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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
18 maart 2019 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen 
(Groen); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de 
heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip 
Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA) 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.45 uur 
Filip Baeyens, schepen (N-VA) verlaat de zitting 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het eerste kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(reclamevoertuigen en -objecten), aanslagjaar 2019, 53 artikelen voor een bedrag van 
7.876,62 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
het eerste kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(flyeren, uitdelen van gadgets, e.d.), aanslagjaar 2019, 2 artikelen voor een bedrag van 300 EUR, 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 3 
het eerste kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(mobiele verkoopruimten), aanslagjaar 2019, 6 artikelen voor een bedrag van 1.095,30 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 



 

 

Artikel 4 
het eerste kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(tijdelijke opstellingen), aanslagjaar 2019, 3 artikelen voor een bedrag van 77,40 EUR, vast te 
stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 5 
het eerste kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(koopwaren), aanslagjaar 2019, 7 artikelen voor een bedrag van 2.494,80 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: definitieve vervanging: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de definitieve vervanging van een verhuurvoertuig (met herkenningsteken 
203) van de verhuurdienst van Rilka bvba, Industiepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
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 2222 tot en met 2260 van het dienstjaar 2018 en van 176 tot en 

met 201 van het dienstjaar 2019; 
-  facturen: van 2690 tot en met 2733 van het dienstjaar 2018 en van 159 tot en met 212 van het 

dienstjaar 2019. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk 14 februari 2019: kennisneming en opdracht 
tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming 
op het werk van 14 februari 2019 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en 
analyses van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 14 
februari 2019 . 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 11 maart 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 
11 maart 2019 goed te keuren. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: aanduiden waarnemend burgemeester: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van burgemeester Lieven Dehandschutter van 18 maart 2019 
waarbij hij in toepassing van artikel 62 van het decreet lokaal bestuur, schepen Peter Buysrogge 
aanduidt als waarnemend burgemeester. 
 
 
 
Gemeentelijk communicatieonderzoek Memori: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor een algemeen communicatieonderzoek te gunnen aan Onderzoekscentrum 
Memori (Thomas More Mechelen), Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 
6.750 EUR + 1.417,50 EUR (21 % btw) = 8.167,50 EUR. 
 
 
 
Infovergaderingen werken schoolomgeving tussen Hofstraat en Stationsstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op woensdagavond 3 april 2019 in de trouwzaal van het stadhuis een informatievergadering te 
organiseren in twee sessies, over de uitvoering van de werken in de schoolomgeving tussen de 
Hofstraat en de Stationsstraat. Er worden ook grote infoborden voorzien. 
 
 
Uitwerking blikvanger ‘het stadsgesprek’ en aanstelling interviewers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor de constructie van een blikvanger voor ‘het stadsgesprek’ te gunnen aan Piraat 
bvba, Arnhoutstraat 4, 9111 Belsele, voor het bedrag van 5.588 EUR, incl. btw. 
 
Artikel 2 
de blikvanger van ‘het stadsgesprek’ te bemannen met vier medewerkers van Wijkwerken Waas. 
De vergoeding bedraagt 2.384 EUR. 



 

 

Vaststelling van de kostprijs van 30 EUR voor de toegang tot de digitale kiezerslijst voor 
kandidaten van de gezamenlijke verkiezingen van 26 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kostprijs voor een digitale toegang tot de kiezerslijsten voor kandidaten van de gemeen-
schappelijke verkiezingen van 26 mei 2019 vast te leggen op 30 EUR. 
 
 
 
Sluiting van de drie deelgemeentehuizen Sinaai, Nieuwkerken en Belsele naar aanleiding van het 
verlengde weekend met Hemelvaartsdag op zaterdag 1 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de drie deelgemeentehuizen van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken te sluiten op zaterdag 1 juni 2019 
naar aanleiding van het verlengd weekend van Hemelvaartsdag. 
 
 
 
Data oefenen met de stemcomputer: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de data voor het oefenen met de stemcomputer goed te keuren. 
 
 
Diensten: bibliotheek Hendrik Heymanplein: huren elektrische vuurtjes: betaalbaarstelling facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen voor de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: huren elektrische 
vuurtjes' goed te keuren en het totaalbedrag van 3.617,92 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen ten 
gunste van de firma Eurorent Antwerp nv, Bisschoppenhoflaan 633, 2100 Deurne. 



 

 

Diensten: rioproject afkoppelen inlaten Populierenwijk: betaalbaarstelling ereloonnota's 
afkoppelingen en verrekeningen ontwerper 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ereloonnota's voor afkoppelingen en verrekeningen, in het kader van het rioproject afkoppelen 
inlaat Populierenwijk, goed te keuren en een bedrag van 23.212,30 EUR, incl. btw, betaalbaar te 
stellen aan het studiebureau Jouret, Klein-Hulststraat 64, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Diensten: ICT: Omnitracker: vrijgave borgstelling: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vrijgave van de borgstelling nummer 2017.05.29.006, namelijk 8.410 EUR, 
voor het implementeren van een bedrijvendatabank aan de firma Omninet Technologies nv, 
Vaartdijk 3 (bus 501) 3018 Leuven, BE 0879.481.380. Dit saldo is bekend bij de Federale Overheids-
dienst Financiën Thesaurie, Deposito's & Consignaties, Kunstlaan 30, 1040 Brussel. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie, Deposito's & Consigna-
ties, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, hiervoor het nodige te doen. 
 
 
 
Diensten: ICT: vernieuwen hardware callservers en voicemailserver: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vernieuwen van de hardware van de callservers en de voicemailserver, inclusief software-
upgrade, te gunnen aan de firma Dimension Data Belgium nv, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, 
BE 0425 907 303, voor volgende bedragen: 
- de eenmalige kosten: 12.101,63 EUR + 2.541,34 EUR (21 % btw) = 14.642,97 EUR; 
- de jaarlijks wederkerende kosten: 821,18 EUR + 172,45 EUR (21 % btw) = 993,63 EUR. 
 



 

 

Volgens de verdeelsleutel levert dit volgende kosten per entiteit op: 
-  stadsbestuur (60 %): eenmalige kosten van 7.260,98 EUR + 1.524,80 EUR (21 % btw) = 

8.785,78 EUR en jaarlijkse kosten van 492,71 EUR + 103,47 EUR (21 % btw) = 596,18 EUR; 
-  OCMW (40 %): eenmalige kosten van 4.840,65 EUR + 1.016,54 EUR (21 % btw) = 5.857,19 EUR en 

jaarlijkse kosten van 328,47 EUR + 68,98 EUR (21 % btw) = 397,45 EUR. 
 
Artikel 2 
het OCMW op de hoogte te brengen van deze beslissing. 
 
 
 
Diensten: ICT: onderzoek enterprise architectuur: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van een enterprise architectuur onderzoek te gunnen aan de firma Cronos Public 
Services nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich, BE0458 085 765, tegen het nagerekende inschrijvings-
bedrag van 19.700 EUR + 4.137 EUR (21 % btw) = 23.837 EUR en volgens de voorwaarden van de 
raamovereenkomst IT van de Stad Brugge, perceel 4, software ondersteuning. 
 
Artikel 2 
een extra bedrag van 4.450 EUR + 934,50 EUR (21 % btw) = 5.384,50 EUR optioneel te gunnen en 
budgettair te voorzien, zodat er ruimte is voor onverwachte vraagstukken die bij de uitvoering 
opduiken en opgelost moeten worden. Dit budget kan opgenomen worden volgens de vastgelegde 
tarieven per profiel zoals vastgelegd in de raamovereenkomst, en volgens het oordeel van de 
afdeling ICT. 
 
Artikel 3 
de vaste verdeelsleutel op deze uitgaven toe te passen, wat leidt tot volgende deelbedragen per 
entiteit: 
- stadsbestuur (60 %): 14.490 EUR + 3.042,90 EUR (21 % btw) = 17.532,90 EUR; 
- OCMW (40 %): 9.660 EUR + 2.028,60 EUR (21 % btw) = 11.688,60 EUR. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in 
diverse gebouwen: behandelen meldingen Facilsyn techniekhuis, De Droomballon, de salons, 
De Witte Molen: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische 
installaties in diverse gebouwen de kredieten vast te leggen voor: 
-  het plaatsen buitenverlichting aan de parking van het techniekhuis: 4.455,13 EUR, btw verlegd; 
-  het automatiseren van verlichting aan de ingang en traphal van de school de stedelijke basis-

school De Droomballon Nieuwkerken: 1.774,94 EUR, btw verlegd; 
-  de relighting van de speelplaatsverlichting naar led van de stedelijke basisschool 

De Droomballon Nieuwkerken: 6.572,94 EUR, btw verlegd; 
-  de opkuis van de elektrische bekabeling van de inkompoort (kant Gyselstraat) van de stedelijke 

basisschool De Droomballon Nieuwkerken: 1.622,28 EUR, btw verlegd; 
-  de uitbreiding van twee videofoons voor de stedelijke basisschool De Droomballon 

Nieuwkerken: 3.905,75 EUR, btw verlegd; 
-  de uitbreiding en automatisatie van de tuinverlichting van de salons: 2.937,55 EUR, btw verlegd; 
-  het herstellen en vernieuwen van de verlichting aan de luifel en fietsenstalling van sport-

centrum De Witte Molen: 2.808,05 EUR, btw verlegd, 
en deze werken te laten uitvoeren door de firma De Maerteleire nv, Industriepark 4b, 9820 
Merelbeke. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: herstellingen Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan en 
Wapenaarteinde: betaalbaarstelling vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vorderingsstaat 3 voor de cementbetonherstellingen in Hulstbaan, Wijnveld, Vlasbloemstraat, 
Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan en Wapenaarteinde, in het kader van de raamovereenkomst voor 
het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, samen met 
het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door 
de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en het bedrag van 534,88 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 



 

 

Werken: Kasteel Walburg: injecteren muren: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Kasteel Walburg: injecteren muren' definitief op te leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van de borgtocht nr. 726-8892980-03 (Borgstellingskas: KBC Bank en 
Verzekeringen) van 1.980 EUR vrij te geven ten gunste van de firma Genisol - Domus Arte, 
Rabotstraat 113, 9940 Evergem. 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: goedkeuring vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van THV VHK - De Tender, Kuilstraat 2, 9111 
Belsele, voor de opdracht 'uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' voor een bedrag 
van 29.950,33 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 217.657,54 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: SteM vernieuwen dakrand: goedkeuring verrekening 1: alternatieve oplossing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: alternatieve oplossing van EGD nv, Toekomststraat 
10 D, 3560 Lummen, in het kader van de opdracht 'SteM vernieuwen dakrand' voor het totaal-
bedrag in meer van 464,52 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
 



 

 

Werken: de salons: vernieuwen gevelbekleding scheidingsgevel: goedkeuring verrekening 1: 
voorstel stabiliteit stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: voorstel stabiliteit stelling van de aannemer 
Bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, in het kader van de opdracht 'Salons: vernieuwen 
gevelbekleding scheidingsgevel' voor het totaalbedrag in meer van 5.974,33 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Proximus, Telenet bvba en Telenet nv: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent; Proximus, Lange 
Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen; Telenet bvba, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, en Telenet nv, 
Sluisweg 1 bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals 
opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden 
vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Leveringen: leveren diverse formaten boekfolie op afroep voor de stedelijke openbare bibliotheek: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 maart 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten), in overleg met de bibliotheek. Het 
verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
 
 



 

 

Artikel 2 
de opdracht 'Leveren diverse formaten boekfolie op afroep voor de stedelijke openbare biblio-
theek', gedurende een periode van vier jaar (dienstjaren 2019 tot en met 2022) te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder, rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, 
zijnde M-N International nv, Handelsstraat 44, 2400 Mol, met de boekfolie type E-Lam 70μ - rollen 
50 m, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De leveringen gebeuren op afroep door de bibliotheek. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2018-020/OVA/boekfolie/NVP-CQ van 5 oktober 2018. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Wielerclub WTC Vercadi: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Wielerclub WTC Vercadi, Zandstraat 25, 9120 Haasdonk, tot het afpijlen 
van zijn eerste toertocht op zondag 28 april 2019. 
De toer gaat over volgende straten: Dendermondse Steenweg, Industriepark-West, Puitvoetstraat, 
Industriepark-Noord en Eigenlostraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 25 april 2019; 
  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 29 april 2019 gebeuren, zoniet zal dit 
gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

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

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

  tijdens deze doortocht moeten de deelnemers zich houden aan het verkeersreglement; 
  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 
Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 

  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 



 

 

Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: recreatieve fietstocht MV Biker 
Buddy's: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan MV Biker Buddy's, Dorp 17, 9260 Schellebelle, tot het afpijlen van het 
motortreffen op 27 en 28 april 2019. 
De motorrit gaat over volgende straten: Kemzekestraat, Palingsgatstraat, Waterstraat, 
Stenenmuurstraat, Helsvuurstraat, Ransbeekstraat, Gouden Leeuwstraat, Kleemstraat, 
Koutermolenstraat, Belseledorp en Lokerse Baan. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 25 april 2019; 
  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 29 april 2019 gebeuren, zoniet zal dit 
gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

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

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

  tijdens deze doortocht moeten de deelnemers zich houden aan het verkeersreglement; 
  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 
Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 

  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende 
wegbeheerder. 
 
 
 
Openbare verlichting: Broodstraat: plaatsen openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het vervangen van de bestaande openbare verlichting in de Broodstraat en de 
werken te gunnen aan Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een bedrag van 
5.256,32 EUR + 1.103,83 EUR (21 % btw verlegd) = 6.360,15 EUR. 
 
 



 

 

Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1. Op 11 maart 2019 van notaris Verstraeten en Roegiers, Kerkstraat 78, 9120 Vrasene, de splitsing 
en verkoping van een perceel grond te Sinaai, Kruisstraat, sectie A nr. 469 a, groot 316 m². 
2. Op 12 maart 2019 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele, de splitsing en ver-
koping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Atomiumstraat, sectie A 795 e4, groot 2.598,30 m². 
 
 
 
Omgevingsvergunning Vlaamse Regering: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de omgevingsvergunning van 7 maart 2019, verleend door de Vlaamse 
Regering aan de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, 
Stropstraat 1, 9000 Gent, tot het vellen van bomen en het aanpassen van de drinkwatertoe-
voerleiding, Schoolstraat, Kapelstraat en Koningin Astridlaan te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- AV Scholengroep 17 Waasland, Theo De Deckerlaan 2, 9140 Temse, tot het plaatsen van twee 

containers, Tereken 46 te Sint-Niklaas, sectie D nr. 1029 e8; 
- Linitech bvba, Godsschalkstraat 147, 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een meergezins-

woning, na het slopen van de bestaande bebouwing, Marktstraat 4 te Belsele, sectie A nr. 161 r; 
- Slaapgoed Verlinden bvba, Kerkstraat 25, 2870 Puurs, tot het verbouwen van een handelspand 

tot handelspand en twee woongelegenheden, Stationsstraat 49 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 364 
d²; 



 

 

- AV Scholengroep 17 Waasland, Theo De Deckerlaan 2, 9140 Temse, tot het heraanleggen van 
een speelplaats en bouwen van een fietsenstalling, Vijfstraten 130 te Sint-Niklaas, sectie B 
nr. 750 n²; 

- Wasserij Don Bosco bvba, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van de 
bestaande wasserij en opslag van textiel, voornoemd adres, sectie C nr. 455 c. 

 
 
 
Nidak vzw: Volleywood: 20 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Volleywood door Nidak vzw, p/a Verbindingsstraat 117, 9100 Sint-Niklaas, 
op zaterdag 20 april 2019 in JC ’t Verschil, Nieuwkerkenstraat 198 te Nieuwkerken, toelating te 
verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tussen 21 uur en 

3 uur in plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Katholieke Werken van Tereken vzw: Terekenfeesten: 18 tot 24 augustus 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Terekenfeesten door Katholieke Werken van Tereken vzw, p/a Prinses 
Josephine Charlottelaan 93, 9100 Sint-Niklaas, van zondag 18 augustus 2019 tot zaterdag 
24 augustus 2019 in feestzaal Ons Huis, Schoolstraat 270, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen 
voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken op voorwaarde dat het advies 
van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Back to the future: 11 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
voor de organisatie van de ‘Back to the future’-fuif in de fuifzaal van JC Den Eglantier op zaterdag 
11 mei 2019, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Zidde gij oek van Sinnekloas 2.0: 15 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Zidde gij oek van Sinnekloas’ op zaterdag 15 juni 2019 op het terrein van 
Scouts Tereken, Tereken 33b te Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor de inrichting van een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Scouts Tereken: eetfestijn: 5 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het eetfestijn door Scouts Tereken op zondag 5 mei 2019 in de scouts-
lokalen, Tereken 33b, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
De Vrienden der Kat: internationale raskattenshow: 23 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de internationale raskattenshow op 23 juni 2019 in 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen aan De Vrienden der Kat, p/a Baanvelden 28, 2550 Kontich, en aan de 
handelaren die hieraan deelnemen om ambulante activiteiten te mogen uitoefenen. 



 

 

ABGO-wijk: ontbijt voor de buren: 2 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een ontbijt voor de buurt door de ABGO-wijk, p/a Gorinchemstraat 7, 9100 
Sint-Niklaas, op zondag 2 juni 2019 in De Klokke, Abingdonstraat 101 te Sint-Niklaas: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Loverkenslaan: paaseitjesraap: 21 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een paaseitjesraap in de Loverkenslaan door Buurtcomité 
Loverkenslaan, p/a Loverkenslaan 2, 9112 Sinaai, op zondag 21 april 2019 en hiervoor parkeer-
verbod en verbod van doorrij te voorzien in de Loverkenslaan, op voorwaarde dat alle adviezen 
worden nageleefd. 
 
 
Volkskunstgroep Boerke Naas: Halfvasten Ommegang met internationale gasten: 29 maart tot 
1 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met organisatie van de Halfvasten Ommegang door Volkskunstgroep Boerke Naas, 
p/a Pastoor De Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas, en voor de optocht op zaterdag 30 maart 2019 
om 9.30 uur vanaf de Pastoor De Meerleerstraat tot aan de Grote Markt de nodige politiebege-
leiding te voorzien. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de gratis inzet van stadsgidsen voor een gidsbeurt in de binnenstad op 
zaterdag 30 maart 2019 vanaf 10 uur. 



 

 

Buurtcomité Leebrug: ontbijt met bubbels: 1 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een ontbijt met bubbels door Buurtcomité Leebrug, p/a Leebrugstraat 22b, 
9112 Sinaai, op woensdag 1 mei 2019 in Leestraat 20 te Sinaai, een subsidie buurtgerichte actie 
van 100 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Landelijke Gilde Sinaai: feestweekend 100 jaar Landelijke Gilde Sinaai: 29, 30 en 31 mei en 1 en 
2 juni 2019: OC Troelant: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het feestweekend van de Landelijke Gilde Sinaai, p/a Zwaanaardestraat 31, 
9112 Sinaai, vanaf 29 mei tot 2 juni 2019 in OC Troelant, Vleeshouwersstraat 4C te Sinaai, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Wiener Circus: 20 tot 24 april 2019: Grote Markt: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven aan Wiener Circus voor een standplaats op de Grote Markt van zaterdag 20 tot 
woensdag 24 april 2019 (met opbouw vanaf donderdag 18 april vanaf 15 uur) op voorwaarde dat 
alle adviezen worden nageleefd. 
Volgende belasting, waarborgen en diverse kosten worden aangerekend: 
-  waarborg: 450 EUR; 
-  belasting: 7 dagen à 30 EUR per dag = 210 EUR; 
-  diverse voorzieningen (water, elektriciteit en nadar rond de opstelling: 7 dagen à 15 EUR per 

dag: 105 EUR; 
-  afvalophaling: 7 dagen à 3 EUR per dag = 21 EUR. 



 

 

De verschuldigde belasting, waarborg en diverse kosten (totaal 786 EUR) moeten vóór de opstelling 
worden gestort aan het stadsbestuur op rekeningnummer BE 46 0910 0033 0536 of betaald bij de 
dienst thesaurie in het stadhuis (elke voormiddag vanaf 7.15 tot 12.15 uur, of dinsdag-, woensdag- 
of vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur). Het bewijs van deze storting wordt op de dienst evene-
menten bezorgd, ten laatste één week voor de opstelling. Indien de betaling van de waarborg, 
belasting en diverse kosten niet tijdig bewezen is, zal de circusopstelling niet mogen doorgaan. 
De waarborg wordt na de circusopstelling teruggestort op rekening van het Wiener Circus, op 
voorwaarde dat het circus zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de adviezen van de diverse 
diensten. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het mits een vergoeding van 3 EUR per dag ter beschikking stellen van een 
afvalcontainer voor restafval van 1.100 liter. Aan de reinigingsdienst wordt opdracht gegeven de 
afvalcontainer te ledigen. De restafvalcontainer van 1.100 liter wordt op woensdagavond bij het 
verlaten van de Grote Markt op een vooraf afgesproken plaats, samen met de nadarhekken 
achtergelaten. 
Het stadsbestuur wijst erop dat ook het circus zich moet houden aan de regels voor het selectief 
inzamelen van afval. Voor pmd gebruikt het circus daarvoor de blauwe pmd-zakken van de stad die 
kunnen worden meegegeven tijdens de reguliere tweewekelijkse maandagronde, voor zover deze in 
de periode van de circusopstelling valt. 
Pmd-afval en papier en karton dat niet kan worden meegegeven tijdens de reguliere ophaling op 
de Grote Markt mag uitzonderlijk op woensdagavond voor sluitingstijd van het stadhuis worden 
gedeponeerd in het mini-afvalcontainerpark op de binnenkoer van het stadhuis. De poort van het 
stadhuis sluit om 18 uur. 
Er mag in geen geval afval worden achtergelaten op de Grote Markt. Glas en kga moeten via de 
reguliere kanalen worden afgevoerd. 
Indien na controle blijkt dat door het circus onvoldoende wordt gesorteerd, wordt een boete 
voorzien die gelijk is aan de boete die ook aan de marktkramers kan worden opgelegd als ze afval 
achterlaten, namelijk 61,97 EUR. 
 
 
 
Het Wase Paard vzw: Jumping Sint-Niklaas: 23 tot 26 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een jumping door Het Wase Paard vzw, p/a Gyselstraat 77, 9100 
Nieuwkerken, van woensdag 23 mei tot zondag 26 mei 2019 op de ruiterpiste van recreatiedomein 
De Ster, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 



 

 

- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Feestcomité Maricolenstraat: barbecue: 29 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue door Feestcomité Maricolenstraat, p/a 
Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai, op zaterdag 29 juni 2019 op het grasplein achter de 
Maricolenstraat en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Feestcomité Maricolenstraat: pannenkoekennamiddag: 24 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van pannenkoekennamiddag door Feestcomité Maricolenstraat, 
p/a Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai, op zondag 24 maart 2019 op het graspleintje achter de 
Maricolenstraat en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Sparrenhofstraat: lenteburenborrel: 26 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een lenteburenborrel door Buurtcomité Sparrenhof, p/a 
Sparrenhofstraat 184, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 26 mei 2019 in de Sparrenhofstraat ter hoogte 
van huisnummers 150 tot 184 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Sparrenhofstraat van huisnummer 124 tot huisnummer 206 

tussen 13 uur en 21 uur; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stedelijk kunstpatrimonium: verhuizing en bescherming schilderijen stadhuis: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor het verhuizen en inpakken van veertien burgemeestersportretten en twee monu-
mentale schilderijen in het stadhuis toe te vertrouwen aan de firma Art & Exhibition Services nv, 
Schaarbeekstraat 31, 9120 Melsele, voor de prijs van 3.267 EUR, btw inbegrepen. 
 
 
 
Infrastructuursubsidie aan de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden vzw: toekenning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor 
hun infrastructuur, een infrastructuursubsidie van 7.440 EUR (periode 2019-2023) te verlenen aan 
de Koninklijke Harmonie 'De Kunstvrienden vzw' voor het vervangen van de ramen en de verwar-
ming, het isoleren van de muren en het plafond in haar polyvalente zaal en repetitiezaal in de 
Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vorming: toelating tot het organiseren van een tweedaagse opleiding: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het Huis van het Kind de toelating te geven de opleiding 'Herstelgericht werken' in te kopen bij 
Ligand, Moorseelsestraat 146, 8501 Heule voor een bedrag van 3.850 EUR (niet btw-plichtig) en 
vervoerskosten 168 EUR. 
 
Artikel 2 
het Huis van het Kind de gelegenheid te geven om de vorming open te stellen naar relevante 
partners in functie van zijn opdracht. 
 
Filip Baeyens, schepen (N-VA) betreedt de zitting 
 
 
Politieaangelegenheden: principe aanvraag tot ingebruikname van mobiele camera's (bodycams): 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de ingebruikname van mobiele camera's (bodycams) door de lokale 
politie Sint-Niklaas. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: opdrachtbrief korpschef eerste mandaat: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opdrachtbrief van hoofdcommissaris-korpschef Gwen Merckx in functie van 
haar eerste mandaat van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023. 
 
 
 



 

 

Politieaangelegenheden: personeel: delegatie bevoegdheid van de gemeenteraad aan de 
burgemeester voor het erkennen van voorafgaande diensten aan het administratief en logistiek 
kader: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het erkennen van voorafgaande diensten verricht in 
andere overheidsdiensten, in de privésector of als zelfstandige voor het administratief en logistiek 
kader, te delegeren aan de burgemeester. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan dat de besluiten van de burgemeester voor de erkenning van voorafgaande 
diensten verricht in andere overheidsdiensten, in de privésector of als zelfstandige voor het 
administratief en logistiek kader, periodiek ter kennisgeving worden voorgelegd aan de commissie 
van de burgemeester. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: delegatie bevoegdheid van de gemeenteraad aan de 
burgemeester voor het toestaan van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen aan het 
politiepersoneel: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het toestaan van het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) te delegeren aan de burgemeester. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan dat de besluiten van de burgemeester voor het toestaan van het stelsel van non-
activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) periodiek ter kennisgeving worden voorgelegd aan 
de commissie van de burgemeester. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Politieaangelegenheden: personeel: delegatie bevoegdheid van de gemeenteraad aan de 
burgemeester voor de benoemingen van politiepersoneelsleden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het benoemen van medewerkers van het operationeel 
en administratief en logistiek kader, met uitzondering van de korpschef, de officieren en de 
adviseurs, te delegeren aan de burgemeester. 
 
Artikel 2 
de benoeming voor te leggen aan de gemeenteraad wanneer de burgemeester wenst af te wijken 
van het resultaat van de selectiecommissie. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan dat de besluiten van de burgemeester voor de benoemingen van medewerkers van 
het operationeel en administratief en logistiek kader, met uitzondering van de korpschef, de 
officieren en adviseurs, periodiek ter kennisgeving worden voorgelegd aan de commissie van de 
burgemeester. 
 
Filip Baeyens, schepen (N-VA) verlaat de zitting 
 
 
 
De competentie 'actiegericht zijn' in de kijker in 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de affichecampagne 'Ook jij kan je ei kwijt' goed te keuren met de bedeling van 1.300 
paaseieren, en deze paaseieren aan te kopen bij chocolatier Balerdon, Houten Schoen 79, 9100 
Sint-Niklaas, voor een bedrag van 875 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Cipal dv: raad van bestuur: 
aanduiding leden raad van bestuur: verwijzing gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
aan de gemeenteraad voor te stellen de gezamenlijke voordrachtlijst van vijftien kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van Cipal dv goed te keuren: 
Gezamenlijke voordrachtlijst: 
Dries Wim, burgemeester Genk; 
Eens Karolien, schepen Tessenderlo; 
Fourie Lore, schepen Landen; 
Geypen Greet, schepen Mechelen; 
Iacopucci Pietro, schepen Waregem; 
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar; 
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde; 
Matheï Steven, burgemeester Peer; 
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg; 
Paredaens Koen, schepen Zoersel; 
Stijnen Francis, schepen Turnhout; 
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal; 
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem; 
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem; 
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen. 
 
Artikel 2 
aan de gemeenteraad voor te stellen uit de lijst van vijftien kandidaat-bestuurders volgende 
individuele vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Cipal dv aan te duiden: 
- de heer Jan Moons. 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting cv: aanduiding leden algemene vergadering, voordracht leden en voorzitter raad van 
bestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de gemeenteraad voor te stellen een effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in 
de algemene vergadering van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv en een plaats-
vervanger, met ingang van 1 april 2019, aan te duiden. 
 
Artikel 2 
aan de gemeenteraad voor te stellen vijf vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de raad 
van bestuur van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv, met ingang van 1 april 2019, 
voor te dragen. 



 

 

Artikel 3 
aan de gemeenteraad voor te stellen een kandidaat-voorzitter voor de raad van bestuur van de 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv voor te dragen. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 februari 2019: opvolging mondelinge vragen: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opvolging door de stadsdiensten van de mondelinge vragen gesteld in de 
gemeenteraadszitting van 22 februari 2019. 
 
 
 
Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
Filip Baeyens, schepen (N-VA) betreedt de zitting 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 maart 2019: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadsleden Filip Herman, Frans Wymeersch, 
Christel Geerts, Johan Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden, Karel Noppe, Jef Maes en Lore Baeten 
voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 maart 2019, van de leden van het college van 
burgemeester en schepenen die deze punten zullen behandelen en van de diensten die een 
antwoordnota zullen opstellen, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
Filip Baeyens, schepen (N-VA) verlaat de zitting 
 
 
 
 



 

 

Vaststelling van de kieswijken voor de gezamenlijke verkiezingen van 26 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kieswijken voor de verkiezingen van 26 mei 2019 vast te stellen. 
 
 
 
Leveringen: sport: leveren en plaatsen judovloer en judomatten in sportcentrum De Witte Molen: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de 
indicatieve raming (33.057,85 EUR + 6.942,15 EUR (21 % btw) = 40.000 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het leveren en plaatsen van een judovloer in de nieuwe dojo alsook het leveren 
en plaatsen van een judovloer in de huidige dojo (bovenverdieping sporthal) in het sportcentrum 
De Witte Molen. 
 
Artikel 2 
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers van: 
- de dienst sport; 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Leveringen: evenementen: leveren heliumgas tijdens de Vredefeesten: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de 
indicatieve raming (56.198,34 EUR + 11.801,66 EUR (21 % btw) = 68.000 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het leveren van heliumgas tijdens de Vredefeesten gedurende een periode van 
maximum vier jaar. 
 



 

 

Artikel 2 
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers van: 
- de dienst evenementen; 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Leveringen: stadsschouwburg: aankopen bewegend licht: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 maart 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
het aankopen van een bewegend licht voor de stadsschouwburg te gunnen aan de firma met de 
economisch meest voordelige offerte, zijnde de firma Controllux bvba, Ambachtsstraat 2B, 2450 
Meerhout, als volgt: 
-  10 ledwashes (type: Robin Spiider in Cardboard (inclusief brackets)) tegen een bedrag van 

3.072 EUR + 645,12 EUR (21 % btw) = 3.717,12 EUR per stuk; 
-  5 flightcases voor 2 ledwashes (type: Dual Top Loader Case Robin Spiider) tegen een bedrag van 

727 EUR + 152,67 EUR (21 % btw) = 879,67 EUR per stuk; 
-  20 ophanghaken voor de ledwashes tegen een bedrag van 9 EUR + 1,89 EUR (21 % btw) = 

10,89 EUR per stuk; 
-  10 veiligheidskabels tegen een bedrag van 3 EUR + 0,63 EUR (21 % btw) = 3,63 EUR per stuk. 
Dit resulteert in een gunningsbedrag van 34.565 EUR + 7.258,65 EUR (21 % btw) = 41.823,65 EUR. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: raamcontract werkkledij voor alle werklieden: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (mededingingsprocedure met onderhandeling (met Europese bekendmaking)) 
en de indicatieve raming (320.000 EUR + 67.200 EUR (21 % btw) = 387.200 EUR) goed te keuren 
voor het op afroep leveren van werkkledij voor alle werklieden die op een sociaal verantwoorde 



 

 

wijze werden geproduceerd en CO²-efficiënt geleverd worden over een periode van maximum vier 
jaar. 
 
Artikel 2 
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers van: 
- de dienst logistiek; 
- de gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk; 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Diensten: haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk: uitvoeren bouwhistorisch 
onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
opdracht te geven aan de ontwerpers, zijnde TV Nero-Bressers-Plano, Sint-Markoenstraat 28, 9032 
Wondelgem, om te starten met het bouwhistorisch onderzoek in het kader van de haalbaarheids-
studie herbestemming Christus Koningkerk, voor het geraamd bedrag van 10.000 EUR, excl. btw. 
Dit bouwhistorisch onderzoek is een voorafname op het beheersplan en zal bij opstart van fase 2 in 
mindering gebracht worden. 
 
 
 
Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht herwaardering Molenbeek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas 
en anderzijds de ontwerper studiebureau Jouret ter uitvoering van een studieopdracht in het kader 
van de herwaardering van de Molenbeek. 
 
 
Diensten: vergunnen: ontwerpen nieuwe bouwcode: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking, de indicatieve raming (80.000 EUR + 16.800 EUR (21 % btw) = 96.800 EUR) 
en de voorwaarden betreffende het aanstellen van een firma voor het ontwerpen van een nieuwe 
overkoepelende bouwcode voor de stad Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegenwoor-
digers van: 
- het team vergunnen; 
- de afdeling plannen en ontwikkelen; 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Diensten: ICT: boekhoudsoftware BBC 2020: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de installatie van de vernieuwde software Mercurius BBC 2020 expert suite, die voldoet aan de BBC 
2020 regelgeving en zal worden gebruikt voor stad, OCMW en AGB, te gunnen aan de firma Cipal 
Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, BE 0664 474 051, volgens de offerte. 
De meerkost bedraagt 98.691,68 EUR (inclusief btw) voor de periode 2019-2022 en 29.784,71 EUR 
(inclusief btw) voor elk daaropvolgend jaar. Hierin zit ook de conversie van de OCMW-boekhouding 
van Cevi nv/Logins nv (New Horizon) naar Cipal Schaubroeck nv (Mercurius), de opleiding van de 
OCMW-medewerkers en de stopzetting van het gebruiksrecht van Cevi met vervanging door 
consultatierechten, vervat. 
 
Artikel 2 
het OCMW op de hoogte te brengen van deze beslissing en opdracht te geven aan het OCMW om 
het contract met Cevi nv/Logins nv deels stop te zetten vanaf 1 juli 2020 (na het finaliseren van de 
boekhouding van 2019), conform de inhoud van deze nota. 
 
 
 
Fietsbeleid: aankoop gsm-houders voor fietsen: goedkeuring en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
akkoord te gaan met de aankoop van 5.000 gsm-houders voor fietsen. 
 
Artikel 2 
deze opdracht te gunnen aan Rivanco business gifts, Industriepark Noord 2, Blarenberglaan 21, 
2800 Mechelen, voor een bedrag van 10.358 EUR + 2.175,18 (21 % btw) = 12.533,18 EUR. 
 
 
 
Vergadering gecoro 4 april 2019: kennisneming agenda 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de gecoro op dinsdag 4 april 2019 om 
19 uur in de vredeszaal in het stadhuis. 
 
 
 
Detailhandelsplan: aankoop faciliteitenpand + deelname oproep Vlaio aankoop handelspanden 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om aan de eigenaar van het faciliteitenpand (Stationsstraat 11A) te 
laten weten dat het stadsbestuur interesse heeft voor de aankoop van de benedenverdieping. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om een projectdossier in te dienen, in samenwerking met het Centrummanage-
ment, bij Vlaio in het kader van de oproep 'aankoop handelspanden 2013- update'. 
 
 
Uitbreiding takenpakket Energiehuis driejarenprogramma en vertegenwoordiging beleidsgroep en 
kredietcommissie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het driejarenprogramma (2019-2021) van het Energiehuis Interwaas goed te keuren. 



 

 

Artikel 2 
voor de beleidsgroep van het Energiehuis Interwaas als effectieve leden schepen Marijke Henne en 
Dorien Aelbrecht aan te duiden en Evelyn Wymeersch, Bart Roels en Zoulikha Harrouch als plaats-
vervangende leden. 
 
 
 
Campagnes duurzame mobiliteit: organisatie autovrije zondag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de autovrije zondag op 22 september 2019. 
 
Artikel 2 
de uren van het evenement vast te stellen tussen 14 uur en 18 uur en de autovrije zone te 
realiseren tussen 12 uur en 18.30 uur. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om de autovrije zone te organiseren in de zone die wordt gelimiteerd door: 
Kongostraat – Pastoor De Meerleerstraat – Hazewindstraat – Dalstraat – Aerschotstraat – 
Westerplein – Westerlaan – Spoorweglaan – Kleine Laan – Prins Albertstraat – Regentieplein 
– Zamanstraat – Ankerstraat – Houtbriel – Kalkstraat – Hospitaalstraat – Moerlandstraat – 
Parklaan – Kokkelbeekstraat. 
 
Artikel 4 
goedkeuring te hechten aan de vastlegging van het materiaal van feestelijkheden (op basis van 
dezelfde aantallen als in de editie van 2018) op 22 september 2019. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag 2018145633: Pastorijstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Support nv, Nieuwstraat 7, 9170 Sint-Gillis-Waas, tot het bouwen van een meer-
gezinswoning met kantoor, na het slopen van de bestaande bebouwing, Pastorijstraat 2A/Ten Bos 3 
te Nieuwkerken, sectie B nrs. 398 n, 395 g, te weigeren op basis van het verslag van de gemeente-
lijk omgevingsambtenaar. 



 

 

Evaluatie ijspiste 2018-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
Dikkies bvba, Heimolenstraat 137, 9100 Sint-Niklaas, gunstig te evalueren voor de organisatie van 
de ijspiste 2018-2019 en de opmerkingen op te nemen als verbeterpunten. 
 
Artikel 2 
Dikkies bvba, Heimolenstraat 137, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor de organisatie van 
de ijspiste 2019-2020. 
 
 
 
Aanwezigheid HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz tijdens openingsceremonie Special Olympics 
op woensdag 29 mei 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het programma van de openingsceremonie van de Special Olympics op 
woensdag 29 mei 2019 in de aanwezigheid van HHKKHH Prinses Astrid en Prins Lorenz. 
 
 
 
Bewaargeving schilderij door kerkraad Sint-Jan de Doper: bepalen standpunt 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag van de kerkraad van de parochie Sint-Jan de Doper tot bewaargeving 
van het schilderij 'Pastoor Petrus De Meerleer voor Christus Koning' van Ernest Wante aan het 
stadsbestuur. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Overkapping petanquebanen clubhuis Rode Kruisstraat: goedkeuring locatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de overkapping en petanquebanen in de Rode Kruisstraat vooraan aan het 
terrein te leggen. 
 
 
 
Aanbrengen van wijziging in het subsidiereglement brede school: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het subsidiereglement 'brede school' (gewijzigde versie) ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
 
 
Ruilhuis BizaBijs opent zijn deuren: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ruilhuis BizaBijs feestelijk te openen op 22 maart 2019 om 14 uur. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te geven voor het werven van vrijwilligers en hen te vergoeden voor effectief 
gemaakte en goedgekeurde onkosten. 
 
Artikel 3 
ruilhuis BizaBijs open te stellen als werkplek voor activeringstrajecten van de cluster welzijn. 
 
 

De voorzitter sluit de zitting om 17.15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 



 

 

In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


