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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
4 maart 2019 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen 
(Groen); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (NVA); de heer 
Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); mevrouw Sofie 
Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.50 uur 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Grote Markt: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan MIWA, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas, om op de donder-
dagse markt van 28 maart 2019 een infostand op te stellen om de bevolking te informeren over het 
diftarsysteem voor restafval. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: mobiele verkoopruimten: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel toelating te verlenen aan Pascal Stremers bvba, Nieuwdorp 52, 9190 Stekene, om met 
een mobiel pasta-/pizzakraam elke woensdag een standplaats in te nemen op de Dries te Sinaai, op 
de plaats waar gewoonlijk de boerenmarkt plaatsvindt, op voorwaarde dat het advies van de politie 
wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein wordt 



 

 

betaald. Tevens mag gebruikgemaakt worden van de elektriciteitskast op de Dries, op voorwaarde 
dat het toepasselijke belastingtarief van 3 EUR per dag wordt betaald. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken, 
deel conformiteitsattesten, aanslagjaar 2018, 14 artikelen voor een bedrag van 834 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen en goedkeuring facturen: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen goed te keuren vanaf donderdag vóór de 
vorige collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting. 
Het betreft: 
-  definitieve vastleggingen: van 2205 tot en met 2209 van het dienstjaar 2018 en van 114 tot en 

met 154 van het dienstjaar 2019; 
-  facturen: van 2671 tot en met 2674 van het dienstjaar 2018 en van 94 tot en met 140 van het 

dienstjaar 2019. 
 
 
Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 



 

 

College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 25 februari 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
25 februari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Catharinaparochie 
22 januari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
22 januari 2019 van de kerkraad van de Sint-Catharinaparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad HH. Andreas & Ghislenus-
parochie 18 februari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
18 februari 2019 van de kerkraad van de HH. Andreas & Ghislenusparochie, als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting. 
 
 
 
 



 

 

Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
23 november 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
23 november 2018, van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 3 januari 
2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
3 januari 2019, van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Informatievergaderingen voor personeelsleden over beleidsprogramma in Siniscoop: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een informatievergadering te organiseren in Siniscoop op maandag 1 april 2019 van 18.30 tot 
19.30 uur en op dinsdag 2 april 2019 van 15 tot 16 uur. De receptie in de foyer van Siniscoop wordt 
verzorgd door stadspersoneel met eigen dranken. 
 
 
 
 
 



 

 

Doorgeven naamswijzigingen aan politie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
wekelijks een lijst met naamswijzigingen door te geven aan de politie, om in de Algemene 
Nationale Gegevensbank een melding te doen van deze naamswijziging. 
 
 
 
Extra aankoop biometrie voor afleveren van identiteitskaarten met vingerafdrukken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
bij de vaste leverancier Cevi, Bisdomplein 3, 9000 Gent, een bestelling te plaatsen van vier RFID-
lezers, drie vingerafdrukscanners, één signpad en één fotoscanner om een volwaardige dienst-
verlening te garanderen in de deelgemeenten, bij het team vreemdelingen en aan de loketten 
bevolking. De kostprijs voor deze bestelling bedraagt 10.340,68 EUR + 21 % btw = 12.512,22 EUR, 
alsook een jaarlijkse onderhoudskost van 1.175,28 EUR + 21 % btw = 1.422,09 EUR. 
 
Artikel 2 
via het raamcontract provincie Oost-Vlaanderen bij firma IT-One een desktop aan te kopen voor 
een bedrag van 863,87 EUR + 21 % btw = 1.045,29 EUR. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: afkoppelen rusthuis: uitvoeren sonderingen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van sonderingen voor de afkoppeling van het rusthuis Huize Den Dries in het kader 
van de opdracht 'rioproject Sinaaidorp' te gunnen aan de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 
9170 Sint-Gillis-Waas, voor het bedrag van 2.800 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
 



 

 

Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Proximus en Telenet bvba: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, Proximus, Lange 
Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, en Telenet bvba, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, tot het 
uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet 
voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de 
opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring vorderingsstaat 7 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 7 van De Centrale Verwarming Van den Branden, 
Marynen en co nv, Cleydaellaan 16, bus 7, 2630 Aartselaar, voor de opdracht 'sport- en cultuur-
centrum De Klavers: renovatie stookplaats' voor een bedrag van 6.223,10 EUR, btw verlegd, 
waardoor de werken een bedrag bereiken van 240.029,06 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring verrekening 5: 
nieuwe brandklep 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 5: nieuwe brandklep van de opdracht 'sport- en cultuur-
centrum De Klavers: renovatie stookplaats' voor het totaalbedrag in meer van 2.085,81 EUR, btw 
verlegd, ten gunste van de aannemer De Centrale Verwarming Van den Branden, Marynen en co nv, 
Cleydaellaan 16, bus 7, 2630 Aartselaar. 
 
 
 



 

 

Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goedkeuring 
verrekening 12: bijkomende dakwerken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 12: bijkomende dakwerken van de opdracht 'basisschool 
De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding' voor het totaalbedrag in meer van 
6.679,20 EUR, btw verlegd, ten gunste van de aannemer. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van vier werkdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: SAMWD: omvormen toneelklas tot dansklas: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'SAMWD: omvormen toneelklas tot dansklas' definitief op te leveren ten gunste van de 
aannemer Topfloor nv, Lodderstraat 18, 2880 Bornem. 
 
 
 
Leveringen: politiezone: herstellen dienstvoertuig: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur 6SF19011421 met vervaldag 7 februari 2019 voor een totaalbedrag van 1.817,55 EUR + 
381,69 EUR (21 % btw) = 2.199,24 EUR voor het herstellen van dienstvoertuig 175 van de politie-
zone betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-
Niklaas, BE 0413 637 593. 
 
 
 
 
 



 

 

Diensten: ICT: implementatie Recreatex dienst cultuur en online reserveringen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het implementeren van een zaalverhuuroplossing voor dienst cultuur en een algemeen bruikbare 
online reservatiemodule te gunnen aan de firma Gantner nv, Rozendaalstraat 53, 8900 Ieper, 
BE 0440 714 748, voor volgende bedragen: 
-  de eenmalige opstartkost (aankoop licenties, software packs, consultancy en configuratiekosten): 

9.788,97 EUR + 2.055,68 EUR (21 % btw) = 11.844,65 EUR; 
-  de jaarlijks wederkerende kost (hosting, support, license fee): 7.362 EUR + 1.546,02 EUR (21 % 

btw) = 8.908,02 EUR. 
 
 
 
Diensten: beheer openbaar domein: raamcontract borstelen en vegen van verhardingen (manueel 
en machinaal) in het kader van preventieve onkruidbestrijding: prijsherziening Wase Werkplaats 
vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met een prijsaanpassing van 2,97 % voor het werkjaar 2019 op de tarieven vast-
gesteld in de zitting van 23 oktober 2017 voor het uitvoeren van het veegplan volgens beschrijving 
(perceel 1) en het manueel beheer verhardingen (perceel 2) door Wase Werkplaats vzw, Kapelanie-
laan 20, 9140 Temse. 
 
 
 
Diensten: beheer openbaar domein: raamcontract beheer openbaar domein Sinaai: prijsherziening 
Wase Werkplaats vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met een prijsaanpassing van 4,41 % met ingang vanaf 15 maart 2019 op de 
tarieven vastgesteld in de zitting van 12 juni 2017 voor het uitvoeren van het groenonderhoud op 
de sportterreinen (perceel 4) en de begraafplaatsen Sinaai (perceel 5) door Wase Werkplaats vzw, 
Kapelanielaan 20, 9140 Temse. 



 

 

Wegvergunningen en -concessies: ophangen spandoeken: Heilige Familie: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Heilige Familie, Richard Van Britsomstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, tot het 
ophangen van een spandoek ter hoogte van de schoolingang, voormeld adres en nummer 20, naar 
aanleiding van de opendeurdagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 onder volgende 
voorwaarden: 

  de spandoeken mogen opgehangen worden vanaf maandag 29 april 2019; 
  de spandoeken moeten opgehangen worden minstens 5 meter boven de rijweg; 
  het verwijderen van de spandoeken moet uiterlijk op maandag 13 mei 2019 gebeuren, zoniet zal 
dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

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

 
 
 
Ondersteuning van de landbouw- en tuinbouwsector: betaalbaarstelling subsidie aan Land- en 
Tuinbouwcentrum Waasland voor prijskamp voor stamboekvee 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de prijskamp voor stamboekvee van de drie runderrassen op zondag 
28 april 2019 in het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland een financiële ondersteuning te 
voorzien en een toelage van 2.000 EUR betaalbaar te stellen aan het Land- en Tuinbouwcentrum 
Waasland, Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Verbijsterende bijenactie 2019: bloemenzaad voor burgers en verenigingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
de actie 'Verbijsterende bijen 2019' goed te keuren, waarbij in april 2019 een 1.000-tal zakjes met 
10 g bijenvriendelijk bloemenzaad worden verdeeld aan de burgers via de infobalie van het stad-
huis en in de deelgemeentehuizen. Verenigingen en scholen met een geschikt terrein kunnen ook 
een beroep doen op dit gratis aanbod zolang de voorraad strekt. 
 
 
 
Leegstand: aanvraag tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op leegstand 
voor de gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor het pand Stationsstraat 118, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 123: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen aan 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 6 februari 2019 tot en met 
25 februari 2019) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tot het afschaffen van een deel van waterloop 
nr. 123, gelegen ter hoogte van de Puitvoetstraat te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 89: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen aan 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 6 februari 2019 tot en met 
25 februari 2019) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tot het deklasseren van oud-geklasseerde waterloop 
nr. 89, gelegen ter hoogte van Grote Heimelinkstraat te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterlopen 39 en 41: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen 
aan deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 6 februari 2019 tot en met 
25 februari 2019) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tot het afschaffen van een deel van waterloop nr. 39 
en een deel van waterloop nr. 41, gelegen ter hoogte van Kapelstraat te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 14 februari 2019 van notaris Hugo Tack, Houtbriel 9, 9100 Sint-Niklaas, de splitsing en 

verkoping van een perceel grond met opstaand handelspand, Ankerstraat 109, sectie E nr. 2341 
g, groot 237,16 m². 

2.  Op 26 februari 2019 van notaris Ph. Verlinden, Casinostraat 10, 9100 Sint-Niklaas, de splitsing 
en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Knaptandstraat 197, sectie D nr. 794, groot 
44 m². 

 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Brahoye nv, Pastorijstraat 40, 9100 Nieuwkerken, tot het 
bouwen van een woning, na het slopen van de bestaande, Peperstraat 45 te Nieuwkerken, sectie B 
nr. 473 s3 op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar 
 
 
 
N-VA Sint-Niklaas: feest van de burgemeester: 27 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van 'feest van de burgemeester' door N-VA Sint-Niklaas, p/a 
Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 27 april 2019 in Skoda Autocenter Waasland, 
Grote Baan 80, 9100 Nieuwkerken, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Mercatormuseum: onderhoud Barco projectoren: aankoop lampen en filters: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van lampen en filters voor de Barco projectoren in het Mercatormuseum te gunnen aan 
Maverick ICS, Ezemaalstraat 45, 3300 Tienen, voor een bedrag van 3.108,28 EUR inclusief levering 
en 21 % btw. 
 
 
 
Verslag raad van bestuur JOS vzw van 26 juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van JOS vzw van 
26 juni 2018 en opdracht te geven dit verslag ter beschikking te stellen van de gemeente-
raadsleden. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Activiteiten Cultuurcentrum Sint-
Niklaas vzw: leden categorie B en C algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vertegenwoordigers in categorie B (een vertegenwoordiging van de 
ideologische en filosofische strekkingen - de voltallige cultuurraad) van de stad Sint-Niklaas voor 
de organen van ACCSI vzw: 
 
Algemene vergadering: 
de heer Jo De Cuyper 
mevrouw Karin Tavernier 
de heer Dirk Vergult 
mevrouw Laureline Soubry 
de heer Jack van Peer 
mevrouw Kris Boel 
de heer Johan De Vos 
mevrouw Cris Bruelemans 
de heer Erik De Lathouwer 
mevrouw Marcella Piessens 
mevrouw Vinciane Meert (zonder stemrecht) 
de heer Dirk Verlaeckt 
de heer Chris De Beer 
mevrouw Maartje De Wilde 
de heer Jos Daems 
 
Raad van bestuur: 
de heer Jo De Cuyper 
mevrouw Karin Tavernier 
de heer Dirk Vergult 
mevrouw Laureline Soubry 
de heer Jack van Peer 
mevrouw Kris Boel 



 

 

de heer Johan De Vos 
mevrouw Cris Bruelemans 
de heer Erik De Lathouwer 
mevrouw Marcella Piessens 
 
Dagelijks bestuur: 
de heer Jo De Cuyper 
mevrouw Karin Tavernier. 
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van categorie C (een vertegenwoordiging van de gebruikers en/of 
deskundigen) van de stad Sint-Niklaas voor de organen van ACCSI vzw goed te keuren: 
 
Algemene vergadering: 
de heer Leo Trienpont 
de heer Koen Huygebaert 
mevrouw Marie Claire De Coster 
mevrouw Caroline Massy 
de heer Roel Thierens 
de heer Jeffrey De Block 
de heer Bart Colman 
mevrouw Stefanie François 
 
Raad van bestuur: 
de heer Leo Trienpont 
de heer Bart Colman 
mevrouw Stefanie François 
 
Dagelijks bestuur: 
de heer Leo Trienpont. 
 
 
Politieaangelegenheden: administratief en logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
assistent (afdeling Informatie en Kwaliteit, dienst Gerechtelijk Secretariaat): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van assistent vacant te verklaren voor de afdeling Informatie en Kwaliteit, dienst 
Gerechtelijk Secretariaat, 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (afdeling Verkeer, dienst Verkeerspolitie): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling Verkeer, dienst 
Verkeerspolitie, 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
inspecteur van politie (afdeling Informatie en Kwaliteit, dienst Lokaal Informatiekruispunt): 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling Informatie en Kwaliteit, 
dienst Lokaal Informatiekruispunt, 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 selectie-

commissie, 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. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: samenstelling selectiecommissie 
inspecteur van politie interventieteams: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de volgende samenstelling van de selectiecommissie voor inspecteur van 
politie interventieteams: 

 voorzitter: HINP Daniël De Langhe 
 leden: HINP Ivan Boterbergh en HINP Sarah De Meyer 
 secretaris: adviseur Frederika Maes of vervanger. 

 
 
 
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: vraag om gedeeltelijke teruggave 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Toom bvba, Cauwerburg 32, 9140 Temse, een teruggave van 162 EUR te verlenen van de 
belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling mobiele verkoopruimten, 
voor de periode september-december 2018. 
Deze beslissing zal bekrachtigd worden door de gemeenteraad in een volgende zitting. 
 



 

 

Strategische planning: beleidsprogramma 2019-2024: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen'. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het participatietraject voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, 
waarvoor het beleidsprogramma 2019-2024 als basis voor verdere bespreking wordt gebruikt: 
-  informeren: vanaf begin april 2019, via bus-aan-bus brochure, website, volledige tekst 

beleidsprogramma aan infobalies en (voor personeelsleden) infovergaderingen; 
-  betrekken: in april 2019, via bevraging brochure, website en straatinterviews; 
-  consulteren: in april - mei 2019, via overlegtafels voor bevolking en bespreking in de advies- en 

dorpsraden. 
 
 
 
Afsluiten één rijbaan van de Hofstraat naar aanleiding van rampoefening 't Hof op woensdag 8 mei 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het afsluiten van één baanvak (rijrichting centrum) van de Hofstraat naar 
aanleiding van de rampoefening 't Hof op 8 mei 2019. 
 
 
 
Gemeenteraad: overleg fractievoorzitters: agendapunten overleg 18 maart 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten voor het overleg van 18 maart 2019: 
1.  Goedkeuring verslag overleg 14 januari 2019 
2.  Verloop bespreking beleidsprogramma 
3.  Huishoudelijk reglement raden 



 

 

4.  Taakverdeling gemeenteraad – raad voor maatschappelijk welzijn – bijzonder comité voor de 
sociale dienst 

5.  Bespreking van punten raad voor maatschappelijk welzijn in commissies 
6.  Lokalen te gebruiken door fracties 
7.  Straatnamencommissie 
8.  Varia 
 
 
 
Decreet lokaal bestuur: aanpassingen aan publicaties: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de huidige manier van werken met betrekking tot het publiceren van bestuurs-
documenten. 
 
Artikel 2 
het zittingsverslag van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op de website te 
plaatsen. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: verlengen vertegenwoordiging: 
beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgend lidmaatschap te behouden: 
- Interlokale Vereniging Drugpunt Waas. 
 
Artikel 2 
volgend lidmaatschap niet te behouden: 
- Kredietmaatschappij Onze Thuis nv. 
 
 
 
 



 

 

Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: statutenwijziging: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio goed te keuren. 
Een exemplaar van het voorstel van statutenwijziging wordt aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrum voor Basiseducatie - 
Leerpunt Waas en Dender: aanduiding lid algemene vergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Centrum voor 
Basiseducatie - Leerpunt Waas en Dender aan te duiden. 
 
 
Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 22 maart 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 maart 2019, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
 
 



 

 

Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering en raad van bestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor volgende organen van het Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland aan te duiden: 
- algemene vergadering; 
- raad van bestuur. 
 
 
 
Stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme: statutenwijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de statutenwijziging van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme goed te keuren. 
Het ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Team feestelijkheden: verkiezingen - Special Olympics: vastleggen afspraken en werkwijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het afsprakenreglement toe te passen en derhalve geen feestmateriaal te leveren voor activiteiten 
en/of evenementen die plaatsvinden in het weekend van de verkiezingen (25 en 26 mei 2019). 
 
Artikel 2 
dat er voor activiteiten die plaatsvinden in het weekend van de verkiezingen enkel feestmateriaal 
kan worden opgehaald aan het afhaalloket. Het ontleende materiaal moet ten laatste op maandag 
27 mei 2019 worden teruggebracht, zoniet zal de stad feestmateriaal huren bij een externe firma 
en de kosten hiervoor doorrekenen aan de ontlener die de afspraken niet nakomt. 
 
 
 



 

 

Werken: SteM: stookplaatsrenovatie: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 februari 2019, 
opgesteld door de ontwerper, EDV Engineering bvba, Axxes Business Park, Guldensporenpark 
Building A n°4, 9820 Merelbeke. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal 
deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'SteM: stookplaatsrenovatie' te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde V.T.V. bvba, Wuustwezelseweg 93, bus B, 2990 Wuustwezel, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 106.808 EUR, excl. btw (btw verlegd). 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 (actie/raming 
2019141914/2019150441). 
 
 
 
Werken: omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum: akkoord met aanpassing gunnings-
bedrag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aanpassing van het gunningsbedrag naar 2.903.115,11 EUR, excl. btw 
(3.512.769,43 EUR, incl. btw.) voor de opdracht 'omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum'. 
 
 
 
Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en baseballveld: goedkeuring wijze van 
gunning, raming en voorwaarden en kennisneming diverse gunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/040aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Plaatsen afsluitingen 
BMX en baseballveld', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De indicatieve raming bedraagt 84.622 EUR, excl. btw (17.770,62 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
de werken te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2019160210 (Project uitbreiding 
Puyenbeke: aanleg BMX-terrein, baseballveld en speelinfrastructuur) – ramingnummer 
2019160329. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van de gunning door het college van burgemeester en schepenen van de aanleg 
van de wegenis aan de firma De Roeck - Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een 
bedrag van 134.588,84 EUR, btw verlegd, in het kader van het raamcontract voor de aanleg, de 
vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere verhardingen. 
 
Artikel 5 
kennis te nemen van de gunning door het college van burgemeester en schepenen van de afvoer 
van slechte grond voor de aanleg van de wegenis aan de firma Bremcon, Kruibeeksesteenweg 154 
te 2070 Zwijndrecht, voor een bedrag van 9.360 EUR, excl. btw. 
 
Artikel 6 
akkoord te gaan om de aanleg van de nutsleidingen te gunnen aan de respectieve nutsmaat-
schappijen, na ontvangst van de betreffende offertes. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg wegenis voor het baseball- en BMX-terrein, site Puyenbeke: vastlegging 
kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
de aanleg van de wegenis voor het baseball- en BMX-terrein goed te keuren en deze werken te 
laten uitvoeren door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas, in het 
kader van het raamcontract voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 134.588,84 EUR, btw 
verlegd, vast te leggen. 
 
Artikel 2 
de slechte grond af te voeren naar Bremcon, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht, voor een 
geraamd bedrag van 9.360 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: fietsfondsdossier Hoogkamerstraat: asfalteren Houten Schoen: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de toplaag van de Houten Schoen tussen de Eigenlostraat/Hoge Heerweg tot aan de Damstraat 
momenteel niet te vervangen omdat dit in het riodossier Hoogkamerstraat is opgenomen. 
Indien de toestand van de toplaag verslechtert voor de aanvang van het riodossier kan er nog 
geopteerd worden om deze te vervangen via het raamcontract voor asfalteringen. 
 
 
 
Leveringen: ICT: vervangen netwerkswitchen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vervangen van de Enterasys-netwerkswitchen door Cisco-apparatuur, op basis van de voor-
waarden van het raamcontract van VITO, te gunnen aan de firma Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3, 
1120 Neder-Over-Heembeek, BE 0427 388 334, voor een totaalbedrag van 164.200,21 EUR + 
34.482,04 EUR (21 % btw) = 198.682,25 EUR. 
Dit resulteert in volgende deelbedragen: 
- stadbestuur (60 %): 98.520,13 EUR + 20.689,22 (21 % btw) = 119.209,35 EUR; 
- OCMW (40 %): 65.680,08 EUR + 13.792,82 EUR (21 % btw) = 79.472,90 EUR. 
 
Artikel 2 
het OCMW en het Zorgpunt Waasland op de hoogte te brengen van zijn beslissing. 



 

 

Leveringen: logistiek: diverse materialen voor de stadsgarage: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het leveren van diverse 
materialen voor de stadsgarage: 
-  Afhaling onderdelen voor de verschillende merken: ruitenwissers, oliefilters, luchtfilters, 

brandstoffilters, remblokken, batterijen, riemen ... Bij onderstaande firma's zal gedurende de 
loop van het jaar een prijsvergelijking gedaan worden: 
*  Autoparts Prosec, Dendermondse Steenweg 50, 9070 Destelbergen, een bestelbon van 

7.000 EUR; 
*  Notenbaert en zoon, Begijnenstraat 82, 9100 Sint-Niklaas, een bestelbon van 7.000 EUR, 

hierbij ook carrosseriemateriaal; 
*  SDS, Zavelstraat 5, 9190 Stekene, een bestelbon van 7.000 EUR. 

-  Afhaling van specifieke onderdelen voor de merken: Peugeot, Opel en Citroën: Best Parts, 
Lindestraat 10, 9240 Zele, een bestelbon van 7.000 EUR. 

-  Leveren van oliën en vetten voor alle voertuigen: Wolf Oil Corporation, Georges Gilliotstraat 52, 
2620 Hemiksem, een bestelbon van 12.000 EUR. 

-  Afhaling van speciale batterijen, starters, alternatoren en elektrische toebehoren: Auto Electro 
Andries, Grote Baan 79, 9100 Sint-Niklaas, een bestelbon van 5.000 EUR. 

-  Afhaling van alle onderdelen voor de veegmachines: De Kegel Karel nv, Joseph Cardijnstraat 7, 
9420 Erpe-Mere, een bestelbon van 5.000 EUR. 

 
 
 
Diensten: TOP: bedrijfsafval deel 2 (containerafval en gevaarlijk afval): wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking, de raming (108.500 EUR + 22.785 EUR (21 % btw) = 
131.285 EUR) en de voorwaarden betreffende het aanstellen van één of meerdere dienstverleners 
voor de afvalverwerking (gevaarlijk afval en containerafval) van het stadsbestuur. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegenwoor-
digers van: 



 

 

- de dienst logistiek (TOP); 
- de milieucoördinator; 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
Ondersteuning tewerkstellingsprojecten Work & diversity, Bouwbaan en Rigger-monteur in 
uitvoering van vereffening PWA vzw: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in uitvoering van de vereffening van PWA vzw, het tewerkstellingsproject 'Work & diversity' van 
Konvert Interim bij Sports & Leisure, Industriepark-West 43, 9100 Sint-Niklaas, te ondersteunen 
door taalcoaching door Eurospeak-Metodika Antwerpen vof, Molenstraat 38, 2018 Antwerpen, voor 
een maximum bedrag van 12.000 EUR. 
 
Artikel 2 
in uitvoering van de vereffening van PWA vzw en de samenwerkingsovereenkomst, het tewerk-
stellingsproject 'Bouwbaan' van Constructiv, Koningsstraat 132, 1000 Brussel, te ondersteunen met 
een bedrag van 15.000 EUR voor 2019. 
 
Artikel 3 
in uitvoering van de vereffening van PWA vzw, het tewerkstellingsproject 'Rigger-monteur' van 
Rising You cvba, Louizalaan 54, 1050 Brussel, te ondersteunen met een bedrag van 36.469,40 EUR 
(incl. btw). 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: opvrolijken buurt 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan mevrouw Sandra Coppens, Donkerstraat 5, 9111 Belsele, tot het leggen 
van beschilderde stenen/keien op openbaar domein, in de buurt van de Reynaertwijk en 
omliggende straten en dit om de buurt op te vrolijken. 
 
 
 
 



 

 

Oproep gevelgroen: goedkeuring projectvoorstellen en gunning opdracht 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van 31 tegel- en geveltuinen in de Hugo Verrieststraat en de stadskern (Dokter 
Verdurmenstraat, Regentiestraat ...) in het kader van de oproep 'groene gevels' goed te keuren. 
 
Artikel 2 
de opdracht voor de aanleg van de gevel- en tegeltuinen te gunnen aan Groene Gevels vzw, 
Kakemanstraat 11, 9280 Lebbeke, voor een maximaal bedrag van 10.540 EUR. 
 
 
 
Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontwerp rup Lokaal Bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat voorlopig goed te keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
Artikel 2 
het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, Interwaas en Structaplan goed te 
keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Deelname open oproep van de Vlaamse Bouwmeester: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de deelname aan de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester 
voor de herinrichting van de randen van de Grote Markt. 
 
 



 

 

Zet je woning op de kaart: ondertekening overeenkomst 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de City Portal instap- en processorverklaring te ondertekenen en het project 'Zet je woning op de 
kaart' als stad mee bekend te maken. Een exemplaar van de City Portal instap- en processor-
verklaring wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Vlasbloemstraat: domeinconcessie voor private nutsleidingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad, aan 
Ginkgo bvba, Damstraat 58, 9100 Sint-Niklaas, voor het plaatsen van private nutsleidingen in het 
openbaar domein volgens de kortste verbinding tussen de boomkwekerij gelegen Vlasbloemstraat 
104, 9100 Nieuwkerken, en de percelen aan de overzijde van de straat, kadastraal gekend 8ste 
afdeling, sectie A, nummers 759, 760, 761a en 763a voor het bewateren van planten via een 
beregeningsinstallatie die gestuurd wordt vanuit het bedrijf gelegen Vlasbloemstraat 104. Indien er 
geen goedkeuring van de gemeenteraad volgt moeten de leidingen onmiddellijk verwijderd worden 
door Ginkgo bvba op haar kosten. 
 
 
Vlasbloemstraat: domeinconcessie voor private nutsleidingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan van 
een domeinconcessie aan Ginkgo bvba, Damstraat 58, 9100 Sint-Niklaas, voor het plaatsen van 
private nutsleidingen in het openbaar domein volgens de kortste verbinding tussen de boom-
kwekerij gelegen Vlasbloemstraat 104, 9100 Nieuwkerken, en de percelen aan de overzijde van de 
straat, kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie A, nummers 759, 760, 761a en 763a voor het 
bewateren van planten via een beregeningsinstallatie die gestuurd wordt vanuit het bedrijf gelegen 
Vlasbloemstraat 104. 
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 



 

 

Groene gevels op SASK en SAMWD: goedkeuring en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de gevels van de SASK en de SAMWD te vergroenen en de opdracht te gunnen aan Groene Gevels 
vzw, Kakemanstraat 1, 9280 Lebbeke, voor een totaalbedrag van 5.060,44 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Ontwerp rup Industriepark-Noord: sluiting openbaar onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat er elf bezwaarschriften werden ingediend naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan industriepark-Noord en het 
openbaar onderzoek te sluiten. 
 
 
 
Urbanisatie: Gecoro: jaarverslag 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Gecoro. 
Een exemplaar van dit verslag wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Buurtwegen: begeleiding uitvoering tragewegenplannen door provincie Oost-Vlaanderen via 
Regionaal Landschap Schelde-Durme: goedkeuring en betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 



 

 

Artikel 1 
de begeleiding door de provincie Oost-Vlaanderen, via het Regionaal Landschap Schelde-Durme, bij 
het uitvoeren van de tragewegenplannen Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele en Sinaai goed te 
keuren en hiervoor een aanvraag in te dienen bij de provincie. 
 
Artikel 2 
een aanvraag in te dienen bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme voor het opmaken en 
uitwerken van een tragewegenkaart met fietsroute langs de deelnemende land- en tuinbouw-
bedrijven uit de brochure Lekker Lokaal. De provincie zal betrokken worden bij de communicatie 
van de tragewegenkaart. 
 
Artikel 3 
een bijdrage van 1.500 EUR te betalen aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme voor de 
begeleiding bij het opmaken en uitwerken van de tragewegenkaart met fietsroute. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag 2018146772: Casinostraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Vertim bvba, Casinostraat 2, 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen en wijzigen van 
bestemming van meergezinswoning naar handelspand met woongelegenheid, Casinostraat 6/8 te 
Sint-Niklaas, sectie B nr. 461 v6, te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Krankenhaus vzw: Krankenhaus Open Air summer kick off: 28 en 29 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Krankenhaus Open Air summer kick off door Krankenhaus 
vzw, p/a Kroonmolenstraat 15 bus 8, 9100 Sint-Niklaas op vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni 2019 
op het VP-plein, Industriepark-Noord 33, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor 
toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid (foodtrucks); 



 

 

- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min in plaats van 
100 dB(A)LAeq,60min zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, op voorwaarde dat alle adviezen 
worden nageleefd en dat het geluidsniveau continu gemeten en geregistreerd wordt. 
 
 
 
Kermis Sinaai: programmering op maandag 15 juli 2019 op de Dries in Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde kermisprogramma op de Dries in Sinaai: 
- zaterdag 13 juli 2019 om 19 uur: open kampioenschap golfbiljart 
- zondag 14 juli 2019 om 15.30 uur: clown Rocky's kriebelshow 
- maandag 15 juli 2019: 
  19.15 uur-20.30 uur: lokale groep 
  21.30 uur-22.45 uur: Dana Winner 
  Aansluitend vuurwerk. 
 
Artikel 2 
een vergoeding van 150 EUR toe te kennen aan Biljartclub Herleving, p/a Tybeertstraat 9a, 
9111 Belsele, als vergoeding voor de organisatie van het kampioenschap golfbiljart op zaterdag 
13 juli 2019. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om Dana Winner en licht en geluid te boeken bij Philippe Draps Entertainment, 
Kloosterstraat 57, 9080 Beervelde. Het voorschot van 1.528 EUR + 91,68 EUR (6 % btw) = 1.620 
EUR wordt gestort, na ondertekening van het contract. Het saldo van 7.522 EUR + 451 EUR (6 % 
btw) = 7.973 EUR wordt gestort na 15 juli 2019. 
 
Artikel 4 
een vuurwerk af te schieten op maandag 15 juli 2019 op de Dries in Sinaai mits de adviezen van 
brandweer en team veiligheid en noodplanning worden nageleefd. Het budget van 2.600 EUR 
wordt aan special project manager Everard Pauly, Nijverheidsstraat 23, 2260 Westerlo-Oevel, 
betaalbaar gesteld in de week volgend op het vuurwerk. 
 
Artikel 5 
clown Rocky's kriebelshow te boeken bij EHS Producties, A. Van Roeyenstraat 43, 2070 Zwijndrecht. 
Het verschuldigde bedrag van 500 EUR + 30 EUR (6 % btw) = 530 EUR wordt gestort in de week 
volgend op 14 juli 2019. 
 



 

 

De Ronde van Vlaanderen: vipkaarten: aankoop extra kaarten en wedstrijdreglement: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
50 extra vipkaarten aan te kopen voor het viparrangement ter gelegenheid van de Ronde van 
Vlaanderen en deze te verkopen aan 125 EUR/stuk. 
 
Artikel 2 
het wedstrijdreglement, met betrekking tot het winnen van gratis vipkaarten (4 x 2) via de online 
wedstrijd onder de inwoners van Sint-Niklaas, goed te keuren. 
 
 
 
Tijdelijke aanstelling marktleider: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in afwachting van een definitieve herinvulling en/of heroriëntering van de functie van marktleider 
een administratieve medewerker voor 30,4/38 aan te stellen bij de dienst evenementen om de 
donderdagse markt te coördineren en de kermissen en het evenementenbeheer te ondersteunen. 
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van 
speelterreinen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met JOMI vzw voor het onderhoud en de veiligheid van 
de speelterreinen waarvan de stad verantwoordelijke uitbater is. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
 



 

 

Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugd Ondersteunen in Sint-Niklaas 
vzw: statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van JOS vzw goed te keuren. 
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-
Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-
Niklaas vzw op donderdag 28 maart 2019 om 20.30 uur. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 28 maart 2019 om in 
te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
 
 
Organisatie Lokale Helden in jeugdinfrastructuur Apostelstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de organisatie van een event 'Lokale Helden' op vrijdagavond 26 april 2019 vanaf 16 uur in de 
jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat goed te keuren en de raming voor dit project goed te 
keuren. 
 
 
 



 

 

Artikel 2 
de resultaten van de bevraging van Poppunt rond repetitieruimtes in de stad voor te stellen in de 
aanloop naar het event op dinsdagavond 24 april 2019. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Interwaas: aanduiding afvaardiging 
Sint-Niklaas voor de stuurgroep Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas (Erfgoedcel Waasland) 
binnen lnterwaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de afvaardiging van Sint-Niklaas voor de stuurgroep Cultureel-
Erfgoedconvenant Land van Waas (Erfgoedcel Waasland) binnen lnterwaas, zijnde: 
- schepen voor cultuur: de heer Filip Baeyens; 
- archivaris: mevrouw Patty De Meester; 
- afdelingshoofd cultuur - cultuurbeleidscoördinator: de heer Rik Van Daele; 
- museumdeskundige: mevrouw Els Baetens; 
- deskundige team jeugd en vrijetijdsparticipatie: de heer Ronny De Mulder. 
 
 
 
Toetreding gemeente Moerbeke tot Erfpunt: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de toetreding van de gemeente Moerbeke tot de projectvereniging Erfpunt. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad: aanduiding leden: aanvulling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas als ondervoorzitter dhr. Filip Wouters op de 
academieraad stedelijke academie voor schone kunsten aan te duiden. 



 

 

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans en stedelijke academie voor schone kunsten: 
vertegenwoordigers beheerscomité interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de heer Filip Baeyens, schepen, af te vaardigen als lid voor het beheerscomité van de interlokale 
vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de heer Bart De Bruyne, schepen, af te vaardigen als plaatsvervangend lid voor het beheerscomité 
van de interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: locatie modeshow: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de parking onder de Grote Markt als locatie voor de jaarlijkse 
modeshow, mits deze locatie door de bevoegde diensten en instanties (publieke veiligheid, pbw, 
brandweer, milieu ...) wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Voorstel kennismaking aanbod Agentschap Integratie en Inburgering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende personen af te vaardigen voor het gesprek met het Agentschap Integratie en Inburgering: 
schepen Sofie Heyrman, schepen Marijke Henne, algemeen directeur Johan Verhulst, Gerry Van De 
Steene en Els Cant (cluster welzijn). 
 
 
 
 



 

 

Subsidiereglement 'brede school': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het subsidiereglement 'brede school' goed te keuren. 
Het ontwerp subsidiereglement wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17.11 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter 
adjunct-algemeen directeur burgemeester 


