 
eedaflegging nog altijd voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Anderzijds moet de raad 
onderzoeken of de verkozenen zich niet bevinden in één van de gevallen van onverenigbaarheid 
zoals bepaald in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur. Alle geloofsbrieven van de 
verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen werden tijdig ingediend en werden ter 
inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake. 
De verkozenen die op het ogenblik van de eedaflegging de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
hebben behouden en zich niet bevinden in één van de gevallen van onverenigbaarheid, worden 
toegelaten tot de eedaflegging en leggen in openbare vergadering van de gemeenteraad in 
handen van de voorzitter van de installatievergadering, de eed af, voorgeschreven door artikel 6 
§ 3 van het decreet lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen”.
Na de eedaflegging op 2 januari 2019 werden de verkozenen aangesteld als raadslid. Mevrouw 
Saloua El Moussaoui was verontschuldigd voor de zitting van 2 januari 2019 en legt bijgevolg 
de eed af in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de geloofsbrieven goed te keuren van mevrouw Saloua El Moussaoui. 
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Artikel 2
akte te nemen van de eedaflegging van mevrouw Saloua El Moussaoui, in openbare vergadering 
van de gemeenteraad, in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, voorgeschreven door 
artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van 
mijn mandaat trouw na te komen”. 

Artikel 3
de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 

 1 Lieven Dehandschutter
 2 Jos De Meyer
 3 Gaspard Van Peteghem
 4 Frans Wymeersch
 5 Kris Van der Coelden 
 6 Christel Geerts 
 7 Sofie Heyrman 
 8 Roland Pannecoucke 
 9 Ine Somers 
10 Julien Ghesquière 
11 Ilse Bats
12 Marc Huys 
13 Peter Buysrogge 
14 Wout De Meester 
15 Marijke Henne 
16 Carl Hanssens 
17 Bart Foubert 
18 Bart Merckx 
19 Maxime Callaert 
20 Bart De Bruyne 
21 Filip Baeyens 
22 Veerle De Beule 
23 Femke Pieters 
24 Hasan Bilici 
25 Luk Huys 
26 Kelly Van Elslande 
27 Jan Snellings 
28 Mia Mortier 
29 Filip Herman 
30 Aster Baeck 
31 Johan Uytdenhouwen 
32 Lore Baeten 
33 Saloua El Moussaoui 
34 Kristof Van Gansen 
35 Jef Maes 
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36 Vanessa Blommaert 
37 Anneke Luyckx 
38 Tchantra Van De Walle 
39 Freyja De Rijcke 
40 Koen De Smet 
41 Karel Noppe 

Bijlagen
El Moussaoui Saloua

2 2019_GR_00028 Goedkeuring notulen installatievergadering 
gemeenteraad 2 januari 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de installatievergadering van de 
gemeenteraad van 2 januari 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de vorige vergadering aan 
de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2019 goed te 
keuren.

Bijlagen
Notulen GR 2019-01-02

POLITIE
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Politie

3 2019_GR_00007 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst dringende politiehulp - dispatching): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie verlaat op 1 maart 2019 de lokale politie 
Sint-Niklaas om te gaan werken in de politiezone Kruibeke-Temse.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van dispatcher vacant te verklaren in de 
afdeling dringende politiehulp.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
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Gunstig. Het budget voor deze vacature werd voorzien op de personeelsbegroting van de 
politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst dringende politiehulp - 
dispatching 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.

4 2019_GR_00008 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van drie functies van inspecteur van 
politie  (dringende politiehulp - interventieteams): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Drie inspecteurs van politie van de afdeling dringende politiehulp - 
dienst interventieteams verlaten de lokale politie Sint-Niklaas:
- één inspecteur maakt op 1 maart 2019 mobiliteit naar de politiezone Wetteren-Laarne-
Wichelen;
- één inspecteur maakt op 1 maart 2019 mobiliteit naar de politiezone Gent;
- één inspecteur vat op 1 maart 2019 de opleiding aan voor commissaris van politie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd drie functies van inspecteur van politie vacant te 
verklaren voor de interventieteams.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.



Gemeenteraad 8/74 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
25 januari 2019

Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De politie Sint-Niklaas wil deze functies invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Gunstig. Deze vacatures werden voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
drie 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 functie.

5 2019_GR_00009 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
detachering van twee commissarissen van politie naar 
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lokale politie Sint-Niklaas: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Op deze formatie zijn tien plaatsen voorzien in het officierenkader 
(één hoofdcommissaris en negen commissarissen). Als gevolg van twee pensioneringen en het 
vertrek van één commissaris naar de federale gerechtelijke politie, telt de zone momenteel drie 
vacatures voor commissarissen van politie. Daarnaast werkt één commissaris deeltijds en is één 
commissaris afgeleid naar de vaste commissie voor de lokale politie. Eén plaats van 
commissaris werd geblokkeerd om twee plaatsen van inspecteur vacant te verklaren. Tot nu toe 
vond de zone via de gewone mobiliteit geen kandidaten voor deze vacante functies van 
commissaris van politie.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd twee functies van commissaris van politie via het 
systeem van detachering vanuit een andere dienst van de geïntegreerde politie, mogelijk te 
maken.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Ministeriële omzendbrief GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie 
naar een korps van de lokale politie.

Argumentatie
Voor het instandhouden van de bevoegdheid van officier van bestuurlijke politie zijn 
commissarissen van politie vereist. In een wekelijkse beurtrol nemen zij deze taken waar. Indien 
minder dan de helft van het voorziene aantal commissarissen nog daadwerkelijk aanwezig is in 
het korps, naderen we een kritische grens voor de instandhouding van dit permanentiesysteem. 
Deze beurtrol komt immers als surplus naast de dagelijkse leidinggevende taken en expertise-
opdrachten van deze commissarissen. Uiteraard blijft de zone via de gewone mobiliteit 
commissarissen van politie zoeken. Gedetacheerde medewerkers kunnen vervolgens via de 
normale mobiliteitsprocedure meedingen voor de betrokken functie.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Gunstig. Er is budget voorzien voor drie vacatures voor commissarissen in de 
personeelsbegroting 2019. Indien deze ingevuld worden via detachering, dient het budget via 
budgetwijziging overgeboekt te worden naar artikel 33001/122-06 op het werkingsbudget van 
de politiezone.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
twee functies van commissaris van politie in te vullen via een detachering vanuit de 
geïntegreerde politie naar de lokale politie Sint-Niklaas.

6 2019_GR_00029 Strategisch veiligheids- en preventieplan: overeenkomst 
en financieel dossier 2018 betreffende de toekenning van 
een toelage voor 2018-2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Steden en gemeenten die al decennialang strategisch veiligheids- en preventieplannen (SVPP) 
met FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) afsluiten en hiervoor jaarlijks een subsidie ontvangen, 
kunnen voor 2018 en 2019 aanspraak maken op een bijkomende toelage. Deze toelage moet, 
zoals voor het SVPP, aangewend worden voor initiatieven die het lokaal beleid voor veiligheid 
en preventie stimuleren. De stad moet de uitgaven voor dergelijke initiatieven rechtvaardigen 
door voor elk jaar apart een financieel dossier met bewijsstukken aan de subsidiërende overheid 
voor te leggen. Een noodzakelijke formaliteit om een dossier te kunnen indienen is de afsluiting 
van een bijkomende overeenkomst waarvan FOD BIZA het sjabloon heeft aangeleverd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst en met 
de indiening van het bewijsstukkendossier van het voorbije dienstjaar.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de toekenning van een toelage voor een 
veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en 
samenlevingscontract hadden in kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid 
en preventie voor de jaren 2018-2019. De toelage is voor 2018 aangewend binnen artikel 2 §3 
en 4, activiteitssector 1: bijdrage aan de werking van de politiezones.

Argumentatie
Inhoud dossier
In de stad Sint-Niklaas loopt al decennialang een SVPP waarvoor de stad een subsidie ontvangt 
van FOD BIZA. Het is historisch zo gegroeid dat de administratieve financiële coördinatie en 
opvolging van het plan gebeurt vanuit de politie. Vandaar dat deze ook het 
verantwoordingsdossier voor deze bijkomende toelage samenstelt.
Om aanspraak te kunnen maken op de toelage uit het betreffend koninklijk besluit komen enkel 
uitgaven in aanmerking die verband houden met een schakel van de veiligheidsketen preventie-
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reactie/repressie en nazorg. De dotatie van de stad aan de politiezone komt hiervoor in 
aanmerking onder de categorie activiteitssector 1: ‘bijdrage aan de werking van de politiezones’, 
strategische doelstelling 2 ‘storting van een deel of van de hele toelage aan de politiezone die 
in mindering wordt gebracht van het verschuldigde bedrag door de gemeente voor de werking 
van de politiezone’. De tekst van die betreffende doelstellingen ligt in de overeenkomst al vast 
en kan niet meer gewijzigd worden. De gedane uitgaven moeten criminaliteit, overlast en het 
onveiligheidsgevoel helpen bestrijden en een maximale synergie van het zonaal veiligheidsplan 
met het stedelijke veiligheidsbeleid en het strategisch preventie- en veiligheidsplan beogen.
Concreet kan de stad volgens dit koninklijk besluit voor 2018 aanspraak maken op een 
bijkomende toelage van 277.224,99 EUR en voor 2019 op 271.457,05 EUR.
Het bewijsstukkendossier wordt voor elk jaar op dezelfde wijze samengesteld. Het dossier 
brengt aan de ontvangstzijde rekeninguittreksels in van een tweetal stortingsschijven van de 
stedelijke dotatie aan de politiezone. De doorstorting van de betreffende toelage zit vervat in 
die stortingsschijven. Wat de uitgavenzijde betreft, worden de schijven gebruikt voor de 
betaling van wedden, vakantiegeld, bedrijfsvoorheffing en RSZ van operationeel en 
administratief logistiek politiepersoneel dat werkzaam was voor de zone in die periode. De 
overeenkomstige rekeninguittreksels van deze betalingen zijn eveneens in het dossier 
opgenomen.
Indieningswijze
Het bewijsstukkendossier is voor 2018 al samengesteld en wordt samen met de overeenkomst, 
zoals gevraagd, voor de uiterste indieningsdatum van 18 februari 2019 gemaild naar de 
subsidïerende overheid.
FOD BIZA handelt het dossier dan als volgt verder af:
- mailt de stad een ontvangstbevestiging dat het dossier volledig is;
- analyseert het dossier;
- laat de goedkeuring via mail weten;
- stuurt per post twee door de Minister van BIZA ondertekende versies van de overeenkomst 
2018-2019 door voor ondertekening door de burgemeester en algemeen directeur;
- de stad stuurt één ondertekende overeenkomst per post terug.

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
in functie van het verkrijgen van een toelage conform het koninklijk besluit van 2 september 
2018, de overeenkomst goed te keuren en akkoord te gaan met de indiening  ervan samen met 
het bewijsstukkendossier voor het jaar 2018 en dit uiterlijk op 18 februari 2019.

Bijlagen
Strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019
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ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 7, deze vraag tot afvoering motiveert en de schorsing van de zitting vraagt.

Voorzitter Mia Mortier schorst de openbare zitting om 19.15 uur.

Voorzitter Mia Mortier heropent de openbare zitting om 19.30 uur.

Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.

Voorzitter Mia Mortier legt het voorstel van raadslid Frans Wymeersch tot afvoering van punt 7 
ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat:
met 8 stemmen voor (Vlaams Belang, PVDA), 32 stemmen tegen (N-VA, Groen, Open Vld, sp.a) 
en 5 onthoudingen (CD&V).

Voorzitter Mia Mortier vraagt het akkoord van de raad voor de gelijktijdige behandeling van 
punt 7 ‘Gemeentebelastingen: belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil): 
invoering’, punt 8 ‘Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en 
materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen: wijziging’ en punt 32 ‘Voorstel 
wijziging algemeen politiereglement naar aanleiding van de invoer van diftar voor de ophaling 
van huishoudelijk restafval: goedkeuring’.
De raad stemt hiermee in.

7 2019_GR_00030 Gemeentebelastingen: belasting op de ophaling en 
verwerking van restafval (huisvuil): invoering

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Toelichting door schepen Filip Baeyens.
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert raadslid Anneke Luyckx namens de gemeenteraad voor haar 
maidenspeech.
Interpellatie van raadslid Maxime Callaert.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die vraagt hoeveel budget het stadsbestuur voorziet 
voor de aankoop van nieuwe ondergrondse containers.
Interpellatie van raadslid Lore Baeten die vraagt of dat gezinnen die een gezinsuitbreiding 
kennen hun grijze huisvuilcontainer gratis kunnen ruilen voor een groter exemplaar.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert raadslid Lore Baeten namens de gemeenteraad voor haar 
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maidenspeech.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens die meldt dat de suggestie van raadslid Lore Baeten zal 
worden meegenomen.
Interpellatie van raadslid Aster Baeck die de suggestie doet om mensen die goed hun afval 
sorteren te belonen met bonnen bij lokale handelaren.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens die meldt dat de suggestie van raadslid Aster Baeck zal 
worden meegenomen.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts die vraagt wat er gebeurt met mensen die geen grijze 
afvalcontainer hoeven en die vraagt wat er gebeurt met mensen die een grijze afvalcontainer 
hebben maar die niet gebruiken.
Beantwoord door schepen Wout De Meester die meldt dat de stad Sint-Niklaas momenteel geen 
weet heeft van mensen die geen afval produceren. Indien het gaat om domiciliefraude of om 
mensen die geen afval produceren, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts die de suggestie doet om sommige inwoners te 
begeleiden in het leren sorteren van afval.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens die meldt dat de suggestie van raadslid Christel Geerts 
zal worden meegenomen.
Interpellatie van raadslid Karel Noppe die de suggestie doet om met korte videoboodschappen 
te werken om uit te leggen hoe een grijze afvalcontainer werkt en hoe de prijs wordt berekend.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens die meldt dat de suggestie van raadslid Karel Noppe 
zal worden meegenomen.
Interpellatie van raadslid Karel Noppe die de suggestie doet dat inwoners online en via een app 
hun factuur kunnen opvolgen en een overzicht kunnen krijgen van de hoeveelheid afval die ze 
produceren.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens die meldt dat MIWA bezig is met dit te ontwikkelen.

Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepenen Filip Baeyens en Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.

Interpellatie van raadslid Christel Geerts die meldt dat de meerderheid niet in aantal is. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de schorsing van de zitting vraagt.
Voorzitter Mia Mortier schorst de openbare zitting om 21.09 uur.

Voorzitter Mia Mortier heropent de zitting om 21.15 uur.
Interpellaties van raadsleden Anneke Luyckx, Jef Maes, Julien Ghesquière en Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Peter Buysrogge.

Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
De gemeenteraad besliste in zitting van 22 december 2016 over te gaan tot participatie in het 
‘diftar huis-aan-huis’ project van haar opdrachthoudende vereniging MIWA. Dit besluit regelt de 
tarieven en de inning van deze belasting.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de belasting op de ophaling en verwerking van restafval 
(huisvuil) in te voeren.
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Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41, 14°.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (materialendecreet), inzonderheid artikel 26.
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. 
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA).
Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2016 houdende de principiële goedkeuring van de 
participatie in het diftar-project van MIWA vanaf 1 juli 2019.

Argumentatie
Diftar werkt met een tarifering op basis van ledigingsgewicht en aanbiedfrequentie, waarbij de 
kosten individueel en correct toegewezen worden aan de gebruiker en aldus het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ op een correcte wijze wordt geïmplementeerd.
De restafvalzak (30 en 60 l) wordt per 1 juli 2019 vervangen door een (grijze) kunststof 
container van 40, 120, 240 of 1.100 l op adresniveau, telkens uitgerust met een intelligente 
chip en optioneel een slot.
De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald op de 
aanbieders via een kohierbelasting, die gedifferentieerd wordt in functie van het aantal 
aanbiedingen en in functie van het aangeboden gewicht. De kosten worden via een zogenaamd 
post-facturatiesysteem aangerekend, waarbij de burger zesmaandelijks een gedetailleerd 
aanslagbiljet ontvangt. Dit aanslagbiljet wordt door MIWA gegenereerd, en wordt na inkohiering 
op last van de betreffende gemeentelijke administratie verstuurd.
Er worden tarieven voorzien per kilogram voor de eerste honderd kilogram per gezinslid, voor 
elke bijkomende kilogram per gezin, en voor de lediging van de container. Daarnaast worden 
tarieven voorzien voor omruiling van een container en voor het plaatsen van een containerslot.
Sint-Niklaas beschikt tevens over ondergrondse containers, voor aanbieding van huishoudelijke 
afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, waar via een 
toegangsbadge, toegang verleend wordt tot het systeem. Er is geen onderscheid in het tarief 
tussen het aangeboden huisvuil via individuele container of het gebruik van een ondergrondse 
container met vulsluis, gezien rekening werd gehouden met de omrekensleutel/bepalingen in 
het VLAREMA.
Ook voor deze aanbieding worden tarieven voorzien per inworp in de container, en bij verlies 
van de toegangsbadge.
Voor het bepalen van de belasting geldt de gezinssituatie op twee referentiedata, namelijk op 1 
januari  en op 1 juli van het aanslagjaar. De berekening gebeurt op basis van het aantal 
gezinsleden die op de referentiedata op het ophaalpunt gedomicilieerd zijn.
Het belastingreglement voorziet verminderingen van de belasting voor bepaalde categorieën 
van sociaal gerechtigden wegens hun sociale toestand en voor personen die wegens 
gezondheidsredenen veel restafval hebben. Ook voor de berekening van de verminderingen 
voor sociaal gerechtigden geldt de gezinssituatie op twee referentiedata, namelijk op 1 januari  
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en op 1 juli van het aanslagjaar.
De aangesloten gemeenten kunnen volgens het materialendecreet, artikel 26, de inning van 
voornoemde kohierbelasting overdragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
waaraan zij deelnemen. Deze inningsbevoegdheid laat toe om de gemeente te ontlasten, 
waarbij de geïnde gelden periodiek zullen overgemaakt worden aan de betrokken vennoot, al 
dan niet via verrekening met de werkingsbijdragen. Het is aangewezen dit hier te doen (voor 
zowel bovengrondse als ondergrondse containers).
In zitting van heden wordt ten gevolge van deze invoering eveneens aan de raad gevraagd om 
het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, 
aangeboden door de gemeentelijke instellingen, te wijzigen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a behalve raadslid Kris Van der Coelden), 8 
stemmen tegen (Vlaams Belang en PVDA) en 6 onthoudingen (CD&V en sp.a-raadslid Kris Van 
der Coelden)

Artikel 1
met ingang 1 juli 2019 het reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van 
restafval (huisvuil) in te voeren.

De tekst van dit reglement luidt als volgt:

Artikel 1 – Heffingstermijn

Voor een termijn, die aanvangt op 1 juli 2019 en eindigt op 31 december 2025, wordt ten behoeve 
van de stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting geheven op het ophalen en verwerken van restafval 
van huishoudelijke oorsprong en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

§ 1.      Terminologie

A.      Onder restafval wordt verstaan alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van 
de particuliere huishouding en/of afvalstoffen onstaan door een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit zowel naar hoeveelheid als naar samenstelling en die in een daartoe bestemde 
recipiënt kunnen worden aangeboden met uitzondering van papier en karton, PMD, glas, textiel, 
KGA (Klein Gevaarlijk Afval), GFT, snoeihout, oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

B.      Onder Diftar wordt verstaan gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden 
geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt op basis van ledigingsgewicht en 
aanbiedfrequentie, en waarbij de kosten individueel en correct toegewezen worden aan de 
gebruiker.

C.      Onder referentieperiode wordt verstaan de periode van 1 januari tot 30 juni, of de periode 
van 1 juli tot 31 december.
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§ 2.      Belastbaar feit

De belasting wordt geheven per keer dat restafval opgehaald en verwerkt wordt.

 

Artikel 3 – Berekeningsgrondslag

§ 1.      Ophaling door middel van bovengrondse containers.

A.      De ophaling van restafval gebeurt per ophaalpunt door middel van containers van 40, 120, 
240 of 1.100 liter. Deze containers zijn eigendom van MIWA. Elke container bevat een 
ingebouwde elektronische gegevensdrager (chip) waardoor de identiteit van de normale 
gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur 
of domein) van het ophaalpunt. 
De belasting wordt vastgesteld via het Diftar-systeem.

B.      Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 §§ 1 en 2

a)       Voor deze categorie gebeurt de ophaling van restafval met containers van 40, 120 en 
240 liter.

b)      Er wordt een belasting aangerekend voor de eerste 100 kilogram aangeboden 
restafval per gezinslid per aanslagjaar, hierna de basisbelasting genoemd.

Dit betekent een basisgewicht van:

 100 kg           voor een gezin van 1 persoon (alleenstaande)
 200 kg           voor een gezin van 2 personen
 300 kg           voor een gezin van 3 personen
 enz.

Voor de vaststelling van de basisbelasting is de gezinssituatie op twee referentiedata 
bepalend. Deze data zijn 1 januari en 1 juli van het aanslagjaar.
De basisbelasting wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden die op die data 
op het ophaalpunt gedomicilieerd zijn, en op basis van de helft van het basisgewicht 
zoals hiervoor bepaald.

c)       Er wordt een belasting aangerekend voor elke bijkomende kilogram aangeboden 
restafval per gezin, die wordt aangeboden bovenop het basisgewicht zoals in b) hiervoor 
bepaald, hierna de belasting op meer dan 100 kg restafval genoemd.
De belasting op meer dan 100 kg restafval wordt op de referentiedata zoals in b) hiervoor 
bepaald, berekend bovenop de helft van het basisgewicht.

d)       Per lediging van een container wordt een forfaitaire belasting aangerekend.

e)       Voor de vaststelling van de verminderingen, zoals bedoeld in artikel 6 § 1, is de 
gezinssituatie op twee referentiedata bepalend. Deze data zijn 1 januari en 1 juli van het 
aanslagjaar. De vermindering wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden die op 
die data op het ophaalpunt gedomicilieerd zijn.
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C.      Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 § 3

a)       Voor deze categorie gebeurt de ophaling van restafval uitsluitend met containers van 
1.100 liter.

b)      De belasting wordt aangerekend voor elke aangeboden kilogram.

c)       Per lediging van een container wordt een forfaitaire belasting aangerekend.

§ 2.      Voor ophaalpunten waar geen containers voor huisvuil ter beschikking worden gesteld, wordt 
het huisvuil verzameld in ondergrondse containers voor aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen 
en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, waar via een toegangsbadge 
toegang verleend wordt tot het systeem en een registratie plaats vindt van de hoeveelheid 
aangeboden huisvuil. Deze ondergrondse containers worden door de stad/MIWA ter beschikking 
gesteld.
De belasting wordt vastgesteld per inworp.

§ 3.      Een afmelding als referentiepersoon naar aanleiding van een verhuizing, van een overlijden of 
van een gelijkaardige omstandigheid moet schriftelijk gebeuren, waarna het Diftar-systeem wordt 
afgesloten en de container(s) voor verder gebruik word(t)(en) geblokkeerd.

Artikel 4 – Tarieven

§ 1.Voor aangeboden restafval door middel van bovengrondse containers

A. Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 §§ 1 en 2

             a)  basisbelasting                                                             0,180EUR per kilogram
             b)  belasting op meer dan 100 kg restafval                     0,250 EUR per kilogram
             c)  voor de lediging van een container van 40 liter          0,150 EUR per lediging
             d)  voor de lediging van een container van 120 liter       0,300 EUR per lediging
             e)  voor de lediging van een container van 240 liter       0,600 EUR per lediging

B. Voor de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 5 § 3

            a)  belasting                                                                      0,180 EUR per kilogram
            b)  van een container van 1.100 liter                                2,500 EUR per lediging

§ 2.Voor aangeboden restafval door middel van ondergrondse containers

A. Niet op het Sint-Nicolaasplein                                                    0,875 EUR per inworp

B. Wel op het Sint-Nicolaasplein                                                    2,000 EUR per inworp

§ 3.Diverse andere tarieven

A. Omruiling van een container
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             a)  op vraag van de containergebruiker                             25,000 EUR per omruiling
             b)  eenmalig voor een nieuwe containergebruiker             gratis
             c)  eenmalig bij wijziging van de gezinssituatie                 gratis

B. Aankoop van een bijkomende container:

             a)  voor een container van 40 liter                               25,000 EUR per container
             b)  voor een container van 120 liter                             30,000 EUR per container
             c)  voor een container van 240 liter                             40,000 EUR per container

C. Plaatsen van een containerslot op verzoek van de

containergebruiker (eenmalig)                                              25,000 EUR forfaitair

D. Toegangsbadge voor gebruik van ondergrondse containers

             a)  eerste toegangsbadge                                          gratis
             b)  nieuwe toegangsbadge bij verlies                        7,000 EUR per badge

 

Artikel 5 – Belastingplichtige

De belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil) is verschuldigd door:

§ 1.      De referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in 
het vreemdelingenregister.

§ 2.      De referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 
welke woning of gebouw in gebruik heeft of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans 
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op 
de betrokken dienstverlening.
Onder in gebruik zijn of zich het gebruik voorbehouden wordt verstaan tijdelijk gebruik, gebruik als 
tweede verblijf, gebruik als bedrijfsvestiging … (niet limitatieve opsomming).

§ 3.      Scholen die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per afzonderlijk ophaalpunt van huisvuil als 
dusdanig gekend zijn.

 

Artikel 6 – Verminderingen

§ 1.      Er wordt vermindering van de belasting verleend aan volgende sociale gerechtigden:

A.      De personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon geniet in 
toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of 
waarvan een gezinslid gerechtigd was op steun die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt 
genomen van de federale Staat op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965.
Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen als zij voorkomen op de lijsten met personen 
die het leefloon genieten of die gerechtigd zijn op steun van de Staat.
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B.      De personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid geniet van de 
voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg op basis van artikel 25 § 2 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.
Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel van een attest van hun 
ziekenfonds, waaruit blijkt dat het gezinslid geniet van de voorkeurtarieven inzake 
gezondheidszorg.

De bepalingen van artikel 3 § 1.B.e zijn van toepassing.

Het bedrag van de vermindering is vastgesteld op 5,00 EUR per referentieperiode en per 
gezinslid dat op de referentiedata van 1 januari en/of 1 juli van het aanslagjaar gedomicilieerd 
is op het ophaalpunt.

§ 2.      Er wordt vermindering van de belasting verleend aan:

A.      Personen die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte 
ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (namelijk personen die 
op de Katzschaal een score hebben van 3 tot 4 punten voor het criterium incontinentie),
en
Zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen in het kader van de 
zorgverzekering voor tussenkomst professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal 
betreft (namelijk personen die op de BEL-schaal een score hebben van 2 tot 3 punten voor het 
criterium incontinentie),
en
Personen die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar).
Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen dat 
zij in het aanslagjaar voldoen aan de gestelde voorwaarden.

B.      Personen die niet behoren tot § 2.A hiervoor, maar door hun ziekte veel huisvuilzakken 
nodig hebben.
Deze personen moeten in het aanslagjaar hun situatie bewijzen door middel van een attest van 
een specialist-geneesheer, dat geldig is voor de lopende referentieperiode en de daarop 
volgende referentieperiode, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.C.

Het bedrag van de vermindering is vastgesteld op 10,00 EUR per persoon per referentieperiode.

§ 3.      Deze verminderingen worden niet verleend aan sociale gerechtigden of personen die 
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister in een pand waar het 
ophalen en verwerken van restafval gebeurt door middel van bovengrondse containers groter dan 
240 liter.
Deze verminderingen worden niet verleend aan sociale gerechtigden of personen die om het even 
welke woning of gebouw in gebruik hebben of zich het gebruik ervan voorbehouden zonder nochtans 
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister, wanneer deze woning 
of gebouw gevestigd is in een pand waar het ophalen en verwerken van restafval gebeurt door 
middel van bovengrondse containers groter dan 240 liter.
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§ 4.      De verminderingen worden verrekend op het aanslagbiljet voor het ophalen en verwerken van 
restafval van huishoudelijke oorsprong en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen door middel van bovengrondse containers.
De verminderingen worden verrekend op de toegangsbadge voor het ophalen en verwerken van 
restafval van huishoudelijke oorsprong en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen door middel van ondergrondse containers.

Artikel 7 – Invordering van de belasting

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen, voor de ophaling en verwerking van 
restafval, zoals bedoeld in artikel 4 § 1.

De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs voor de ophaling en 
verwerking van restafval, zoals bedoeld in artikel 4 §§ 2 en 3.

Artikel 8 – Betaling van de belasting

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet, 
voor de belasting, zoals bedoeld in artikel 4 § 1.

Als de contante inning van de belasting, zoals bedoeld in artikel 4 §§ 2 en 3, niet kan worden 
uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 9 – Bezwaren- en beroepsprocedure

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag, of vanaf de datum van de 
contante inning. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden, start de 
bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending 
van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het moet per brief, per e-mail of per fax 
worden ingediend.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting 
waarop het bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het 
bezwaarschrift.

Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding 
gestuurd naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger.
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Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing 
binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd) kan beroep 
ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Artikel 10 – Andere algemene bepalingen

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen 
en wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 2
op basis van artikel 26 van het Materialendecreet, de Opdrachthoudende vereniging voor 
huisvuilverwerking Midden-Waasland (MIWA) te machtigen om deze belasting met ingang van 1 
juli 2019 te innen, zowel wat betreft de belasting voor de ophaling en verwerking van restafval, 
die door middel van een kohier wordt ingevorderd, zoals bedoeld in artikel 4 § 1, als wat betreft 
de belasting voor de ophaling en verwerking van restafval, die contant wordt geïnd, zoals 
bedoeld in artikel 4 §§ 2 en 3 van het reglement op de belasting op de ophaling en verwerking 
van restafval (huisvuil).

Artikel 3
akkoord te gaan dat tot 31-12-2019 betaalde huisvuilrollen tegen kostprijs zullen worden 
teruggenomen op het stadhuis, in het welzijnshuis en in de deelgemeentehuizen, voor zover 
deze rollen een onbeschadigde wikkel hebben.

Bijlagen
belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil)

8 2019_GR_00031 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
In zitting van heden wordt aan de raad gevraagd in te stemmen met de invoering vanaf 1 juli 
2019 van het reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil). 
Indien de raad dit doet, heeft dit gevolgen voor het reglement op de retributie op het gebruik 
van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen. Daar 
zijn immers op heden de tarieven van huisvuilzakken en andere tarieven inzake ophaling en 
verwerking van restafval vastgesteld. Het is daarom aangewezen om dit reglement met ingang 
van 1 juli 2019 te wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.
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Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41, 14°.
Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende invoering van de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
Alle tarieven die betrekking hebben op de ophaling en verwerking van restafval worden uit het 
retributiereglement geschrapt.
Ook de tegemoetkomingen die in het reglement zijn opgenomen, worden vanaf 1 juli 2019 
geschrapt, vermits ze worden opgenomen in het nieuw belastingreglement.

Tevens worden tarieven toegevoegd die aangerekend worden voor de aankoop van een 
bijkomende gft-container.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a behalve raadslid Kris Van der Coelden), 1 
stem tegen (PVDA) en 13 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V en sp.a-raadslid Kris Van der 
Coelden)

Artikel 1
met ingang van 1 juli 2019 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, te wijzigen.
De tekst van deze wijzigingen luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond): 

Artikel 6 - Tarieven en toepasselijke tarieftypes

§ 5. Inzake ophalen en verwerken van huisvuil en overig afvalbeheer (beleidsvelden 0300 en 
0309)

A. Tarieven

a) Tarieven voor inzameling aan huis

 Algemeen 
o Badges voor gebruik van ondergrondse afvalcontainers:

 eerste badge                                                gratis
 nieuwe badge bij verlies                 7,00   EUR per badge

o Restafval 
 Huisvuilzakken voor het ophalen van het gewoon 

huisvuil van gewone huishoudens:
 grote huisvuilzakken (60 liter)        1,10   EUR per huisvuilzak
 kleine huisvuilzakken (30 liter)       0,55   EUR per huisvuilzak
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 Huisvuilzakken voor het ophalen van het gewoon 
huisvuil van zelfstandigen, kmo’s en bedrijven 
(60 liter)                                                    1,10   EUR per huisvuilzak
 Huisvuilzakken voor luiers                       0,55   EUR per huisvuilzak
 Stickers voor extra ophalen van met huishoudelijk 

afval gelijkgestelde afvalstoffen              0,50   EUR per sticker
 Bovengrondse afvalcontainers:

 container van 750 liter                  9,10   EUR per container
 container van 1.000 liter             12,10   EUR per container

 Ondergrondse containers:
 voor gebruik ondergrondse containers met uitzondering 

Sint-Nicolaasplein         0,55   EUR per aanbieding van 30 liter
 voor gebruik ondergrondse container 

Sint-Nicolaasplein         2,00   EUR per aanbieding van 30 liter

o Gft 
 Labels voor het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval:

 Voor het ophalen van een 
container van 40 liter       0,50   EUR per container
 Voor het ophalen van een 

container van 120 liter     1,60   EUR per container
 Voor het ophalen van een 

container van 240 liter     3,20   EUR per container

Te verkrijgen per 10 labels.

 Aankoop van een bijkomende container:
 Voor een container van 

40 liter                            25,00   EUR per container
 Voor een container van 

120 liter                          30,00   EUR per container
 Voor een container van 

240 liter                          40,00   EUR per container

C.      Tegemoetkomingen

Ontvangen gratis 20 grote huisvuilzakken voor het ophalen van het gewoon huisvuil van gewone 
huishoudens of het equivalent daarvan in geld op de badge voor gebruik van ondergrondse 
afvalcontainers:

a)       De gezinnen waarvan het gezinshoofd in het jaar van aanvraag het leefloon geniet in 
toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of 
waarvan het gezinshoofd in het jaar van aanvraag gerechtigd was op steun die geheel of gedeeltelijk 
ten laste wordt genomen van de federale Staat op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 
april 1965.
Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen als zij voorkomen op de lijsten met personen die 
het leefloon genieten of die gerechtigd zijn op steun van de Staat.
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b)      De gezinnen waarvan het gezinshoofd het bewijs levert dat hij op 1 januari van het jaar van 
aanvraag geniet van de voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg op basis van artikel 25 § 2 van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.
Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel van een attest van hun ziekenfonds, 
waaruit blijkt dat het gezinshoofd op 1 januari van het jaar van aanvraag geniet van de 
voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg.
Deze tegemoetkoming geldt evenwel niet voor gepensioneerden die niet genieten van de voorkeurs-
tarieven inzake gezondheidszorg.

c)       De gezinnen waarvan het gezinshoofd op 1 januari van het jaar van aanvraag meer dan twee 
jaar volledig werkloos is geweest.
Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel van een attest van hun vakbond of 
van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkering, waaruit blijkt dat het gezinshoofd op 1 januari van het 
jaar van aanvraag meer dan twee jaar volledig werkloos is geweest.

d)       Personen die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte 
ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (namelijk personen die op 
de Katzschaal een score hebben van 3 tot 4 punten voor het criterium incontinentie),
en

Zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen in het kader van de 
zorgverzekering voor tussenkomst professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal betreft 
(namelijk personen die op de BEL-schaal een score hebben van 2 tot 3 punten voor het criterium 
incontinentie),
en
Personen die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming incontinentie 
(leeftijd tussen 4 en 65 jaar).
Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen dat zij 
voldoen aan de gestelde voorwaarden.

e)       Personen die niet behoren tot A hiervoor, maar door hun ziekte veel huisvuilzakken nodig 
hebben.
Deze personen moeten hun situatie bewijzen door middel van een attest van een specialist-
geneesheer.
Het college van burgemeester en schepenen wordt door de gemeenteraad gemachtigd om deze 
tegemoetkoming te verlenen. Deze beslissingen van het college zullen door de gemeenteraad 
bekrachtigd worden.

Deze tegemoetkomingen worden niet verleend aan personen die op 1 januari van het jaar van 
aanvraag hun gewone verblijfplaats hebben op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas in een 
gebouw waar het huisvuil opgehaald wordt door middel van huisvuilcontainers.

Bijlagen
retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel
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OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

32 2019_GR_00038 Voorstel wijziging algemeen politiereglement naar 
aanleiding van de invoer van diftar voor de ophaling van 
huishoudelijk restafval: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Vanaf 1 juli 2019 wordt het principe van diftar toegepast voor de ophaling van huishoudelijk 
restafval. Hierdoor zal niet meer de restafvalzak worden gebruikt, maar een container. Door 
deze wijziging van aanbieding moet het algemeen politiereglement worden aangepast.

Juridische grond
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 16 september 2016.

Argumentatie
In het algemeen politiereglement wordt, wat betreft de ophaling van afval, volgende wijziging 
voorgesteld:
- de gewijzigde aanbieding van restafval door de invoering van diftar op 1 juli 2019. Dit zorgt 
ervoor dat het algemeen politiereglement rekening moet houden met de situatie vóór 1 juli en 
deze na 1 juli 2019. 
De wijzigingen werden aangeduid in de bijlage, gehecht aan deze nota.

Adviezen
GAS: Gunstig advies.
MI-WA: Gunstig advies.
Vanaf 1 juli 2019 zal de inzameling van restafval niet langer gebeuren door middel van 
vuilniszakken, maar zal er overgeschakeld worden naar containers. Gezien de manier van 
inzameling zal wijzigen, moeten een aantal zaken in het politiereglement aangepast worden 
zoals onder andere de wijze van aanbieding, het tijdstip waarop de containers terug 
binnengenomen moeten worden en het gebruik van extra zakken indien de burger meer afval 
wenst aan te bieden. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a behalve raadslid Kris Van der Coelden), 1 
stem tegen (PVDA) en 13 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V en sp.a-raadslid Kris Van der 
Coelden)

Artikel 1
wijzigingen van het algemeen politiereglement door te voeren voor:
- de aanvullende bepalingen die betrekking hebben op de aanbieding van afval in functie van 
de invoering van diftar. Deze zullen in werking treden op 1 juli 2019.

Bijlagen
Wijziging APR diftar

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

9 2019_GR_00010 Organisatie: beheersovereenkomst stad - OCMW: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
In december 2015 sloten stad en OCMW Sint-Niklaas een beheersovereenkomst af. Gelet op de 
inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur en de grondige wijzigingen in de bestuurlijke 
context, moet deze beheersovereenkomst geactualiseerd worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 196.
Gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2015 tot vaststelling van de vorige versie van de 
beheersovereenkomst stad - OCMW.
Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2015 tot vaststelling van de 
vorige versie van de beheersovereenkomst stad - OCMW.

Argumentatie
In de vorige versie van de beheersovereenkomst stad - OCMW Sint-Niklaas (in bijlage 1) lag de 
nadruk op het overbruggen van de verschillen tussen de werking van de stad en het OCMW. Er 
ging ook veel aandacht naar het juridisch sluitend krijgen van de aansturing en evaluatie van 
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personeelsleden en de financiële verrekening van het gebruik van elkaars diensten en middelen. 
Intussen is de lokale context helemaal veranderd, met de inwerkingtreding van het decreet 
lokaal bestuur en de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur, voor wie 
decretaal voorzien is dat ze voor beide organisaties werken. In de nieuwe beheersovereenkomst 
(in bijlage 2) gaat het dan ook voor een groot deel over de verdere delegatie van de 
bevoegdheden die aan de directeurs worden toevertrouwd (artikel 5). Het uitgangspunt hierbij is 
dat de directeurs bij verdere delegatie altijd aan zowel stads- als OCMW-personeelsleden 
kunnen delegeren. Op die manier kan er vlot gewerkt worden, los van het juridisch 
werkgeverschap. 
In de nieuwe beheersovereenkomst gaan we ervan uit dat stad en OCMW, hoewel juridisch twee 
verschillende entiteiten, dezelfde doelstellingen nastreven en dat het ene bestuur op een zo 
vlot mogelijke manier een beroep moet kunnen doen op het andere. Dat wordt mogelijk door 
hierover een aantal algemene bepalingen op te nemen in de beheersovereenkomst (artikelen 1-
4): het gebruik van elkaars diensten, middelen en personeelsleden en de organisatie van een 
gezamenlijke werving en selectie. 
De beheersovereenkomst die nu voorligt, regelt een aantal zaken voor een vlotte doorstart na 
de vernieuwing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, maar het is geen 
eindpunt. In de loop van 2019 moet de relatie met het Zorgpunt Waasland verder op punt 
worden gezet en worden er best ook beslissingen genomen over welke diensten stads- dan wel 
OCMW-diensten blijven (artikel 6), wat dan uiteraard ook financiële gevolgen heeft (artikel 7). 
De manier waarop de beheersovereenkomst in de toekomst kan worden aangepast, wordt 
eveneens voorzien (artikel 8).

Adviezen
Afdeling personeel: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
de beheersovereenkomst, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 
december 2015 en de gemeenteraad op 18 december 2015 op te heffen en de geactualiseerde 
versie van de beheersovereenkomst stad - OCMW, die als bijlage aan de notulen wordt gehecht, 
vast te stellen met ingang van 1 februari 2019.

Bijlagen
Bijlage 1 Beheersovereenkomst stad - OCMW 2015
Bijlage 2 Beheersovereenkomst stad - OCMW 2019-01-25

HR

10 2019_GR_00011 Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer: 
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goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
De algemeen directeur staat in voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij kan deze bevoegdheid 
delegeren naar andere personeelsleden. De uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer 
werd door de algemeen directeur gedelegeerd naar de adjunct-algemeen directeur. Wat onder 
het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door de 
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 170.

Argumentatie
De algemeen directeur staat in voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij kan deze bevoegdheid 
delegeren naar andere personeelsleden. De uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer 
werd door de algemeen directeur gedelegeerd naar de adjunct-algemeen directeur.
Wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door 
de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het begrip dagelijks personeelsbeheer inhoudelijk 
op dezelfde wijze vast te stellen als in de vorige bestuursperiode, met een aantal kleine 
aanpassingen.
De aanpassingen zijn enerzijds een actualisatie van sommige bepalingen en anderzijds een 
aanpassing van het grensbedrag voor toewijzing en betaalbaarstelling van vormingen. Er wordt 
voorgesteld dit bedrag te verhogen van 1.500 EUR naar 2.500 EUR, zodat dit gelijk loopt met de 
bedragen in het kader van de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en afgestemd is op 
de grensbedragen die bij het OCMW worden gehanteerd.

Adviezen
Beleidsondersteuning (BEL): Gunstig advies.
De definitie van dagelijks personeelsbeheer wordt gelijk getrokken voor stad en OCMW. 
Daardoor kunnen de beslissingen die onder dit begrip vallen, voor alle personeelsleden op 
dezelfde manier, en via delegatie van de algemeen directeur aan de adjunct-algemeen 
directeur, door dezelfde persoon genomen worden. In de beheersovereenkomst stad - OCMW, 
die eveneens voorligt in de zitting van vandaag, wordt daartoe de mogelijkheid gecreëerd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
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dat 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 
arbeidsongeschiktheid
- toekenning rente in arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid
- in aanmerking nemen privédiensten/vaststellen individuele wedde;
- toekenning/intrekking vermindering arbeidsprestaties;
- toekenning invaliditeitsvergoeding.

Loopbaanbegeleiding:
- vaststelling functiebeschrijvingen;
- aanduiding evaluatoren;
- toewijzen tewerkstellingsplaats.

Selectie en organisatie:
- vaststelling datum indiensttreding;
- stageaanvragen/vrijwilligerswerk.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 11 en deze vraag tot afvoering toelicht.

Voorzitter Mia Mortier legt het voorstel van raadslid Frans Wymeersch tot afvoering van punt 11 
ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat:
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met 8 stemmen voor (Vlaams Belang, PVDA), 26 stemmen tegen (N-VA, Groen, Open Vld, sp.a) 
en 5 onthoudingen (CD&V).

11 2019_GR_00032 Wijziging kabinetsformatie: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt op welke basiscompetenties de externen 
zijn aangenomen.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts die vraagt hoe nieuwe kabinetsmedewerkers werden 
geselecteerd.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman: de schepenen mogen zelf hun kabinetsmedewerkers 
kiezen. De schepenen hebben een aantal mensen een aantal testen laten afnemen die ook door 
de stedelijke personeelsdienst worden gebruikt. Vervolgens waren er sollicitatiegesprekken en 
uit het eindresultaat werden de kabinetsmedewerkers geselecteerd.
Interpellaties van raadsleden Kris Van der Coelden en Frans Wymeersch.

Bondige toelichting
In zitting van 25 januari 2013 werd een kabinetsformatie goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aan te passen naar aanleiding van de start van een 
nieuw bestuur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 184, §3.
Besluit Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de 
aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en 
provincies.
Besluit Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2008 houdende vaststelling van de formatie van en 
de toelagen voor het kabinetspersoneel.
Rechtspositieregeling geldend voor het personeel van de stad Sint-Niklaas (vastgesteld 
gemeenteraadszitting 22 juni 2018 met latere wijzigingen).

Argumentatie
Hieronder vindt u een vergelijking tussen de huidige en de voorgestelde situatie:

 Huidige situatie Voorstel
A1aA1bA2a 2 1
B123 1 5
C123 5 2,5
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 8 8,5

Dit vertaalt zich in de volgende verdeling tussen burgemeester en schepenen:

 A1aA1bA2a B123 C123 A1aA1bA2a B123 C123
burgemeester 1 1  1 1  
schepenen 1  5  4 2,5
totaal 2 1 5 1 5 2,5

Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de syndicale organisaties tijdens het BOC van 14 januari 
2019.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig op voorwaarde dat er voor de meerkost (afgerond 
14.000 EUR) een IKA (Interne Kredietaanpassing) wordt uitgevoerd of bij budgetwijziging 
bijkomende middelen worden ingeschreven.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
de wijziging van de formatie van het kabinetspersoneel goed te keuren volgens onderstaande 
tabel.

 Huidige situatie Nieuwe situatie
A1aA1bA2a 2 1
B123 1 5
C123 5 2,5
 8 8,5

Bijlagen
protocol_20190114

Publieke veiligheid en noodplanning

12 2019_GR_00033 Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke 
politieverordening naar aanleiding van verkennersfuif 
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Down Under Sint-Kristoffel 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under van scoutsgroep Sint-Kristoffel, een 
muzikaal evenement dat plaatsheeft op vrijdag 8 februari 2019, wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119 bis en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de verkennersfuif Down Under 2019, volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:
- voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het bezit te 
zijn van geopende en/of open glazen recipiënten alcoholhoudende drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- voor alle personen om op de evenementensite, in het bezit te zijn van geopende en/of 
gesloten glazen recipiënten drank;
- voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het openbaar 
domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- voor de organisatoren en hun partners (bijvoorbeeld sponsors), alle horecazaken en 
nachtwinkels om binnen de evenementenzone, promotionele en/of commerciële acties op te 
zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 
werken.

Aanvullende argumenten:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op de verkennersfuif Down Under aanwezig;
- Down Under wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens Down Under is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken 
en nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
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- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under 2019 goed te 
keuren.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20190208 Tijdelijke politieverordening Down Under

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de schorsing van de zitting vraagt.

Voorzitter Mia Mortier schorst de openbare zitting om 22.25 uur.

Voorzitter Mia Mortier heropent de openbare zitting om 22.41 uur.

Toelichting door voorzitter Mia Mortier. De stembriefjes voor de afvaardiging in verenigingen, 
vennootschappen en samenwerkingsverbanden vanuit de stad Sint-Niklaas worden uitgedeeld 
en weer opgehaald. 
De stemmen worden geteld door de twee jongste raadsleden aanwezig: Lore Baeten en Aster 
Baeck.

Voorzitter Mia Mortier schorst de openbare zitting om 22.50 uur.

Voorzitter Mia Mortier heropent de openbare zitting om 23.15 uur.

Voorzitter Mia Mortier deelt het resultaat van de stemming mee.

Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

13 2019_GR_00015 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas 
(Interwaas): aanduiding leden algemene vergadering en 
voordracht leden raad van bestuur
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Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering evenals vier leden voor de raad 
van bestuur voor te dragen van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van 
Waas (Interwaas).

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Statuten Interwaas.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van Interwaas en mag volgende personen afvaardigen als 
vertegenwoordiger: 
- algemene vergadering: één effectief vertegenwoordiger en één plaatsvervangend 
vertegenwoordiger; 
- raad van bestuur: drie effectieve leden en één lid met raadgevende stem.
Artikel 16 van de statuten van Interwaas bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door een 
raad van bestuur van maximum vijftien leden door de algemene vergadering benoemd voor zes 
jaar, behoudens de beperkingen voorzien in artikel 19, en door haar afzetbaar. Binnen de groep 
der deelgenoten, houders van A-aandelen worden de hen toekomende mandaten als volgt 
verdeeld aan de stad Sint-Niklaas: maximum drie leden voor de raad van bestuur. Verder 
bepaalt hetzelfde artikel dat ieder van de deelnemers zoveel kandidaat-bestuurders voordraagt 
als er hen toekomen, binnen de decretale verplichting aangaande het genderevenwicht 
(maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht (artikel 434 van het decreet 
lokaal bestuur)):
- eerste voordracht (alle tien gemeenten): vrij;
- tweede voordracht (Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren en Temse): de voorgedragen kandidaat is 
van het andere geslacht dan de eerste voordracht;
- derde voordracht (Sint-Niklaas): een dubbele voordracht (man en vrouw), waarbij de algemene 
vergadering in voorkomend geval deze voordracht kiest die tot een correct genderevenwicht 
leidt.
De door de aangesloten gemeenten voorgedragen kandidaten moeten gemeenteraadslid, 
schepen of burgemeester zijn. Indien een gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die 
geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de 
statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk 
gemotiveerd. In dit laatste geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met 
de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 436 van het decreet, 
niet van toepassing.
Artikel 17 van de statuten van Interwaas bepaalt dat aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur deelgenomen wordt door ten hoogste drie rechtstreeks door verschillende gemeenten 
aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden 
aangeduid onder de leden van de respectievelijke gemeenteraden die in de betrokken 
gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
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college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn.
De stad Sint-Niklaas kan één bestuurder met raadgevende stem aanduiden.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Interwaas:
- door N-VA: de heer Luk Huys (eff.) en de heer Filip Herman (pv.).

 Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van Interwaas:
- door de fractie N-VA: de heer Lieven Dehandschutter, mevrouw Tchantra Van De Walle;
- door de fractie Groen: mevrouw Mia Mortier;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Frans Wymeersch (als lid met raadgevende stem);
- door de fractie sp.a: de heer Kris Van der Coelden (als lid met raadgevende stem).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1:
- de heer Luk Huys (eff.) en de heer Filip Herman (pv.): 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen.

Artikel 2:
- de heer Lieven Dehandschutter: 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen;
- mevrouw Tchantra Van De Walle: 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen;
- mevrouw Mia Mortier: 32 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 1 onthouding.

Artikel 3:
- de heer Frans Wymeersch: 6 ja-stemmen, 24 nee-stemmen, 9 onthoudingen.
- de heer Kris Van der Coelden: 33 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 2 onthoudingen.

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Interwaas 
aan te duiden:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
met als plaatsvervanger
- de heer Filip Herman, raadslid, 12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. 

Artikel 2
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Interwaas voor te 
dragen:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas;
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele;
- mevrouw Mia Mortier, raadslid, °31 juli 1961, Vijfstraten 127, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 3
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voor te dragen als lid met raadgevende stem:
- de heer Kris Van der Coelden, raadslid, °13 februari 1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
Gecoördineerde Statuten Interwaas

14 2019_GR_00016 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Cipal dv: aanduiding lid 
algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de dienstverlenende organisatie Cipal 
aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 432.
Statuten Cipal.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is sinds 25 januari 2013 toegetreden tot de dienstverlenende vereniging 
Cipal.
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene 
vergaderingen van de dienstverlenende verenigingen rechtstreeks door de gemeenteraden 
aangewezen worden uit hun leden.
Artikel 35 van de statuten van Cipal bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit 
de vertegenwoordigers van de deelnemers. Iedere gemeente duidt één effectieve en één of 
meerdere plaatsvervangende vertegenwoordigers aan. 
De vertegenwoordigers ontvangen noch een presentiegeld noch een reisvergoeding.
Er zijn in principe twee algemene vergaderingen per jaar (in de maanden juni en december), 
met uitzondering van het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. In de buitengewone algemene 
vergadering van 22 maart 2019 zal de nieuwe raad van bestuur van Cipal dv aangesteld worden.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Cipal dv:
- door de fractie Open Vld: mevrouw Ine Somers (eff.) en de heer Karel Noppe (pv.);
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Femke Pieters (eff.) en mevrouw Freyja De Rijcke 
(pv.).

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

- mevrouw Ine Somers (eff.) en de heer Karel Noppe (pv.): 31 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 3 
onthoudingen;
- mevrouw Femke Pieters (eff.) en mevrouw Freyja De Rijcke (pv.): 6 ja-stemmen, 24 nee-
stemmen, 9 onthoudingen.

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Cipal aan te 
duiden:
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger: 
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai. 

Bijlagen
gecoördineerde statuten Cipal

15 2019_GR_00017 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Autonoom gemeentebedrijf ’t 
Bau-huis: aanduiding leden van de raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twaalf bestuurders voor het autonoom gemeentebedrijf ’t 
Bau-huis aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 235.
Statuten autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.

Argumentatie
Artikel 11 § 1 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis bepaalt dat de 
gemeenteraad de leden van de raad van bestuur van het gemeentebedrijf aanwijst, en dat het 
aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden 
bedraagt, maar met een absoluut maximum van twaalf. Alle leden van de raad van bestuur zijn 
gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen. Ten hoogste twee 
derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
Artikel 11 § 2 bepaalt dat elke fractie minstens één lid van de raad van bestuur kan aanduiden 
en dat dit voordrachtrecht elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur 
waarborgt. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de 
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mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en 
schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er 
gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen 
bestuurders.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis:
- door de fractie N-VA: mevrouw Veerle De Beule, de heer Filip Herman, de heer Koen De Smet, 
de heer Maxime Callaert;
- door de fractie Groen: de heer Aster Baeck, de heer Bart De Bruyne;
- door de fractie Open Vld: mevrouw Ine Somers;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Roland Pannecoucke, mevrouw Freyja De Rijcke
- door de fractie CD&V: de heer Julien Ghesquière;
- door de fractie sp.a: de heer Hasan Bilici;
- door de fractie PVDA: de heer Jef Maes.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, met algemene stemmen (39)

Artikel 1
volgende mandatarissen aan te duiden als lid van de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis:
- namens de fractie N-VA: 
   - mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
   - de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas;
   - de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
   - de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie Groen: 
   - de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.
   - de heer Bart De Bruyne, schepen, ° 25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie Open Vld:
   - mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie Vlaams Belang: 
   - de heer Roland Pannecoucke, raadslid, °31 januari 1948, Prins Leopoldplein 32, 9100 Sint-
Niklaas;
   - mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid, °30 april 1991, Watermolendreef 164, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie CD&V: 
   - de heer Julien Ghesquière, raadslid, ° 21 december 1955, Coppelaan 2, 9111 Belsele;
- namens de fractie sp.a: 
   - de heer Hasan Bilici, raadslid, °24 september 1968, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie PVDA: 
   - de heer Jef Maes, raadslid, ° 9 maart 1955, Breedstraat 143, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
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zich het recht voor te behouden het vervroegd verval van deze mandaten te vragen indien dit 
door omstandigheden gerechtvaardigd zou blijken.

Bijlagen
Statuten AGB Bau-huis 25-01-2013

16 2019_GR_00018 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: MIWA: aanduiding leden 
algemene vergadering en voordracht  leden raad van 
bestuur 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de afvalintercommunale voor de regio 
Midden-Waasland (MIWA) aan te duiden, alsook vijf leden voor de raad van bestuur voor te 
dragen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 434 tot en met 441. 
Statuten van de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland cvba.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van MIWA en mag volgende personen afvaardigen als 
vertegenwoordiger: 
- algemene vergadering: één effectief vertegenwoordiger en één plaatsvervangend 
vertegenwoordiger; 
- raad van bestuur: vier effectieve leden en één lid met raadgevende stem. 
Raad van bestuur:
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden worden benoemd 
door de algemene vergadering, op voordracht van de vennoten die ze vertegenwoordigen. Deze 
kunnen hiertoe kandidaten voordragen die lid zijn van de gemeenteraad. Gemeenten van 
75.001 en meer inwoners worden vertegenwoordigd door vier bestuurders. Er wordt één extra 
mandaat van bestuurder met raadgevende stem voorzien. Deze wordt aangesteld bij de eerste 
algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden. Indien meerdere 
vennoten een kandidaat voor dit mandaat voorstellen, heeft de kandidaat van de vennoot met 
de meeste aandelen voorrang. De niet weerhouden kandidaten komen volgens hetzelfde 
principe op een wachtlijst. Sint-Niklaas heeft het meeste aandelen. 
De voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld tijdens de eerste raad van bestuur 
volgend op de eerste algemene vergadering. Indien meerdere vennoten een kandidaat voor het 
mandaat van voorzitter voorstellen, heeft de kandidaat van de vennoot met de meeste aandelen 
voorrang. De niet weerhouden kandidaten komen volgens hetzelfde principe op een wachtlijst.
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Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van MIWA:
- door de fractie N-VA: mevrouw Kelly Van Elslande (eff.) en de heer Luk Huys (pv.);
- door de fractie CD&V: de heer Julien Ghesquière (eff.) en mevrouw Saloua El Moussaoui (pv.);
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Marc Huys (eff.) en mevrouw Anneke Luyckx (pv.).

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van MIWA:
- door de fractie N-VA: de heer Filip Baeyens, mevrouw Veerle De Beule, de heer Filip Herman;
- door de fractie Groen: de heer Aster Baeck;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Roland Pannecoucke (raadgevende stem);
- door de fractie CD&V: de heer Julien Ghesquière (raadgevende stem).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1:
- mevrouw Kelly Van Elslande (eff.) en de heer Luk Huys (pv.): 23 ja-stemmen, 10 nee-stemmen, 
6 onthoudingen;
- de heer Julien Ghesquière (eff.) en mevrouw Saloua El Moussaoui (pv.): 11 ja-stemmen, 21 nee-
stemmen, 7 onthoudingen;
- de heer Marc Huys (eff.) en mevrouw Anneke Luyckx (pv.): 5 ja-stemmen, 25 nee-stemmen, 9 
onthoudingen.

Artikel 2
- de heer Filip Baeyens: 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen;
- mevrouw Veerle De Beule: 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen;
- de heer Filip Herman: 31 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 1 onthouding;
- de heer Aster Baeck: 29 stemmen voor, 7 nee-stemmen, 3 onthoudingen.

Artikel 3
- de heer Roland Pannecoucke: 6 ja-stemmen, 24 nee-stemmen, 9 onthoudingen;
- de heer Julien Ghesquière: 33 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 2 onthoudingen.

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van MIWA aan te 
duiden:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Artikel 2
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van MIWA voor te 
dragen:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai (voor te 
dragen als voorzitter);
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
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- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 3
als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van MIWA voor te dragen:
- de heer Julien Ghesquière, raadslid, ° 21 december 1955, Coppelaan 2, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten miwa

17 2019_GR_00019 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vlaamse Maatschappij Voor 
Watervoorziening cvba: aanduiding leden algemene 
vergadering en voordracht leden aandeelhoudersbestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vlaamse Maatschappij Voor 
Watervoorziening cvba (De Watergroep) aan te duiden, alsook een lid van het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater voor te dragen. 

Juridische grond
Decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten van de Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening cvba.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening (De Watergroep) en mag volgende personen afvaardigen als 
vertegenwoordiger: 
- algemene vergadering: één effectief vertegenwoordiger en één plaatsvervangend 
vertegenwoordiger; 
- aandeelhoudersbestuur drinkwater: één lid.

Algemene vergadering
De stad Sint-Niklaas moet één afgevaardigde én een plaatsvervanger in de algemene 
vergadering van De Watergroep aanduiden. Deze personen hoeven geen lid te zijn van de 
gemeenteraad. De afgevaardigden in de algemene vergadering ontvangen geen presentiegeld 
of kilometervergoeding. De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering in 
principe op de eerste vrijdag van de maand juni.
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Aandeelhoudersbestuur
De door de gemeente aan te duiden persoon treedt op als afgevaardigde van het 
gemeentebestuur en moet lid zijn van de gemeenteraad (zoals bepaald in artikel 26 § 2 van de 
statuten), bij voorkeur met een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van 
De Watergroep. Voor dit mandaat mogen geen personen worden aangeduid die reeds lid zijn 
van de raad van bestuur van De Watergroep. De overige onverenigbaarheden worden vermeld in 
artikel 26 § 5 van de statuten. De leden van de aandeelhoudersbesturen worden aangeduid voor 
een termijn van zes jaar en zijn herbenoembaar. Er worden voor de aandeelhoudersbesturen 
geen plaatsvervangers aangeduid. Wanneer een plaats als lid van een aandeelhoudersbestuur 
vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden, vrijwillig ontslag of beëindiging van het 
mandaat in de gemeenteraad, moet de gemeente wel een vervanger aanduiden die het mandaat 
van zijn/haar voorganger voleindigt. De vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur 
ontvangt een presentiegeld. 

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van de Vlaamse 
Maatschappij Voor Watervoorziening cvba:
- door de fractie N-VA: de heer Maxime Callaert (eff.), mevrouw Kelly Van Elslande (pv.);
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Freyja De Rijcke (eff.), de heer Roland Pannecoucke 
(pv.).

Volgende kandidaturen werden ingediend voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater van de 
Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening cvba:
- door de fractie N-VA: de heer Maxime Callaert;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Jan Snellings.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1:
- de heer Maxime Callaert (eff.), mevrouw Kelly Van Elslande (pv.): 32 ja-stemmen, 4 nee-
stemmen, 3 onthoudingen
- mevrouw Freyja De Rijcke (eff.), de heer Roland Pannecoucke (pv.): 6 ja-stemmen, 24 nee-
stemmen, 9 onthoudingen.

Artikel 2:
- de heer Maxime Callaert: 32 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 1 onthouding;
- de heer Jan Snellings: 5 ja-stemmen, 24 nee-stemmen, 10 onthoudingen.

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van de Vlaamse 
Maatschappij Voor Watervoorziening cvba, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aan te 
duiden:
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.
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Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op het aandeelhoudersbestuur drinkwater van 
de Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening cvba, voor de duur van de legislatuur 2019-
2024, voor te dragen:
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Brief De Watergroep en statuten en decreet

18 2019_GR_00020 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: aanduiding leden algemene 
vergadering en voordracht leden raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Samenwerking 
Westlede aan te duiden, alsook leden voor de raad van bestuur af te vaardigen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en titel 3.
Statuten IGS Westlede.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is op 26 januari 1979 toegetreden tot de Intergemeentelijke samenwerking 
Westlede (IGS Westlede).
Artikel 31 van de statuten van IGS Westlede bepaalt dat de algemene vergadering is 
samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van de vereniging. De 
vertegenwoordigers van de gemeenten moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn. Iedere 
deelnemer heeft recht op minstens één vertegenwoordiger. Ieder aandeel geeft recht op één 
stem. Overeenkomstig het decreet over de lokale besturen wordt er geen zitpenning uitgekeerd 
aan de leden van de algemene vergadering. De verplaatsingskosten worden vergoed op basis 
van de kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen bij het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur. Vanaf 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 is de vergoeding van dienstverplaatsingen: 0,3539 
EUR per kilometer. De algemene vergadering vergadert tweemaal per jaar.
Artikel 13 van de statuten van IGS Westlede bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door een 
raad van bestuur samengesteld uit veertien stemgerechtigde leden, door de algemene 
vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers. Sint-Niklaas mag drie stemgerechtigde 
leden aanduiden. Deze vertegenwoordigers moeten geen gemeenteraadsleden zijn. Voorwaarde 
is evenwel dat het voldoende gemotiveerd is waarom iemand die geen gemeenteraadslid is, 
wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur.
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De raad van bestuur vergadert 10 maal per jaar.
De toewijzing van de mandaten gebeurt volgens twee principes:
1) Elke gemeente waar een crematorium is gevestigd heeft recht op één bestuurder. 
2) Per begonnen schijf van 150.000 inwoners heeft elk arrondissement recht op één bestuurder. 
De arrondissementen worden vastgelegd in de bijlage van de statuten.

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende 
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene 
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en deze aanduiding voor te 
leggen aan de algemene vergadering. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruikmaakt, 
neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en woont het aldus 
aangeduide lid met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 
bij. Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruikmaken, neemt de algemene vergadering 
akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden 
met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal 
maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten. Er wordt een 
zitpenning van 201 EUR toegekend per bijgewoonde vergadering en de verplaatsingskosten 
worden terugbetaald volgens de modaliteiten van de algemene vergadering.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede:
- door de fractie N-VA: mevrouw Veerle De Beule (eff.), mevrouw Kelly Van Elslande (pv.);
- door de fractie CD&V: de heer Kristof Van Gansen (eff.), mevrouw Lore Baeten (pv.).

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van de Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede:
- door de fractie N-VA: mevrouw Kelly Van Elslande, mevrouw Veerle De Beule 
(arrondissement);
- door de fractie Open Vld: de heer Karel Noppe (arrondissement).

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van de Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede:
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Anneke Luyckx (raadgevende stem);
- door de fractie CD&V: de heer Kristof Van Gansen (raadgevende stem).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel1
- mevrouw Veerle De Beule (eff.), mevrouw Kelly Van Elslande (pv.): 22 ja-stemmen, 11 nee-
stemmen, 6 onthoudingen;
- de heer Kristof Van Gansen (eff.), mevrouw Lore Baeten (pv.): 11 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 
9 onthoudingen

Artikel 2
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- mevrouw Kelly Van Elslande: 32 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 1 onthouding;
- mevrouw Veerle De Beule: 32 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 1 onthouding;
- de heer Karel Noppe: 31 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 2 onthoudingen.

Artikel 3
- mevrouw Anneke Luyckx: 5 ja-stemmen, 25 nee-stemmen, 9 onthoudingen;
- de heer Kristof Van Gansen: 33 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 2 onthoudingen.

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Westlede 
aan te duiden:
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas. 

Artikel 2
volgende personen voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Westlede:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas; 
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas 
(arrondissement);
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai 
(arrondissement).

Artikel 3
volgende persoon voor te dragen als lid met raadgevende stem van de raad van bestuur van 
Westlede:
- de heer Kristof Van Gansen, raadslid, °8 januari 1988, Spieveldstraat 94, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gecoordineerde statuten IGS Westlede

20 2019_GR_00022 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Den Azalee vzw: aanduiding 
leden algemene vergadering en voordracht lid raad van 
bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
van Den Azalee vzw aan te duiden, alsook een lid voor de raad van bestuur voor te dragen.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Den Azalee vzw.

Argumentatie
Artikel 4 van de statuten van Den Azalee vzw bepaalt dat de stad Sint-Niklaas lid is van de 
vereniging en in de algemene vergadering vertegenwoordigd wordt door vier leden uit de 
gemeenteraad, waarvan één lid van het college van burgemeester en schepenen.
De clustermanager welzijn van de stad Sint-Niklaas is automatisch lid van de algemene 
vergadering van de vereniging.
Artikel 13 van de statuten van Den Azalee vzw bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door 
een raad van bestuur samengesteld uit onder andere: 
- een lid van de gemeenteraad;
- alle leden van het bijzonder comité sociale dienst met uitzondering van die leden die afstand 
zouden gedaan hebben van hun lidmaatschap van de vereniging.
De clustermanager welzijn maakt automatisch deel uit van de raad van bestuur van de 
vereniging.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Den Azalee vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Koen De Smet;
- door de fractie Groen: de heer Bart De Bruyne;
- door de fractie Open Vld: mevrouw Ine Somers;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Marc Huys.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Den Azalee vzw 
als lid van het college van burgemeester en schepenen:
- door de fractie Groen: mevrouw Sofie Heyrman.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van Den Azalee vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Koen De Smet;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Marc Huys.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1:
- de heer Koen De Smet: 30 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 2 onthoudingen;
- de heer Bart De Bruyne: 31 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 1 onthouding;
- mevrouw Ine Somers: 31 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 1 onthouding;
- de heer Marc Huys: 6 stemmen voor, 23 nee-stemmen, 9 onthoudingen, 1 ongeldige stem.

Artikel 2
- mevrouw Sofie Heyrman: 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen.
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Artikel 3
- de heer Koen De Smet: 30 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 4 onthoudingen;
- de heer Marc Huys: 6 ja-stemmen, 23 nee-stemmen, 10 onthoudingen.

Artikel 1
volgende gemeenteraadsleden aan te duiden als lid van de algemene vergadering van Den 
Azalee vzw:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Bart De Bruyne, schepen, ° 25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Ine Somers, schepen, 13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
volgend lid van het college van burgemeester en schepenen aan te duiden als lid van de 
algemene vergadering van Den Azalee vzw:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 3
kennis te nemen van het lidmaatschap van rechtswege van de clustermanager welzijn in de 
algemene vergadering en in de raad van bestuur van Den Azalee vzw.

Artikel 4
volgend gemeenteraadslid voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Den Azalee vzw:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Statuten Den Azalee vzw

21 2019_GR_00023 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Energieprojecten Azalee vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering en voordracht lid 
raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
van Energieprojecten Azalee vzw aan te duiden, alsook een lid voor de raad van bestuur voor te 
dragen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Energieprojecten Azalee vzw.
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Argumentatie
Artikel 4 van de statuten van Energieprojecten Azalee vzw (Epa vzw) bepaalt dat de stad Sint-
Niklaas lid is van de vereniging en in de algemene vergadering vertegenwoordigd wordt door 
vier leden uit de gemeenteraad, waarvan één lid van het college. De clustermanager welzijn en 
de directeur van Den Azalee zijn automatisch lid van de algemene vergadering van de 
vereniging.
Artikel 13 van de statuten van Epa vzw bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door een raad 
van bestuur samengesteld uit onder andere: 
- een lid van de gemeenteraad;
- alle leden van het bijzonder comité sociale dienst met uitzondering van die leden die afstand 
zouden gedaan hebben van hun lidmaatschap van de vereniging. De clustermanager welzijn en 
de directeur van Den Azalee maken automatisch deel uit van de raad van bestuur van de 
vereniging.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Energieprojecten 
Azalee vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Koen De Smet;
- door de fractie Groen: de heer Bart De Bruyne;
- door de fractie Open Vld: mevrouw Ine Somers;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Marc Huys.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Energieprojecten 
Azalee vzw als lid van het college van burgemeester en schepenen:
- door de fractie Groen: mevrouw Sofie Heyrman.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van Energieprojecten 
Azalee vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Koen De Smet;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Marc Huys.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1:
- de heer Koen De Smet: 29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 4 onthoudingen;
- de heer Bart De Bruyne: 30 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 3 onthoudingen;
- mevrouw Ine Somers: 30 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 4 onthoudingen;
- de heer Marc Huys: 6 stemmen voor, 23 nee-stemmen, 10 onthoudingen.

Artikel 2
- mevrouw Sofie Heyrman: 32 ja-stemmen, 7 nee-stemmen.

Artikel 3
- de heer Koen De Smet: 31 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 3 onthoudingen;
- de heer Marc Huys: 6 ja-stemmen, 23 nee-stemmen, 10 onthoudingen.
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Artikel 1
volgende gemeenteraadsleden aan te duiden als lid van de algemene vergadering van 
Energieprojecten Azalee vzw:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Bart De Bruyne, schepen, ° 25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Ine Somers, schepen, 13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
volgend lid van het college van burgemeester en schepenen aan te duiden als lid van de 
algemene vergadering van Energieprojecten Azalee vzw:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 3
kennis te nemen van het lidmaatschap van rechtswege van de clustermanager welzijn en de 
directeur van den Azalee vzw in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van Epa 
vzw.

Artikel 4
volgend gemeenteraadslid voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Energieprojecten 
Azalee vzw:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Statuten Epa vzw

22 2019_GR_00034 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Algemeen Ziekenhuis 
Waasland: aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Algemeen Ziekenhuis Waasland vzw aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten AZ Waasland vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
Algemeen Ziekenhuis Waasland vzw (AZ Waasland). Deze afgevaardigde heeft geen stemrecht. 
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Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Algemeen 
Ziekenhuis Waasland vzw:
- door de fractie Groen: mevrouw Sofie Heyrman;
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Anneke Luyckx.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

- mevrouw Sofie Heyrman: 32 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 1 onthouding;
- mevrouw Anneke Luyckx: 5 ja-stemmen, 23 nee-stemmen, 11 onthoudingen.

Artikel 1
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van AZ 
Waasland vzw:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
gecoördineerde statuten AZ Waasland

23 2019_GR_00035 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Verenigde Ziekenhuizen van 
Waas en Durme vzw: aanduiding lid algemene 
vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw aan te duiden. 

Juridische grond
Statuten AZ Waas en Durme. 

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van AZ Waas en Durme wordt de algemene 
vergadering samengesteld uit de deelgenoten van de vereniging. De zeven deelgenoten van de 
vereniging worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door tweeëntwintig 
vertegenwoordigers. Het aantal vertegenwoordigers waarover elke deelgenoot beschikt, wordt 
bepaald in verhouding tot het aantal bedden en/of de omzet ingebracht in de vereniging. 
Hieruit volgt dat de stad Sint-Niklaas één stemgerechtigde vertegenwoordiger mag aanduiden. 
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Aan de vertegenwoordigers van de deelgenoten in de algemene vergadering kan een 
presentiegeld worden toegekend. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het 
presentiegeld.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van : Verenigde 
Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Luk Huys;
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Femke Pieters.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

- de heer Luk Huys: 32 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 1 onthouding;
- mevrouw Femke Pieters: 6 ja-stemmen, 23 nee-stemmen, 10 onthoudingen.

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van AZ Waas en 
Durme aan te duiden:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten az nikolaas (verenigde ziekenhuizen waas en durme)

19 2019_GR_00021 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: aanduiding leden algemene vergadering, 
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks bestuur
AFGEVOERD

24 2019_GR_00036 Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: verdeling, 
samenstelling en verkiezing voorzitter

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie toelicht.

Bondige toelichting
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Overeenkomstig artikel 37 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de 
besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen 
te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking 
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd 
deskundigen en belanghebbenden horen.
De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de 
gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het 
aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die berekeningswijze 
geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval 
dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken 
van het college van burgemeester en schepenen, altijd hoger is dan de som van het aantal 
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar 
overeenkomstig de voormelde berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de 
voorzitter van de gemeenteraad.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verdeling, samenstelling en voorzitters van de 
commissies goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 37.

Argumentatie
De regeling met betrekking tot de commissies die goedgekeurd werd door de gemeenteraad in 
zitting van 2 januari 2019 was enkel voor de maand januari. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd om de definitieve verdeling, samenstelling en de voorzitters goed te keuren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
volgende commissies in te stellen: 
- commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten;
- commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur;
- commissie voor financiën, personeel en sport;
- commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering;
- commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs;
- commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling; 
- commissie voor jeugd, participatie en gebouwen; 
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- commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw;
- commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken.

Artikel 2
de commissies samen te stellen uit veertien leden. Het aantal zetels per fractie wordt 
mathematisch bepaald. Dit levert volgende verdeling op:
- N-VA: vijf leden;
- Vlaams Belang: twee leden;
- Groen: twee leden; 
- CD&V: twee leden;
- sp.a: twee leden;
- Open Vld: één lid;
Gezien PVDA niet vertegenwoordigd is: één lid met raadgevende stem. 

Artikel 3
dat volgende fracties waarnemers mogen aanstellen:
- Vlaams Belang: tien waarnemers;
- CD&V: zes waarnemers;
- sp.a: twee waarnemers.
Dit moeten vaste waarnemers zijn die verspreid worden over de negen commissies. Indien een 
waarnemer niet kan, kan die zich niet laten vervangen. Indien een commissie van een 
waarnemer niet doorgaat, vervalt het waarnemerschap voor die maand. Waarnemers kunnen 
tevens plaatsvervangers zijn. 

Artikel 4
kennis te nemen van de door de fracties N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V, sp.a en 
PVDA ingediende akten van voordracht van de kandidaat-leden voor de 
gemeenteraadscommissies, waarna deze raadsleden zijn aangesteld als effectief lid, 
plaatsvervangend lid of waarnemer van de commissies waarvoor zij zijn voorgedragen:
- commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: 
Kelly Van Elslande, Koen De Smet , Luk Huys, Filip Herman, Maxime Callaert, Veerle De Beule 
(plaatsvervanger), Tchantra Van De Walle (plaatsvervanger), Mia Mortier, Aster Baeck, Bart 
Foubert (plaatsvervanger), Karel Noppe, Jan Snellings, Frans Wymeersch, Roland 
Pannecoucke (plaatsvervanger), Femke Pieters (plaatsvervanger), Freyja De Rijcke 
(waarnemer), Jos De Meyer, Johan Uytdenhouwen, Kristof Van Gansen (plaatsvervanger), Saloua 
El Moussaoui (plaatsvervanger), Julien Ghesquière (waarnemer), Christel Geerts, Kris Van der 
Coelden, Ilse Bats (plaatsvervanger), Gaspard Van Peteghem (plaatsvervanger)  en Jef Maes als 
lid met raadgevende stem. 
- commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: Bart Merckx, Veerle De Beule, 
Kelly Van Elslande, Tchantra Van De Walle, Maxime Callaert, Luk Huys (plaatsvervanger), Filip 
Herman  (plaatsvervanger), Aster Baeck, Bart Foubert, Mia Mortier (plaatsvervanger), Karel 
Noppe, Marc Huys, Frans Wymeersch, Anneke Luyckx (plaatsvervanger), Freyja De Rijkce 
(plaatsvervanger), Femke Pieters (waarnemer), Jos De Meyer, Johan Uytdenhouwen, Julien 
Ghesquière (plaatsvervanger), Kristof Van Gansen (plaatsvervanger), Gaspard Van Peteghem, Kris 
Van der Coelden, Hasan Bilici (plaatsvervanger), Ilse Bats (plaatsvervanger) en Jef Maes als lid 
met raadgevende stem. 
- commissie voor financiën, personeel en sport: Bart Merckx, Veerle De Beule, Koen De Smet, 
Filip Herman, Luk Huys, Vanessa Blommaert (plaatsvervanger), Maxime 
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Callaert (plaatsvervanger), Mia Mortier en Bart Foubert, Aster Baeck (plaatsvervanger), Karel 
Noppe, Roland Pannecoucke, Frans Wymeersch, Jan Snellings (plaatsvervanger), Marc Huys 
(plaatsvervanger), Freyja De Rijcke (waarnemer) Julien Ghesquière, Saloua El Moussaoui, Lore 
Baeten (plaatsvervanger), Johan Uytdenhouwen (plaatsvervanger), Jos De Meyer (waarnemer), 
Kris Van der Coelden, Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem (plaatsvervanger), Hasan Bilici 
(plaatsvervanger), Ilse Bats (waarnemer) en Jef Maes als lid met raadgevende stem. 
- commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering: Veerle De Beule, 
Koen De Smet, Vanessa Blommaert, Filip Herman, Maxime Callaert, Luk Huys (plaatsvervanger), 
Tchantra Van De Walle (plaatsvervanger), Bart Foubert, Aster Baeck, Mia Mortier 
(plaatsvervanger), Karel Noppe, Freyja De Rijcke, Jan Snellings, Frans Wymeersch 
(plaatsvervanger), Roland Pannecoucke (plaatsvervanger), Marc Huys (waarnemer), Anneke 
Luyckx (waarnemer), Julien Ghesquière, Kristof Van Gansen, Jos De Meyer (plaatsvervanger), 
Lore Baeten (plaatsvervanger), Saloua El Moussaoui (waarnemer), Ilse Bats, Gaspard Van 
Peteghem, Christel Geerts (plaatsvervanger), Hasan Bilici (plaatsvervanger) en Jef Maes als lid 
met raadgevende stem. 
- commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: Veerle De Beule, Kelly Van 
Elslande, Vanessa Blommaert, Tchantra Van De Walle, Bart Merckx, Maxime 
Callaert (plaatsvervanger), Koen De Smet (plaatsvervanger), Aster Baeck, Mia Mortier, Bart 
Foubert (plaatsvervanger), Karel Noppe, Femke Pieters, Anneke Luyckx, Roland Pannecoucke 
(plaatsvervanger), Marc Huys (plaatsvervanger), Jan Snellings (waarnemer), Lore Baeten, Saloua 
El Moussaoui, Kristof Van Gansen (plaatsvervanger), Jos De Meyer (plaatsvervanger), Johan 
Uytdenhouwen (waarnemer), Ilse Bats, Hasan Bilici, Kris Van der Coelden (plaatsvervanger), 
Christel Geerts (plaatsvervanger) en Jef Maes als lid met raadgevende stem. 
- commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: Bart Merckx, Kelly Van 
Elslande, Vanessa Blommaert, Filip Herman, Maxime Callaert, Veerle De Beule 
(plaatsvervanger), Koen De Smet (plaatsvervanger), Bart Foubert, Mia Mortier, Aster Baeck 
(plaatsvervanger), Karel Noppe, Marc Huys, Roland Pannecoucke, Femke Pieters 
(plaatsvervanger), Jan Snellings (plaatsvervanger), Frans Wymeersch (waarnemer), Jos De Meyer, 
Johan Uytdenhouwen, Saloua El Moussaoui (plaatsvervanger), Lore Baeten (plaatsvervanger), 
Kristof Van Gansen (waarnemer), Gaspard Van Peteghem, Hasan Bilici, Ilse 
Bats (plaatsvervanger), Kris Van der Coelden (plaatsvervanger), Christel Geerts (waarnemer) en 
Jef Maes als lid met raadgevende stem. 
- commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: Kelly Van Elslande, Koen De Smet, Tchantra 
Van De Walle, Luk Huys, Maxime Callaert, Filip Herman (plaatsvervanger), Vanessa Blommaert 
(plaatsvervanger), Bart Foubert, Aster Baeck, Mia Mortier (plaatsvervanger), Karel Noppe, Freyja 
De Rijcke, Femke Pieters, Jan Snellings (plaatsvervanger), Anneke Luyckx (plaatsvervanger), 
Marc Huys (waarnemer), Lore Baeten, Kristof Van Gansen, Saloua El Moussaoui 
(plaatsvervanger), Julien Ghesquière (plaatsvervanger), Gaspard Van Peteghem, Hasan Bilici, Ilse 
Bats (plaatsvervanger), Kris Van der Coelden (plaatsvervanger) en Jef Maes als lid met 
raadgevende stem. 
- commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: Vanessa Blommaert, Veerle De 
Beule, Koen De Smet, Tchantra Van De Walle, Luk Huys, Kelly Van Elslande (plaatsvervanger), 
Bart Merckx (plaatsvervanger), Mia Mortier, Bart Foubert, Aster Baeck (plaatsvervanger), Karel 
Noppe, Anneke Luyckx, Femke Pieters, Freyja De Rijcke (plaatsvervanger), Frans Wymeersch 
(plaatsvervanger), Roland Pannecoukce (waarnemer), Julien Ghesquière, Kristof Van Gansen, 
Johan Uytdenhouwen (plaatsvervanger), Jos De Meyer (plaatsvervanger), Lore Baeten 
(waarnemer), Ilse Bats, Kris Van der Coelden, Hasan Bilici (plaatsvervanger), Christel 
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Geerts (plaatsvervanger) en Jef Maes als lid met raadgevende stem. 
- commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: Vanessa Blommaert, Tchantra Van De 
Walle, Luk Huys, Filip Herman, Veerle De Beule, Kelly Van Elslande (plaatsvervanger), Koen De 
Smet (plaatsvervanger), Aster Baeck, Mia Mortier, Bart Foubert (plaatsvervanger), Karel Noppe, 
Anneke Luyckx, Roland Pannecoucke, Freyja De Rijcke (plaatsvervanger), Femke Pieters 
(plaatsvervanger), Frans Wymeersch (waarnemer), Lore Baeten, Saloua El Moussaoui, Johan 
Uytdenhouwen (plaatsvervanger), Julien Ghesquière (plaatsvervanger), Hasan Bilici, Christel 
Geerts, Kris Van der Coelden (plaatsvervanger), Gaspard Van Peteghem (plaatsvervanger) en Jef 
Maes als lid met raadgevende stem. 

Artikel 5
kennis te nemen van de door de fracties N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a 
ingediende akten van voordracht van de kandidaat-voorzitters voor de 
gemeenteraadscommissies, waarna deze raadsleden zijn aangesteld als voorzitter van de 
commissies waarvoor zij zijn voorgedragen:
- commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: Mia 
Mortier;
- commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: Bart Merckx;
- commissie voor financiën, personeel en sport: Julien Ghesquière;
- commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering: Ilse Bats;
- commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: Aster Baeck;
- commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: Marc Huys;
- commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: Maxime Callaert
- commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: Luk Huys
- commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: Karel Noppe

Bijlagen
akte voorzitters CD&V.pdf
akte voorzitters Groen.pdf
akte voorzitters N-VA.pdf
akte voorzitters Open Vld.pdf
akte voorzitters Sp.a.pdf
akte voorzitters Vlaams Belang.pdf
Commissieverdeling
akte leden N-VA
akte leden Vlaams Belang
akte pvleden CD&V
akte leden CD&V
akte leden sp.a.pdf
akte leden Groen
akte leden PVDA
akte leden Open Vld

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie
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Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt 
van punt 25 en deze vraag tot afvoering toelicht.
Interpellatie van schepen Carl Hanssens die de schorsing van de zitting vraagt.

Voorzitter Mia Mortier schorst de openbare zitting om 23.48 uur.

Voorzitter Mia Mortier heropent de openbare zitting om 23.57 uur.

Toelichting door schepen Carl Hanssens.
Interpellaties van raadsleden Johan Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden, Gaspard Van 
Peteghem, Lore Baeten en Marc Huys.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Voorzitter Mia Mortier legt het voorstel van raadslid Johan Uytdenhouwen tot afvoering van 
punt 25 ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat:
met 16 stemmen voor (Vlaams Belang, CD&V, sp.a, PVDA) en 22 stemmen tegen (N-VA, Groen, 
Open Vld).

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

25 2019_GR_00001 Diensten: herinrichting Elisabethwijk: aanstellen 
ontwerpbureau en participatiebureau: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, de raming en de 
voorwaarden opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerpbureau voor het opmaken van een 
schetsontwerp en voor het aanstellen van een participatiebureau voor het organiseren van een 
participatietraject.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 56.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'herinrichting Elisabethwijk: aanstellen ontwerpbureau en 
participatiebureau' werd een bestek met nr. 2018/038so opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1: aanstellen van een ontwerpbureau voor het opmaken van schetsontwerpen, raming: 
45.000 EUR, excl. btw;
- perceel 2: aanstellen van een participatiebureau voor het organiseren van een 
participatietraject, raming: 25.000 EUR, excl. btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.000 EUR, excl. btw.
In het bestek werd bij de ontwerpvoorwaarden vermeld dat de rol van het openbaar vervoer 
binnen deze studie moet belicht worden.
In de gunningscriteria werd 30 % voorzien op prijs, 40 % op visie en 30 % op plan van aanpak. 
Er werd beslist de prijs niet als zwaarste element te laten doorwegen omdat het in deze studie 
belangrijk is dat het een ontwerper en/of participatiebureau zal zijn die/dat qua visie en plan 
van aanpak een zeer goed dossier indient. Er wordt getracht uit te komen bij een bureau dat qua 
visie en plan van aanpak bij de top zit op het vlak van conceptueel denken rond mobiliteit, 
groen, het drieluik vernatting/verhitting/verdroging en participatie.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Aangezien deze opdracht deels moet verrekend worden op actie/raming 
2018170109/2018170150 'implementeren van het wijkcirculatieplan' moeten de voorwaarden 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad (externe studies met een beleidsvoorbereidend 
karakter vanaf 25.000 EUR, excl. btw tot 135.000 EUR, excl. btw).

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
De herinrichting van het Prins Leopoldplein en het Koningin Elisabethplein is een expliciete 
maatregel binnen het wijkcirculatieplan. De uitgangspunten en doelstellingen werden in 
samenspraak met de betrokken diensten geformuleerd. 
Dit project kan verrekend worden op de budgetten die voorzien werden voor het implementeren 
van het wijkcirculatieplan met actienummer 2018170109 en nummer raming 2018170150.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 11 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V en 
PVDA) en 5 onthoudingen (sp.a)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/038so en de raming voor de opdracht 'herinrichting Elisabethwijk: 
aanstellen ontwerpbureau en participatiebureau', opgesteld door de dienst projecten openbaar 
domein, goed te keuren. De voorwaarden 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 70.000 EUR, 
excl. btw.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 21400007/RME/0290/02 
(actie/raming 2018000019/2018000100 en actie/raming 2018170109/2018170150).

Bijlagen
bestek Elisabethwijk versie2

Interpellatie van raadslid Filip Herman die de schorsing van de zitting vraagt en die meldt dat er 
warme soep en boterhammen beschikbaar zijn.

26 2019_GR_00025 Gemeentelijk reglement code nutswerken langs 
gemeentewegen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellaties van raadsleden Karel Noppe en Marc Huys.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen goed te keuren en de bepalingen van de nieuwe code te laten gelden vanaf 28 
januari 2019.

Juridische grond
De Nieuwe Gemeentewet, onder andere artikel 119 en artikel 135.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
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Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De gemeenten en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur op het 
gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken onderling vergen continu 
afstemming en overleg. 
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken op het 
openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar 
actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (onder andere kwaliteitsvol herstel, 
klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald, er is ook nood aan betere 
afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar 'minder hinder' nam toe. Er ontstonden digitale 
tools (KLIP, KLIM, GIPOD ...) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen. Daarom 
actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001 (die niet werd ondertekend door de stad 
Sint-Niklaas). Het is een document geworden waar de nutsmaatschappijen en de meeste steden 
en gemeenten zich in kunnen vinden. Momenteel heeft 82 % van de steden en gemeenten de 
code ondertekend.
De code nutswerken is in voege sinds 1 januari 2018 in de steden en gemeenten die de code 
ondertekenden. De stad Sint-Niklaas heeft deze nog niet ondertekend.
In deze nota wordt voorgesteld de code goed te laten keuren, volgens een model aangereikt 
door de VVSG.
Deze code -  een afsprakenkader tussen de gemeenten/steden en de netwerkbeheerders - moet 
helpen zorgen voor:
- een duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein (onder en boven de grond);
- kwaliteitsvolle uitvoering (van zowel grote als kleine werken), binnen de afgesproken 
termijnen;
- minder hinder en betere communicatie voor omwonenden en gebruikers van het openbaar 
domein;
- een gecoördineerde aanpak, zowel in planning als in uitvoering;
- een correcte opvolging van meldingen en klachten;
- afdwingbare afspraken en sancties voor als het toch niet goed verloopt.
De code vraagt engagementen langs beide kanten (gemeenten/steden en nutsmaatschappijen). 
Zo zijn er voor de steden en gemeenten afspraken aan dewelke zij zich moeten houden, zoals:
- het bijhouden (digitaal) en verspreiden van de lopende sperperiodes (twee of vijf jaar). Dit is 
voorhanden in Sint-Niklaas, wel wordt nog gezocht naar een werkwijze om deze continu (is een 
dynamische lijst) ter beschikking te stellen van de nutsmaatschappijen; ter info wordt 
meegegeven dat deze taak op termijn zal verdwijnen als GIPOD in staat is de sperperiodes bij te 
houden en te visualiseren (zie artikel 5);
- uitwisselen van meerjarenplanning tussen gemeente/stad en nutsbedrijven en organisatie 
door gemeente/stad van minstens één overlegmoment per jaar. Dit werd ondertussen opnieuw 
opgestart in Sint-Niklaas met een frequentie van tweemaal per jaar. Daarnaast organiseert de 
stad nog bijkomende groepscoördinatievergaderingen waar meer in detail kan ingezoomd 
worden op bijvoorbeeld de voetpadvernieuwingen. De uitwisseling van de meerjarenplanning 
geldt in beide richtingen (zie artikelen 10 en 11);
- organisatie van voldoende coördinatievergaderingen per gemeentelijk wegenis- en/of 
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rioleringsproject (zie artikel 15). Het bestaande ritme wordt aangehouden of daar waar nodig 
verhoogd, zodat niet alleen de afstemming vlot verloopt maar ook de tijdsspanne en 
doorlooptijd van deze projecten zo laag mogelijk kan gehouden worden;
- het werken met een jaarvergunning voor werken van categorie 3 (puntwerken: bv. werken met 
een oppervlakte < 3 m² of een lengte < 10 lopende meter) of dringende werken (zie artikelen 18 
en 22).
De nutsbedrijven engageren zich op hun beurt onder meer om:
- GIPOD te gebruiken voor het aangeven van geplande werken en aanvragen tot synergie om zo 
tot een maximale afstemming met de andere nutsmaatschappijen te komen;
- maximale uitvoering in één sleuf voor de verschillende kabels en leidingen (zie artikel 13). 
Idem voor overkoppelingen (zie artikel 36);
- reeds in studiefase nagaan of buiten dienst gestelde of te stellen leidingen kunnen verwijderd 
worden (zie artikel 14);
- het melden van de start der werken volgens een afgesproken template (artikel 24);
- een correct en tijdig herstel van de bovenbouw (zie artikel 37).
Daarnaast wordt ook een afsprakenkader vastgesteld voor onder meer slecht wegherstel en 
ambtshalve maatregelen (zie artikel 37).
Bovenstaande punten zijn niet nieuw. Zowel het engagement langs de kant van de 
steden/gemeenten als het engagement langs de kant van de nutsbedrijven wordt al regelmatig 
toegepast, weliswaar niet altijd in even grote mate. Dit nieuwe kader formaliseert deze 
engagementen.
Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat het werken met jaarvergunningen (artikelen 18 
en 22) nog niet werd toegepast in Sint-Niklaas. Zoals eerder aangegeven kan dit gevraagd 
worden door nutsmaatschappijen voor werken van categorie 3 (< 3 m² opp of < 10 m lengte) en 
dringende werken. Deze werken moeten nog wel steeds gemeld worden aan de stad (ten laatste 
op de eerstvolgende werkdag na de start). Gaan dergelijke werken bovendien gepaard met 
verkeershinder (definitie zie artikel 57), dan dient een signalisatievergunning te worden 
aangevraagd.
Bovendien laten artikelen 18 en 22 ook bijvoorbeeld toe om als stad/gemeente aan te geven op 
welke locaties en/of op welke tijdstippen niet-dringende werken niet mogen uitgevoerd 
worden. Een jaarvergunning kan ook ingetrokken worden indien blijkt dat de betrokken 
nutsmaatschappij niet werkt conform de voorwaarden en de code.
In overleg met de verkeerspolitie wordt voorgesteld om bij het toekennen van een 
jaarvergunning de toepassing ervan door de nutsmaatschappijen strikt op te volgen. Er moet 
dan onder meer toegezien worden op:
- het vermijden van misbruik van de term ‘dringende’ werken;
- het vermijden van misbruik van de term ‘werken zonder verkeershinder’;
- het effectief melden (ten laatste 1 dag na de start) van de werken categorie 3 zonder 
verkeershinder of dringende werken.

Adviezen
Projecten openbaar domein: Gunstig advies.
Gunstig
De nieuwe code nuts heeft als sterkte dat het een uniforme aanpak mogelijk maakt.
Dat de afspraken gemaakt zijn voor heel Vlaanderen (meer dan 80 % van de gemeenten en 
steden heeft al getekend) is een positief punt.
De dienst projecten openbaar domein kan zich terugvinden in de teksten die voorliggen. Het 
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technische luik is goed onderbouwd.
Het zal belangrijk zijn om de gemaakte afspraken goed op te volgen. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen de opdrachtgevers (nutsmaatschappijen ) en de 
vergunningverlenende overheid. Zoekend naar een goede balans tussen de commerciële 
belangen en een goed beheer van het openbaar domein.
Ook moeten alle (onder)aannemers en uitvoerders zich te houden aan alle aspecten van de 
code.

Verkeerspolitie: Gunstig advies.
'Dringende werken' dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de dienst IOW.  Buiten de 
kantooruren wordt de dispatching van onze politiedienst hiervan telefonisch in kennis gesteld.
Ook werken categorie 3 moeten minimaal drie dagen op voorhand worden aangevraagd.
Enkel op deze wijze kunnen wij voorkomen dat :
- er conflicten zijn met andere reeds vergunde werken;
- werken worden uitgevoerd op locaties en tijdstippen waar dit omwille van verkeersveiligheid 
en -circulatie niet kan.

Openbare werken (OPW): Gunstig advies.
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de code voor infrastructuur- en nutwerken langs gemeentewegen goed te keuren.

Artikel 2
de bepalingen van de nieuwe code te laten gelden vanaf 28 januari 2019.

Artikel 3
het besluit op te sturen naar:
-de deputatie van de provincieraad;
-de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
-de toezichthoudende overheid;
-de kabel- en leidingsbeheerders actief op het grondgebied Sint-Niklaas;
-de VVSG vzw.

Bijlagen
Code nutswerken

27 2019_GR_00037 Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en 
baseballveld: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring
AFGEVOERD
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OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

28 2019_GR_00002 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef-Kouterdreef: 
inneming 5 Kouterdreef: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem die vraagt dat het college van burgemeester 
en schepenen een beslissing neemt met betrekking tot de onteigening van de woning gelegen 
Puidreef 3.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens die meldt dat de vraag en het antwoord zullen worden 
opgenomen in het overzicht van de mondelinge vragen.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpakte 
betreffende de aankoop van inneming 5 naar aanleiding van de wegeniswerken in de Puidreef 
en Kouterdreef.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 

Argumentatie
Naar aanleiding van het rioproject Puidreef-Kouterdreef werd door studiebureau SWBO bvba, 
Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, het innemingsplan Kouterdreef opgemaakt, laatst 
aangepast op 8 augustus 2017. Er werd op 29 november 2017 een schattingsverslag opgemaakt 
door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid .
Door dezelfde afdeling werd een akkoord bereikt met de eigenaars van inneming 5, de heer 
Camiel Meul en mevrouw Marleen Van Landeghem, Kouterdreef 12A, 9111 Belsele. De akte 
werd getekend op 29 november 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad. Het betreft de inname van 16,78 m², te nemen uit een perceel kadastraal gekend 
9de afdeling, sectie A, nummer 958/H P0000. De inneming van 16,78 m² krijgt als nieuw 
gereserveerd perceelsidentificatienummer A 958 M P0000. De aankoopprijs bedraagt 6.000 EUR 
en moet betaald worden binnen de drie maanden vanaf aktedatum. Doel van deze aankoop is 
de realisatie van gescheiden riolering in de Kouterdreef.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpakte betreffende de aankoop van 
inneming 5 van het innemingsplan Kouterdreef, 16,78 m² groot, kadastraal bekend 9de 
afdeling, sectie A, deel van nummer 958/H P0000en met als nieuw gereserveerd 
perceelsidentificatienummer A 958 M P0000 voor de inname van 16,78 m², eigendom van de 
heer Camiel Meul en mevrouw Marleen Van Landeghem, Kouterdreef 12A, 9111 Belsele, voor 
een bedrag van 6.000 EUR.
Het ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
brief vastgoedtransacties + akte
schatting
Kouterdreef - Innemingsplan aug 2017

29 2019_GR_00003 Ruimtelijke planning: rooilijnplan Raapstraat-Bellestraat: 
definitieve vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van rioleringswerken, uitgevoerd in 2015, wordt een rooilijnplan opgemaakt 
voor de Raapstraat-Bellestraat.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaatshad van 15 november 2018 tot en met 14 december 
2018, werden één opmerking en drie bezwaarschriften ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan definitief vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Argumentatie
Deze rooilijn werd opgemaakt naar aanleiding van de rioleringswerken, uitgevoerd in 2015.
Voor de Raapstraat en de Bellestraat werd geen rooilijnplan teruggevonden in het archief. Het 
betreft hier een oude staatsbaan. Hier geldt het principe dat de bermsloten (of de vroegere 
bedding ervan) volledig tot het openbaar domein behoren.
Enkel op de hoek Raapstraat-Nieuwe Molenstraat is er in de jaren ’80 een aanpassing van de 
rooilijn gebeurd. Toch is de toen verworven grond tijdens de recentste werken niet ingericht als 
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openbaar domein.
De werken werden uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen. 
Voor de opmaak van de rooilijn is dan ook rekening gehouden met de bestaande grenzen. 
Alle verkavelingen langs het traject werden opgezocht en afgestemd op het ontwerp 
rooilijnplan.
Het is niet de bedoeling om extra grond te verwerven.
Een innemingenplan, ter verwezenlijking van de rooilijn, werd bijgevolg niet opgemaakt.
Deze ontwerp-rooilijn legt op éénduidige wijze de grens vast tussen privaat en openbaar 
domein.
Tijdens het openbaar onderzoek werden één opmerking en drie bezwaarschriften ingediend.

De opmerking handelt over het doel van het rooilijnplan. Het doel van het rooilijnplan is terug 
te vinden in bovenstaande inleiding.

De bezwaren handelen over:
1. het niet overeenstemmen van het rooilijnplan met het kadasterplan ter hoogte van Passtraat 
1, 2de afdeling, sectie C nummer 21 H, en de aktes handelend over dit perceel;
2. de verbreding van de Raapstraat;
3. de afknotting van de hoek Raapstraat-Passtraat;
4. de foutieve grensaanduiding tussen het perceel 2de afdeling, sectie C, nummer 17C2, 
gelegen Raapstraat.

Weerlegging:

1. Het perceel 2de afdeling, sectie C, nummer 21H, valt net buiten het rooilijnplan. Ter hoogte 
van dit perceel geldt de rooilijn met koniklijk besluit van 20 september 1952. Dit perceel is 
bezwaard met deze rooilijn. Deze rooilijn is groen ingekleurd als zijnde te behouden. De rooilijn 
werd tot op heden nog niet gerealiseerd ter hoogte van dit perceel (vandaar het verschil met 
het kadasterplan). Deze rooilijn wordt verwezenlijkt naarmate bouwen en verbouwen. Het 
rooilijnplan dat geldt ter hoogte van het perceel 2de afdeling, sectie C, nummer 21H, vormt 
inderdaad een sprong met het voorliggende rooilijnplan, dit ter hoogte van de grens met het 
naburig perceel nummer 1304A. Ter hoogte van dit aanpalende gedeelte werd er geen 
rooilijnplan teruggevonden waardoor de huidige grens privaat/openbaar als rooilijngrens werd 
overgenomen.
Het rooilijnplan met koninklijk besluit van 20 september 1952, geldig ter hoogte van perceel 
2de afdeling, sectie C, nummer 21H, werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 11 juni 
1951. Verkeerdelijk werd de ‘5’ in de datum ‘1951’ als ‘8’ geïnterpreteerd waardoor deze datum 
verkeerd vermeld staat bij deze groene te behouden rooilijn. Deze datum zal op het voorliggend 
plan aangepast worden naar koninklijk besluit van 20 september 1952. We kunnen stellen dat 
hier wel degelijk met het correcte plan werd rekening gehouden.

2. Er is geen verbreding van de Raapstraat gepland. De actuele grenzen werden op dit 
rooilijnplan opgenomen als grens tussen privaat en openbaar domein. De term 'nieuwe breedte' 
is in dit opzicht misleidend en komt hier overeen met de actuele breedte. De term is wel correct 
in die zin dat het nieuwe rooilijnplan alle eventueel voorafgaande rooilijnplannen vervangt. In 
dit specifieke geval is de nieuwe breedte gelijk aan de bestaande breedte.
Zowel ter hoogte van de percelen 2de afdeling, sectie C, nummers 17Y, 17K en 17S, gelegen 
Raapstraat 23, 25 en 27, als ter hoogte van het perceel 2de afdeling, sectie C, nummer 17C 2 
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werd er geen rooilijnplan teruggevonden waardoor de huidige grens privaat/openbaar als 
rooilijngrens werd overgenomen.
Deze ontwerp-rooilijn heeft geen enkel verband met de plannen tot de oprichting van een 
industriële bakkerij.

3. De actuele grens privaat/openbaar werd als rooilijngrens overgenomen op het voorliggende 
rooilijnplan, dit bij gebrek aan bestaande officiële plannen. Het kadaster is enkel fiscaal en 
heeft geen juridische waarde. De vorm van het perceel kan bijgevolg ook afwijken. De lokale 
toestand voor de rioleringswerken in 2015 was ook reeds met afgeknotte hoek. De voorliggende 
rooilijn heeft geenszins de bedoeling om wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de 
huidige toestand. Ter hoogte van het perceel 2de afdeling, sectie C, nummer 594D valt de 
rooilijn samen met de actuele grens op het terrein.
Deze ontwerp-rooilijn heeft geen enkel verband met de plannen tot de oprichting van een 
industriële bakkerij.

4. De grens op het rooilijnplan is momenteel ingetekend als rechte lijn. Om onbekende reden 
werd er geen rekening gehouden met de licht gebogen grens die in de praktijk zichtbaar is. Het 
was geenszins de bedoeling deze eigendom te bezwaren.
Het rooilijnplan werd opgemaakt samen met het uitvoeringsdossier van de rioleringswerken van 
2015. Op dat ogenblik waren de opmetingsplannen van het perceel 2de afdeling, sectie C, 
nummer 17C 2, opgemaakt door landmeter S. Verbeke, nog niet beschikbaar.
Het rooilijnplan werd aangepast conform de opmetingsplannen van landmeter S. Verbeke (plan 
van 6 januari 2015 en plan van 13 oktober 2016 met ref. 46442/10114).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, sp.a en PVDA) en 4 onthoudingen 
(CD&V)

Artikel 1
kennis te nemen van één opmerking en drie bezwaarschriften, ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnplan voor de Raapstraat en 
de Bellestraat.

Artikel 2
het rooilijnplan Raapstraat-Bellestraat, opgemaakt door Evolta Engineers nv op 24 augustus 
2015, laatst gewijzigd op 8 januari 2019, definitief vast te stellen.
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
rooilijnplan 1 van 3
rooilijnplan 2 van 3
rooilijnplan 3 van 3
opmerking Ann Walrave
bezwaarschrift Paul Plasschaert - Exxes nv
bezwaarschrift Johan Van Cauter - Filip De Witte - Linda Schreij (via advocaat Frans Baert)
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bezwaarschrift Patisserie Stefan (via advocaat Truyens)

30 2019_GR_00026 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Wijkcirculatie vormt één van de vier bouwblokken van het mobiliteitsplan (2015). Na een breed 
participatief traject (de wijkrondes) keurde het college in zitting van 7 augustus 2017 het 
wijkcirculatieplan goed. Centraal binnen dit plan staat het weren van sluipverkeer doorheen de 
stad. Doorgaand verkeer dient de rondweg te gebruiken.
De plaats van de zachte weggebruiker wordt in de stad prominenter. Concreet werd/wordt dit 
gedaan door inrichting zone 30, slimme ‘knips’, autoluwe zones en enkelrichtingsstraten. Zachte 
weggebruikers kennen een maximale doorwaarbaarheid. Openbaar vervoer kent een logische 
bediening binnen de stad.
De Hoveniersstraat (tussen het Hendrik Heymanplein en de Kongostraat) is één van de straten 
die opgenomen werd binnen het wijkcirculatieplan, met als statuut enkelrichting, richting 
Hendrik Heymanplein. In de tegenrichting werd in het plan een busbaan (die ook bruikbaar is 
voor de fiets en speed pedelec) voorzien. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 
1995 aan te passen en het aanvullend reglement voor volgende straten goed te keuren: 
- Baron Dhanisstraat; 
- Hendrik Heymanplein;
- Hoveniersstraat;
- Monseigneur Stillemansstraat.

Juridische grond
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Argumentatie
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Wijkcirculatie vormt één van de vier bouwblokken van het mobiliteitsplan (2015). Na een breed 
participatief traject (de wijkrondes) keurde het college in zitting van 7 augustus 2017 het 
wijkcirculatieplan goed. Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de -veiligheid zijn de 
twee primaire doelstellingen binnen dit project. Secundaire doelstellingen zijn het verbeteren 
van het microklimaat alsook de bereikbaarheid. Centraal binnen dit plan staat het weren van 
sluipverkeer doorheen de stad. Doorgaand verkeer dient de rondweg te gebruiken.
We doen dit door het ‘autostatuut’ in de stad wat terug te dringen door onder andere invoering 
zone 30, slimme ‘knips’, autoluwe zones en enkelrichtingsstraten. Anderzijds proberen we de 
zachtere mobiliteitsstromen te bevoordelen door in te zetten op een maximale 
doorwaadbaarheid van zachte weggebruikers alsook het integreren van logische buslijnen. 
Het plan is deels uitgerold door meer de implementatie van een aantal fietsstraten, de 
enkelrichting van de Sint-Jansstraat en Lodewijk De Meesterstraat. 
De Hoveniersstraat (tussen het Hendrik Heymanplein en de Kongostraat) is één van de volgende 
maatregelen die opgenomen werd binnen het wijkcirculatieplan. Binnen het wijkcirculatieplan 
kreeg het straatsegment tussen het Hendrik Heymanplein en de Kongostraat het statuut van 
enkelrichtingsstraat, richting Hendrik Heymanplein. In de tegenrichting werd in het plan een 
busbaan (die ook bruikbaar is voor de fiets en speed pedelec) voorzien. De Hoveniersstraat 
vormt een onderdeel van de sluiproute doorheen de stad. Dit heeft zijn weerslag op de 
verkeersleefbaarheid van de straat alsook van de Baenslandwijk. De luchtkwaliteitsmeting uit 
2016 bleek dat de straat dan ook slecht scoorde op vlak van luchtkwaliteit. Uit de 
participatierondes kwam dan ook de vraag om maatregelen te treffen in die straat sterk naar 
voor. 
Bovendien was door de aanwezigheid van parkeerplaatsen in combinatie met 
dubbelrichtingsverkeer de ruimte voor de fietser zeer beperkt. 
Niettemin is de Hoveniersstraat vandaag een belangrijke schakel binnen het netwerk van het 
openbaar vervoer. Een bediening van en naar het Hendrik Heymanplein langsheen de 
Hoveniersstraat is noodzakelijk. Om de maximale doorwaadbaarheid van de zachte 
weggebruikers na te streven is gekozen voor het toelaten van de fietser alsook de speed 
pedelec in tegenrichting. Daardoor moeten de zachte bewegingen in de stad aantrekkelijker 
worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
op te heffen wat betreft volgende straten:
- Baron Dhanisstraat;
- Hendrik Heymanplein;
- Hoveniersstraat;
- Monseigneur Stillemansstraat.

Artikel 2
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het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten:
- Baron Dhanisstraat;
- Hendrik Heymanplein;
- Hoveniersstraat;
- Monseigneur Stillemansstraat.

Artikel 3
deze beslissing ter kennismaking over te maken aan de afdeling beleid, mobiliteit en 
verkeersveiligheid.

Bijlagen
Bijlage gemeenteraad januari 2019

31 2019_GR_00027 Fietsbeleid: samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling 
functionele fietsrouteplanner: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
Één van de bouwstenen van het mobiliteitsplan is het inzetten op de fiets als stedelijk 
vervoermiddel bij uitstek. Dit doen we door te werken naar een integraal fietsbeleid. Niet enkel 
het uitbouwen van een fietscultuur en het fietsnetwerk zijn inherent aan dit integraal 
fietsbeleid, maar eveneens het voorzien van een goede service. Zo is het aanbieden van een 
fietsrouteplanner een belangrijk onderdeel van de service aan de fietser. Het is een instrument 
om het fietsen aantrekkelijker te maken door fietsroutes duidelijk te maken op basis van 
gewenste criteria.
De provincie Oost-Vlaanderen nam initiatief om een fietsrouteplanner op te maken op 
provinciaal niveau. Dit wordt in samenwerking met de steden en gemeenten gedaan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
Oost-Vlaanderen voor de opmaak van een functionele fietsrouteplanner goed te keuren.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2015 met betrekking tot het mobiliteitsplan.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2015 met betrekking tot het klimaatplan.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2016 met betrekking tot de fietsinfrastructuurstudie.

Argumentatie
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Momenteel bestaat er enkel een fietsrouteplanner op het recreatief niveau op basis van de 
fietsknooppunten. Deze verbindt louter twee knooppunten via één bepaalde route, dewelke 
geen rekening houdt met de meest veilige, gezonde, snelste ... route. 
Een goed fietsbeleid kan slechts tot stand komen indien er sprake is van partnerschap. Met 
actoren uit het middenveld maar ook uit andere beleidsdomeinen en -niveaus. Dit is zeker zo 
voor het uitbouwen van een fietsnetwerk en het uitbouwen of profileren van aantrekkelijke en 
veilige routes. Het fietsnetwerk stopt immers niet aan onze stadsgrenzen.
De provincie Oost-Vlaanderen nam initiatief om een fietsrouteplanner te ontwikkelen op 
provinciaal niveau. Dit wordt in samenwerking met de steden en gemeenten gedaan. Binnen die 
samenwerking worden volgende engagementen gevraagd:
1) deelname aan de ontwikkeling van een businesscase, bestaande uit vier workshops. De 
workshops zijn gericht op een deelname van mobiliteitsambtenaren en/of GIS-ambtenaren;
        1: functionele en inhoudelijke scoping van de fietsrouteplanner;
        2: technische scoping van de fietsrouteplanner met onder andere het databeheer en 
technische haalbaarheid functionaliteiten;
        3: functionele, inhoudelijk, technische finetuning en priotisering;
        4: organisatie en financiering.
2) een bijdrage van maximaal 1.017 EUR.

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
het samenwerkingsakkoord met de provincie Oost-Vlaanderen voor de ontwikkeling van een 
functionele fietsrouteplanner goed te keuren.

Bijlagen
Samenwerkingsakkoord provincie functionele fietsrouteplanner

AANVULLENDE PUNTEN

IR 2 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Van asbesthoofdstad naar asbestveilige stad

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.
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Toelichting
Op 29 november 2017, dus meer dan een jaar geleden, heb ik namens de PVDA aan het 
toenmalige stadsbestuur een voorstel van plan doorgestuurd via mail om van Sint-Niklaas een 
asbestveilige stad te maken. Het voorgestelde plan kunt u terugvinden via deze url: https://sint-
niklaas.pvda.be/van_asbesthoofdstad_naar_asbestveilige_stad_het_10_puntenplan_van_pvda.
Dag op dag een maand later, op 29 december 2017 ontving ik volgende mail van dhr. Burm, 
adviseur omgeving: "Geachte heer, alvast dank voor onderstaande mail. We zijn het 10-
puntenplan aan het bekijken en bespreken. In de loop van januari zal het door het college van 
burgemeester en schepenen nog eens besproken worden, waarna u een antwoord mag 
verwachten. Ik hield eraan u hiervan in kennis te stellen. Mvg, Christof Burm, adviseur omgeving 
afdeling vergunnen en toezicht."
In bovenstaande mail is januari vermeld, maar geen jaartal. Heeft u nu, ruim een jaar verder, 
een antwoord op het voorgestelde afbouwplan? Er is door de stad Sint-Niklaas een aanvraag 
ingediend bij OVAM voor subsidies in het kader van het asbestafbouwplan van minister 
Schauvliege. Kunt u toelichten wat met deze subsidies zal gebeuren? Welk punt van het 
voorgestelde asbestafbouwplan zal hiermee worden gerealiseerd? 

IR 6 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Problematiek fietsstraten

Indiener(s)
Marc Huys

Verslag
Interpellatie van raadslid Marc Huys.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Het concept 'fietsstraat' is lovenswaardig. Echter, zoals het wordt toegepast in Sint-Niklaas, 
biedt de straat onvoldoende veiligheid aan de fietsers.
Enkele vragen :
- Laat het college van burgemeester en schepenen onderzoeken, in eigen beheer of door 
derden, op welke manier de veiligheid van de fietsers in de fietsstraat kan worden verhoogd?
- Wat met de handhaving?

IR 7 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Communicatie/participatie bij initiatieven 
door derden

Indiener(s)
Anneke Luyckx

Verslag
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Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Tijdens een vorige gemeenteraadszitting vond ik enkele uitnodigingen voor nieuwjaarsrecepties 
op mijn bank. Door de opmaak van deze uitnodigingen lijkt het alsof de stad organisator is van 
deze manifestaties. Bij nadere lezing blijkt echter dat die initiatieven uitgaan van de 
buurtwerking in enkele wijken. Telkens echter is schepen Heyrman de verantwoordelijke 
uitgever.
Graag een antwoord op volgende vragen :
- Gaan deze initiatieven nu uit van private personen of van de stad?
- Indien van private personen: waarom is de schepen dan verantwoordelijk uitgever van de 
kaarten en heeft de stad dan controle over de eventuele andere partners/sponsors?
- Op welke manier is de stad deelgenoot van deze en zijn er nog andere wijken of buurten die 
door de stad op dezelfde manier ondersteund worden?
- Aan welke criteria moeten wijken of buurten voldoen om op dezelfde wijze ondersteund te 
worden door de stad?

IR 8 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Organisatie donderdagse markt

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Toelichting
Reeds geruime tijd stellen we vast dat een groot gedeelte van de houten 'promenade' rond de 
Grote Markt wordt ingenomen door marktkramers die hun waren daar uitstallen. Deze delen zijn 
dan ook niet altijd gemakkelijk bereikbaar voor de marktbezoekers. Kan best zijn dat deze 
ingenomen ruimte betaald wordt maar dat is nooit de bedoeling geweest van deze promenade. 
Tevens merken we op dat er 'gaten vallen' op de markt, die structureeel of niet, niet opgevuld 
geraken.
Graag een antwoord op volgende vragen :
- Wordt de ingenomen ruimte op de promenade betaald en op welke basis?
- Wie heeft indertijd de formele beslissing genomen dat deze ruimte als zodanig kon worden 
ingenomen?
- Is de schepen met mij akkoord dat deze promenade terug aan de bezoeker moet worden 
gegeven en dus moet vrijgemaakt worden?
- Zijn er structurele problemen bij het volledig opvullen van de markt?
- Is er een lijst van kandidaten om naar onze donderdagse markt te komen met hun producten?
- Wie beslist daarover? De schepen, de marktleider, het college, de marktcommissie?
- Deze marktcommissie is samengesteld uit marktkramers. Als deze inspraak heeft in de al dan 
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niet aanvaarding van nieuwe kramen, is dat deontologisch verdedigbaar en zoekt men dan niet 
beter een andere manier?

IR 9 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Evaluatie evenementen

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Ine Somers en burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Twee maanden geleden ondervroeg ik het college van burgemeester en schepenen naar het 
uitblijven van een evaluatie van diverse evenementen. Sommige van deze nog niet 
geëvalueerde evenementen zijn al opnieuw doorgegaan, andere zijn in volle voorbereiding. Het 
lijdt geen twijfel dat over sommige evenementen opmerkingen kunnen en moeten gemaakt 
worden. Sommige op stapel staande evenementen ontlokken nu zelfs al gemor (cf. Belsele 
kermis).
Vragen :
- Is de schepen akkoord dat er geen definitieve beslissingen over op stapel staande 
evenementen worden getroffen voor de gemeenteraad inzage heeft gekregen en heeft 
gedebatteerd over de evaluatie van vorige editie(s)?
- Wanneer krijgen we in commissie de volledige en gedetailleerde evaluaties van 2017/2018?

IR 10 Interpellatie van raadslid Freyja De Rycke: Hondenweides

Indiener(s)
Freyja De Rycke

Verslag
Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert raadslid Freyja De Rijcke namens de gemeenteraad voor haar 
maidenspeech.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Toelichting
Mijn uitgangspunt is een stuk grond achter domein stadion Puyenbeke en het scoutslokaal Sint-
Vincentius. Dit perceel wordt nu gebruikt als hondenweide. Het is echter nergens als zodanig 
aangeduid en er is ook geen reglement voorhanden en zichtbaar. Wel staan er drinkbakken en is 
er een zak voor afval. De omheining is echter in erbarmelijke toestand waardoor de honden 
kunnen ontsnappen of zich zelfs verwonden aan stukken uitstekend metaal van de omheining.
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Mijn vragen:
- Wie is de eigenaar van de weide? De stad of private personen of organisaties?
- Indien de overheid: wie controleert dit perceel en de uitrusting?
- Moet er geen duidelijk reglement en bewegwijzering worden aangebracht?
- Wat met incidenten: zijn de hondeneigenaren hiervoor verzekerd? De stad? Derden?
- Waar zijn er in onze stad nog hondenweides?
- Hoe is/wordt dit bekend gemaakt?
- Heeft de schepen de aanleg van bijkomende weides voorzien en zo ja: waar, zo neen: waarom 
niet?
-  Aan welke voorwaarden moet een hondenweide juist voldoen ?

IR 11 Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Problemen Eigenlostraat

Indiener(s)
Roland Pannecoucke

Verslag
Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.

Toelichting
De klachten en vragen die ons bereiken uit vernoemde straat en buurt zijn legio. Er is sprake 
van wateroverlast en het gedeeltelijk ontbreken van een voetpad.
Bij felle regen is er nauwelijks of geen afwatering en staat de rijweg onder water. Wagens onder 
de modder zijn daar dus geen uitzondering.
Deze toestand duurt reeds meer dan vijf jaar en er wordt niets aan gedaan. Riolen ontbreken. 
Glasbreuk door steenslag veroorzaakt door verkeer!
Mijn vraag:
Wanneer voorziet de schepen de aanpak van deze problemen en tegen wanneer zullen ze 
volledig zijn opgelost?

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

26 januari 2019 3:43 - De voorzitter opent de besloten zitting

26 januari 2019 3:46 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


