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GEMEENTERAAD
Zitting van 22 februari 2019
Notulen openbare zitting

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

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Verontschuldigd
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA)

22 februari 2019 19:01 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Mia Mortier meldt dat raadslid Jef Maes voor de hele zitting verontschuldigd is.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat de tellingen van de stemmingen van de verenigingen, 
vennootschappen en samenwerkingsverbanden zullen gebeuren tijdens de behandeling van de 
aanvullende punten.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie bezwaar 
aantekent tegen het tijdstip waarop de stemmen geteld worden.
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Voorzitter Mia Mortier meldt dat interpellatie 2 ‘AZ Nikolaas : locatie nieuwe campus’ en 
interpellatie 20 ‘Hoe wordt omgegaan met de plannen van ABLLO?’ gelijktijdig zullen worden 
behandeld.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat er een hoogdringend punt in de mapjes van de raadsleden zit: 
‘Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Streekoverleg Waas en Dender: 
aanduiding lid algemene vergadering’.

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00039 Notulen gemeenteraadszitting 25 januari 2019: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellaties van raadsleden Christel Geerts en Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier en burgemeester Lieven Dehandschutter.
Voorzitter Mia Mortier meldt dat op het fractieoverleg van 18 maart 2019 duidelijk zal worden 
afgesproken welke punten van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn door wie en 
in welke commissie worden behandeld.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt dat schriftelijke vragen, gesteld door de 
gemeenteraadsleden, binnen de termijn van dertig dagen worden beantwoord.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 64 ‘Zorgpunt Waasland: meerjarenplan 2019: goedkeuring’.

Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die meldt dat hij deze en volgende zittingen vroeger zal 
verlaten omwille van familiale redenen, dat de commissieverslagen sneller moeten worden 
opgeladen op e-besluit en namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt van punt 55 
‘Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontwerp rup Lokaal Bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst’.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier.

Interpellatie van raadslid Marc Huys die vraagt de analyse van recente ongevallen in enkele 
fietsstraten mee te nemen in de evaluatie van de fietsstraten.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 25 januari 
2019 goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 25 januari 2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 25-01-2019

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00055 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspiranten-inspecteurs: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de geïntegreerde politie is het mogelijk naast de 
mobiliteitscycli die vijfmaal per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit. 
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot 
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobiliteit wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding.
Elke politiezone kan zich na een vruchteloze mobiliteitsronde formeel engageren om gebruik te 
maken van deze categorie C, om niet-ingevulde vacatures in te vullen, mits instemming van de 
gemeenteraad.
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Het voordeel voor de zone is dat op deze manier altijd een aspirant-inspecteur wordt 
toegewezen en dat deze verplicht vijf jaar in de zone moet blijven. Nadeel is dat de zone geen 
inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor 
de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze 
aspirantenmobiliteit voor het invullen van één vacante functie.

Juridische grond
Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en 
hun rechthebbenden.
Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
In de vijfde mobiliteitscyclus van 2018 publiceerde de zone één vacante functie van inspecteur 
van politie voor de interventieteams. Geen enkele kandidaat toonde interesse. Voor het invullen 
van één functie van inspecteur van politie voor de interventieteams (afdeling dringende 
politiehulp) wil de zone daarom gebruikmaken van de mobiliteitscyclus voorbehouden voor de 
aspiranten-inspecteur, categorie C in 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van één functie van inspecteur van politie in de afdeling 
dringende politiehulp, dienst interventieteams.

3 2019_GR_00058 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van vier functies van inspecteur van 
politie  (afdeling dringende politiehulp, 
interventieteams): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
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Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die een opsomming vraagt van het aantal agenten 
in Sint-Niklaas.
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx die meldt dat de gegevens zullen worden bezorgd 
aan de raadsleden.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Om het personeelsbestand te maximiliseren vraagt de korpsleiding 
aan de de gemeenteraad om vier functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de 
afdeling dringende politiehulp, dienst interventieteams.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Gunstig. De vacatures passen binnen de goedgekeurde personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
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vier functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende 
politiehulp, dienst interventieteams, en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 
selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt;
- de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten.

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie een wervingsreserve aan te leggen voor deze functies.

4 2019_GR_00059 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie (directie operaties): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Het nieuwe organogram van de lokale politie Sint-Niklaas werd 
uitgerold op 1 november 2018. Eén commissaris van politie gaat op 1 juni 2019 met pensioen. 
De korpsleiding wil deze functie vacant verklaren voor de afdeling directie operaties.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van commissaris van politie vacant te 
verklaren.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
De vacature past binnen de goedgekeurde personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren voor de afdeling directie operaties 
en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 
selectiecommissie, die een rangschikking van de kandidaten opmaakt;
- de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten.

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

Bart Foubert, raadslid (Groen) verlaat de zitting

5 2019_GR_00041 Organisatiebeheersing: Audio: auditcharter en 
samenstelling auditcomité: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
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Bondige toelichting
De stad en het OCMW Sint-Niklaas zijn eerder allebei toegetreden tot Audio, een organisatie in 
de vorm van een welzijnsvereniging die audits uitvoert uitsluitend bij gemeentebesturen en 
OCMW’s. Hiertoe moesten drie voorwaarden vervuld worden: het aangaan van een lidmaatschap 
bij Audio, het goedkeuren van het auditcharter van Audio en de oprichting van een auditcomité. 
Naar aanleiding van onder andere het decreet lokaal bestuur heeft Audio een nieuw charter 
opgesteld en moet het auditcomité opnieuw worden samengesteld, gemeenschappelijk voor 
stad en OCMW.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het auditcharter en de samenstelling van het auditcomité 
goed te keuren.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2015 houdende de toetreding tot de vereniging 
Audio, goedkeuring van het auditcharter en aanstelling leden audit-comité.

Argumentatie
Onder andere door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de 
auditrapportering heeft Audio het auditcharter moeten aanpassen. Het aangepaste charter werd 
door de Raad van Beheer van 7 december 2018 goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen 
betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het auditcomité (artikel 3) en de 
auditrapportering (artikel 8).
Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het 
beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité 
sociale dienst en/of de eerste schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het 
comité. Een lid kan externe onafhankelijke personen aanduiden om te zetelen in het 
auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere verbetering van het beheer van de 
organisatie.
Het auditcomité nodigt de directeur van Audio systematisch uit op zijn vergaderingen en maakt 
hem/haar tijdig de agenda, alle verslagen en documentatie over. De directeur Audio kan in 
bijzondere omstandigheden aan de voorzitter van het auditcomité vragen het comité bijeen te 
roepen.
Audit Vlaanderen beveelt algemeen als goede praktijk aan dat er in een auditcomité ook een lid 
van de oppositie wordt opgenomen.
Gelet op de bevoegdheidsverdeling wordt schepen Buysrogge voorgesteld als voorzitter, en 
minstens schepen Hanssens als lid (tevens te mandateren afgevaardigde voor de algemene 
vergadering Audio) aan te duiden. Als extern lid, wordt de directeur Interne Audit van het lokaal 
bestuur van Gent voorgesteld. 
Het auditcomité komt tweemaandelijks bijeen. Op de agenda staan:
- bepalen onderzoeksopdrachten Audio;
- managementopvolging van audits en opvolgaudits Audio;
- managementopvolging van (thema)rapporten Audit Vlaanderen;
- organisatiebeheersingssysteem: bepaling kader en opvolging via tussentijdse rapportering.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en s.pa) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
het auditcomité voor stad Sint-Niklaas als volgt samen te stellen:
Voorzitter: Peter Buysrogge, schepen;
Leden:
- Carl Hanssens, schepen;
- Bart De Bruyne, schepen;
- Joost Robbe, directeur Interne Audit stad en OCMW Gent;
- Johan Verhulst, algemeen directeur stad en OCMW;
- Bart Foubert, financieel directeur stad en OCMW.
Secretaris: Veerle Verhoestraete, beleidsadviseur team beleidsondersteuning.

Artikel 2
het auditcharter, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van Audio op 7 december 2018, 
goed te keuren.

Bijlagen
6 - Auditcharter 20181207

Publieke veiligheid en noodplanning

6 2019_GR_00061 Politieaangelegenheden: tijdelijke politieverordening 
naar aanleiding van Parkies zomer 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd naar aanleiding van Parkies zomer 2019, een muzikaal 
evenement dat iedere dinsdagavond van 2 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 in het Romain 
De Vidtspark plaatsheeft, een tijdelijke politieverordening goed te keuren.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.
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Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de Parkies volgende verbodsbepalingen uit te vaardigen:
- verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het 
bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- verbod voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het 
openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- verbod voor de organisatoren en hun partners (bijvoorbeeld sponsors), voor alle horecazaken 
en nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële acties op te 
zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 
werken.
Aanvullende argumenten:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op de Parkies aanwezig;
- Parkies wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens Parkies is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken en 
nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en de nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
- tijdens Parkies worden frequent drankglazen en glazen flessen op het openbaar domein 
achtergelaten, wat meerdere veiligheidsrisico’s inhoudt;
- er is tijdens Parkies een verhoogde kans op diverse vormen van overlast;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2019 vast te stellen.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20190702 Tijdelijke politieverordening glasverbod naar aanleiding van de Parkies 2019

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

7 2019_GR_00042 Tijdelijke politieverordening inzake het gebruik van op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen (RCA/drones) of van op 
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afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen (RPAS) in het 
kader van Special Olympics Belgium - Openingsceremonie 
Nationale Spelen 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van de organisatie van Special Olympics 
Belgium - Openingsceremonie Nationale Spelen 2019 de tijdelijke politieverordening inzake het 
gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RCA/drones) of van op afstand bestuurde 
luchtvaartuigsystemen (RPAS) goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41 en 162.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen, artikelen 1, 2 en 3.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119 bis, 119 ter, en 135 § 2.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie.
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties.
Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim.

Argumentatie
Op 29 mei 2019 vindt de openingsceremonie van de Nationale Spelen 2019 - Special Olympics 
Belgium plaats te Sint-Niklaas.
De risicoanalyse met betrekking tot dit evenement toont aan dat er rekening moet gehouden 
worden met een grote volkstoeloop. Hier zijn bepaalde veiligheidsrisico’s aan verbonden.
Het is nodig politiemaatregelen te nemen om enerzijds te zorgen voor het goede verloop van de 
openingsceremonie van de Nationale Spelen 2019 - Special Olympics Belgium en om 
anderzijds de openbare orde, rust en veiligheid van de bevolking te verzekeren.
De gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder hebben de opdracht in te 
staan voor de openbare rust, de openbare orde en de openbare veiligheid op het grondgebied 
van de gemeente. Hiervoor kan een politieverordening worden opgesteld, waarin bepaalde 
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verbodsbepalingen kunnen worden opgenomen en bepaalde gedragingen strafbaar kunnen 
worden gesteld.
Artikel 2 § 1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties 
geeft aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te 
bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen.
Het administratief strafbaar stellen van overtredingen biedt de gemeente de mogelijkheid 
sneller te reageren op problemen van lokale aard.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Special Olympics Belgium - 
Openingsceremonie Nationale Spelen 2019 als volgt goed te keuren:

Toepassingsgebied

Artikel 1
Alle bepalingen van deze politieverordening zijn van toepassing van 29 mei 2019 om 12 uur tot 
en met 30 mei 2019 om 2 uur.

Veiligheidszones

Artikel 2
§ 1 De burgemeester bepaalt op basis van een risico-analyse en rekening houdende met de 
grote volkstoeloop en de aard van het terrein, dat het gebied omschreven in artikel 2.2 van 
onderhavige verordening wordt gedefinieerd als veiligheidszone, teneinde de openbare 
veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.

§ 2 De veiligheidszone wordt als volgt ingedeeld:

Veiligheidszone 'A':
Het gebied binnen de straten: Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Grote Markt, 
Sint-Nicolaasplein, Houtbriel, Apostelstraat en Grote Peperstraat.
In het gebied zijn voornoemde straten inbegrepen.

Veiligheidszone 'B':
Het volledige Hendrik Heymanplein (inclusief straten), het Romain De Vidtspark en de Parklaan.
Een plan met de veiligheidszones A en B is in bijlage gehecht aan deze verordening.
§ 3 De onderstaande bepalingen zijn van toepassing in alle veiligheidszones.

Gebruik van een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA / drone) of van een op afstand bestuurd 
luchtvaartuigsysteem (RPAS)
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Artikel 3
§ 1 Het gebruik van een RPA (drone) of van een op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem 
(RPAS) is enkel toegelaten mits voorafgaande machtiging van de burgemeester volgens het 
vigerende normatief kader en zoals bepaald in artikel 1 § 2 van afdeling 5, hoofdstuk II van het 
algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas. De melding dient te gebeuren uiterlijk vijf 
werkdagen voor de eigenlijke vlucht.
Het is verboden om in de veiligheidszones, zoals bepaald in artikel 2 van deze 
politieverordening, op te stijgen, te landen of te vliegen met gelijk welk type van RPA of van 
RPAS.
§ 2 Het bezit van een RPA en/of van een RPAS binnen de veiligheidszones, zoals bepaald in 
artikel 2 van deze politieverordening, is verboden van 29 mei 2019 om 12 uur tot en met 30 
mei 2019 om 2 uur.
§ 3 Er moet steeds een fysieke aanmeldingsplicht van de piloot gebeuren aan de 
commandopost van de Special Olympics Belgium, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. De piloten 
moeten in het bezit van alle dienstige en wettelijk voorziene documenten.
§ 4 De vlucht moet net voor de aanvang aan de commandopost worden gemeld alsook het 
einde van de vlucht.

Handhaving en sancties

Artikel 4
§ 1 Bij vaststelling van een inbreuk kan de RPA of RPAS bestuurlijk in beslag worden genomen 
voor de duur van het evenement.
§ 2 Overtredingen op de beschikkingen worden gestraft met een administratieve geldboete van 
maximaal 350 EUR.
§ 3 Overtredingen op de beschikkingen gepleegd door een minderjarige vanaf de leeftijd van 
zestien jaar worden gestraft met een administratieve geldboete van maximaal 175 EUR.

Openbare orde - Openbare overlast

Artikel 5
De burgemeester kan steeds maatregelen treffen ter vrijwaring van de openbare orde. In alle 
gevallen die niet voorzien werden in onderhavige verordening beslist de burgemeester 
autonoom.

Pictogrammen

Artikel 6
Aan de rand van de veiligheidszone zullen pictogrammen worden geplaatst met het oog op een 
grote zichtbaarheid van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 3.

Kennisgeving

Artikel 7
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikelen 287 en 288 van het 
decreet lokaal bestuur.

Bijlagen
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Centrum Sint-Niklaas overzicht veiligheidszones

8 2019_GR_00076 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: convenant voor organisatie 
Ronde van Vlaanderen cyclo 2019 en overeenkomst 
toetreding interlokale vereniging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Flanders Classics nv, rechtenhouder van de internationale wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen' en van het concept 'Dorp van de Ronde', vroeg de stad Sint-Niklaas als partnerstad 
voor de edities van de Ronde van Vlaanderen 2017, 2018 en 2019. Hiertoe werd een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Als gevolg daarvan zal op zaterdag 6 april 2019, de dag vóór de wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen', het wielerevenement 'Ronde van Vlaanderen cyclo' het grondgebied van de stad 
Sint-Niklaas doorkruisen.
Uit de bestuurlijke coördinatievergadering met betrekking tot de organisatie van de Ronde Van 
Vlaanderen cyclo 2019, die plaatsvond op 6 december 2018, is gebleken dat noch de 
bestuurlijke overheden, noch organisator ‘Peloton’ inhoudelijk iets aan het convenant willen 
wijzigen. 
Gezien Sint-Niklaas een wisselend lid van de vereniging is, wordt gevraagd de overeenkomst tot 
toetreding tot de interlokale vereniging Ronde van Vlaanderen Cyclo en het convenant met de 
organisator jaarlijks goed te keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om ook in 2019 in te stappen in de interlokale vereniging 
'Ronde Van Vlaanderen Cyclo' en het convenant goed te keuren. 

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41 en 162.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 
artikelen 1, 2 en 3.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
koninklijke besluit tot uitvoering van deze wet.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119bis en 135 § 2.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 392 tot en met 395.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer.
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°.
Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van binnenlandse zaken 
houdende algemene gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
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Argumentatie
Op zaterdag 6 april 2019 zal het wielerevenement 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas doorkruisen. Dit massa-evenement met 16.000 
deelnemers houdt ernstige risico's in; om die reden zijn bovenlokale afspraken in het kader van 
de openbare orde aangewezen. De doortocht van dit wielerevenement brengt traditioneel veel 
hinder voor de plaatselijke bevolking met zich mee. Sommige deelnemers zullen mogelijks de 
wegcode niet respecteren en dat kan andere weggebruikers in gevaar brengen. Het is dan ook 
aangewezen dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake veiligheid, 
milieuvriendelijke maatregelen en communicatie. Deze afspraken werden vastgelegd in een 
convenant tussen het stadsbestuur en de organisator. Om deze afspraken afdwingbaar te 
maken, zal er een waarborg geëist worden van de organisator. Aangezien het praktisch bijna 
onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te regelen, werd 
een bovenlokaal samenwerkingsverband opgericht om eenvormigheid in afspraken te bereiken 
en om de waarborg te kunnen beheren. Een interlokale vereniging is de meest eenvoudige vorm 
van intergemeentelijke samenwerking. De stad Sint-Niklaas maakte in 2017 en 2018 ook al deel 
uit van de interlokale vereniging en keurde ook toen het convenant goed. 

Adviezen
Sport (SPO): Gunstig advies.
Publieke veiligheid en noodplanning (PVN): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het convenant waarin afspraken met de organisator van de 'Ronde van Vlaanderen cyclo' 
worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, goed te keuren. 
Een exemplaar van het convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
in uitvoering van artikel 26 van het convenant, de onderlinge overeenkomst tot oprichting van 
de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goed te keuren. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Artikel 3
de gemeente Wortegem-Petegem aan te duiden als beherende gemeente en diens financieel 
directeur te machtigen tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het 
convenant.

Artikel 4
de burgemeesters van de vaste leden aan te duiden als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging.

Artikel 5
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een afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de federale diensten van 
de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 Gent.

Bijlagen
interlokale vereniging overeenkomst 2019
convenant 2019

Bart Foubert, raadslid (Groen) betreedt de zitting

Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die vraagt om na de gemeenteraadszitting van maart 
2019 aan de raadsleden een overzicht te bezorgen wie in welke vereniging, vennootschap of 
samenwerkingsverband is afgevaardigd en die vraagt om in de gemeenteraadszitting van 
april/mei 2021 aan de raadsleden een overzicht te bezorgen van de aanwezigheden van de 
afgevaardigden in de diverse verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting door voorzitter Mia Mortier. De stembriefjes voor de afvaardiging in verenigingen, 
vennootschappen en samenwerkingsverbanden vanuit de stad Sint-Niklaas worden uitgedeeld 
en weer opgehaald na de stemming.

9 2019_GR_00043 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Bekken van de Gentse 
Kanalen: aanduiding lid bekkenbestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse 
Kanalen aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling 
van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van 
het decreet 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in het bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse Kanalen.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Filip Baeyens (eff.), de heer Carl Hanssens (pv.): 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 
5 onthoudingen

Artikel 1
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in het 
bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse Kanalen:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai; 
met als plaatsvervanger:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Samenstelling en taken Bekkenbestuur

10 2019_GR_00045 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Benedenscheldebekken: 
aanduiding lid bekkenbestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken 
aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Filip Baeyens (eff.), de heer Carl Hanssens (pv.): 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 
5 onthoudingen

Artikel 1



Gemeenteraad 18/104 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 februari 2019

volgende personen aan te duiden in het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai; 
met als plaatsvervanger:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Samenstelling bekkenbestuur Benedenscheldebekken

11 2019_GR_00044 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrum voor Informatica vzw: 
aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en 
voordracht lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de 
algemene vergadering aan te duiden en een lid voor te dragen voor de raad van bestuur van 
het Centrum voor Informatica vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Centrum voor Informatica vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het 
Centrum voor Informatica vzw (Cevi vzw) en kan een kandidaat-bestuurder voordragen voor de 
raad van bestuur van Cevi vzw. Dit is geen gegarandeerde vertegenwoordiger voor de stad Sint-
Niklaas, in artikel 20 van de statuten staat omschreven hoe de raad van bestuur wordt 
samengesteld. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Filip Herman: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Filip Herman: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
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volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene 
vergadering van het Centrum voor Informatica vzw:
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
volgende persoon voor te dragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Centrum 
voor Informatica vzw:
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Cevi vzw

12 2019_GR_00064 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Gemeentelijke Holding nv: 
aanduiding lid algemene vergadering 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv (in 
vereffening) aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Gemeentelijke Holding nv. 

Argumentatie
De Gemeentelijke Holding nv is momenteel in vereffening. De dienst bestuursadministratie 
contacteerde de vereffenaars met betrekking tot de noodzaak tot afvaardiging. Normaal gezien 
zal de vereffening van de holding binnen twee jaar achter de rug zijn. De vereffenaar, KPMG 
Bedrijfsrevisoren cvba, raadt vertegenwoordiging in de algemene vergadering namens de stad 
Sint-Niklaas aan, om de transparantie van de vereffening te garanderen. Deze 
vertegenwoordigers moeten de hoedanigheid hebben van burgemeester, schepen of 
gemeenteraadslid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Karel Noppe (eff.), mevrouw Ine Somers (pv.): 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 
5 onthoudingen
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Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Gemeentelijke 
Holding nv aan te duiden:
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
met als plaatsvervanger: 
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Gemeentelijke Holding nv

13 2019_GR_00070 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Integratieprojecten Welzijn en 
Werkgelegenheid vzw en Jobs en Milieu (JOMI) vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering  en voordracht 
leden raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene 
vergaderingen van Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw en JOMI vzw en 
vertegenwoordigers voor te dragen voor de raden van bestuur. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw. 
Statuten Jobs en Milieu vzw. 

Argumentatie
Jomi vzw is een dochtervereniging van Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw. 
Voor de beide verenigingen heeft de gemeente recht op een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering. Voor de raad van bestuur kan een vertegenwoordiger worden voordragen.
Een werkelijk lid mag zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander 
werkelijk lid. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- mevrouw Kelly Van Elslande: 28 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 9 onthoudingen
- de heer Roland Pannecoucke: 8 ja-stemmen, 17 nee-stemmen, 15 onthoudingen
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Artikel 2:
- mevrouw Kelly Van Elslande: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 3: 
- mevrouw Kelly Van Elslande: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Roland Pannecoucke: 8 ja-stemmen, 18 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 4:
- mevrouw Kelly Van Elslande: 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van 
Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid aan te duiden:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Integratieprojecten 
Welzijn en Werkgelegenheid voor te dragen:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 3
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Jobs en Milieu 
vzw aan te duiden:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 4
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Jobs en Milieu vzw 
voor te dragen:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
IPW Statuten
IPW Statutenwijziging
Jomi statuten
Jomi wijziging statuten 2017

14 2019_GR_00077 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Toerisme Oost-Vlaanderen 
vzw: aanduiding lid algemene vergadering en voordracht 
lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de 
algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en desgewenst een kandidaat-
bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische 
samenwerkingsverbanden. 
Statuten Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en heeft recht op een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en kan een kandidaat-bestuurder voordragen 
voor de raad van bestuur van deze vereniging. Met e-mail van 16 januari 2019 laat Toerisme 
Oost-Vlaanderen weten dat kandidaat-bestuurders worden voorgedragen door de leden en 
aangesteld door de algemene vergadering, eventueel na stemming per categorie leden (één 
bestuurder per toeristische regio, de stad Sint-Niklaas behoort tot de toeristische regio 
‘Waasland’: Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 
Stekene, Temse, Waasmunster en Wachtebeke). 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Joris De Maere (eff.), de heer Ronny Suy (pv.): 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 
8 onthoudingen
- mevrouw Freyja De Rijcke: 6 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 15 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Joris De Maere: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw aan te duiden:
- de heer Joris De Maere;
met als plaatsvervanger:
- de heer Ronny Suy.

Artikel 2
volgende persoon voor te dragen als kandidaat bestuurder van de raad van bestuur van 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw:
- de heer Joris De Maere.

Bijlagen
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statuten Toerisme Oost-Vlaanderen
C-1901.334.184.492 E-mail Toerisme Oost-Vlaanderen 16-01-2019

15 2019_GR_00073 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Toerisme Waasland vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering en voordracht lid 
raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee effectieve vertegenwoordigers aan te duiden voor 
de algemene vergadering van Toerisme Waasland vzw, alsook een kandidaat-bestuurder voor te 
dragen voor de raad van bestuur.

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

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van Toerisme Waasland vzw en heeft het recht twee 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van Toerisme Waasland vzw 
evenals een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van deze vereniging.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de algemene vergadering samengesteld uit alle 
leden. De aangesloten steden of gemeenten kunnen maximum twee vertegenwoordigers 
aanduiden, al dan niet personen met een politiek mandaat. Elk lid heeft evenveel stemmen als 
dat het vertegenwoordigers heeft. 
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vereniging bestuurd door een raad van 
bestuur, verkozen uit en benoemd door de algemene vergadering. In de raad van bestuur heeft 
elke stad of gemeente recht op één bestuurder. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Ronny Suy: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- mevrouw Dorota Dytrych: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- mevrouw Freyja De Rijcke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Ronny Suy: 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen
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Artikel 1
als effectieve vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering 
van Toerisme Waasland vzw aan te duiden:
- de heer Ronny Suy;
- mevrouw Dorota Dytrych. 

Artikel 2
volgende persoon voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de raad van bestuur van 
Toerisme Waasland vzw:
- de heer Ronny Suy.

Bijlagen
statuten Toerisme Waasland

16 2019_GR_00074 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Logo-Waasland vzw: 
aanduiding lid algemene vergadering en voordracht lid 
raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Logo-Waasland vzw aan te duiden, alsook een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur 
voor te dragen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten van Logo-Waasland vzw. 

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten bestaat de algemene vergadering uit alle leden van 
de vereniging. Elk lid beschikt over één stem. 
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vereniging bestuurd door een raad van 
bestuur die door de algemene vergadering voor drie jaar wordt benoemd. 
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering evenals 
op een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- mevrouw Sofie Heyrman: 27 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 2:
- mevrouw Sofie Heyrman: 27 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 7 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Logo-
Waasland vzw aan te duiden:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Logo-Waasland vzw 
voor te dragen:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw

17 2019_GR_00097 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): 
aanduiding leden algemene vergaderingen en voordracht 
lid regionaal adviescomité Domeindiensten Oost en lid 
raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteit 
Domeindiensten

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de plaatsvervangende 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering aan te duiden, een kandidaat-bestuurder 
voor te dragen voor het regionaal adviescomité Domeindiensten Oost en een kandidaat-
bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteit 
Domeindiensten.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en titel 3.
Statuten TMVW ov.

Argumentatie
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De stad Sint-Niklaas is aangesloten bij de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening en heeft recht op:
- drie effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene vergadering bij 
wijze van aanduiding;
- een vertegenwoordiger in het regionaal adviescomité Domeindiensten bij wijze van 
voordracht;
De stad Sint-Niklaas kan ook een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov) voor de activiteit 
Domeindiensten voordragen.
Er is een onverenigbaarheid tussen het mandaat in de algemene vergadering enerzijds en het 
mandaat in de overige organen anderzijds.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1: 
- mevrouw Tchantra Van de Walle (eff.) en de heer Luk Huys (pv.): 28 ja-stemmen, 4 nee-
stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Bart De Bruyne: 27 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Karel Noppe: 26 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 9 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Lieven Dehandschutter: 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 3:
- de heer Lieven Dehandschutter: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas aan te duiden voor de algemene vergaderingen 
van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (ov):
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele;
- de heer Bart De Bruyne, schepen, °25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
met als plaatsvervanger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het regionaal adviescomité Domeindiensten 
van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (ov) voor 
te dragen:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Artikel 3
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov) voor de activiteit Domeindiensten voor 
te dragen:
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- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
Statuten Farys
2019-03-22 BAV TMVW ov - Aantal in te vullen mandaten
2019-03-22 BAV TMVW ov - Deelnemers per soort activiteit

18 2019_GR_00066 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw: aanduiding 
lid algemene vergadering en voordracht lid raad van 
bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en 
een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur voor te dragen voor het Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is aangesloten bij het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-
Vlaanderen vzw (ERSV Oost-Vlaanderen vzw) en heeft recht op een vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van ERSV Oost-Vlaanderen vzw, bij wijze van aanduiding.
De stad Sint-Niklaas kan ook een kandidaat-bestuurder voordragen voor de raad van bestuur 
van ERSV Oost-Vlaanderen vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Luk Huys: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Maxime Callaert: 29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen
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Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Erkend 
Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw aan te duiden:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Artikel 2
volgende persoon voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw:
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Statuten ERSV Oost-Vlaanderen vzw

19 2019_GR_00095 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Regionaal Landschap Schelde-
Durme vzw: aanduiding lid algemene vergadering en 
voordracht lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw aan te duiden, alsook een vertegenwoordiger 
voor de raad van bestuur voor te dragen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw. 

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten is de algemene vergadering samengesteld uit alle 
werkende en toegetreden leden. Elk lid heeft recht op één effectieve en één plaatsvervangende 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
Alle overheidsbesturen mogen ook één vertegenwoordiger voordragen voor de raad van 
bestuur. In de praktijk is dit meestal de effectieve vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
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- de heer Wout De Meester (eff.), de heer Filip Baeyens (pv.): 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 
8 onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Wout De Meester: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 8 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 13 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Regionaal 
Landschap Schelde-Durme vzw aan te duiden:
- de heer Wout De Meester, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger: 
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Regionaal 
Landschap Schelde-Durme vzw voor te dragen:
- de heer Wout De Meester, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Statuten
statutenwijziging 2010
statutenwijziging 2011
statutenwijziging 2012

20 2019_GR_00098 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Poolstok cvba: aanduiding lid 
algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

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

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Poolstok cvba.

Argumentatie
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Artikel 27 van de statuten van Poolstok cvba bepaalt dat de regelmatig samengestelde 
algemene vergadering alle vennoten vertegenwoordigt. Zij bestaat uit alle eigenaars van 
aandelen die stemrecht hebben. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Giel Verhelst (eff.) en de heer Peter Buysrogge (pv.): 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 
onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Poolstok 
cvba aan te duiden:
- de heer Giel Verhelst;
met als plaatsvervanger: 
- de heer Peter Buysrogge, schepen, °15 maart 1976, Stationswegel 14A, 9111 Belsele.

Bijlagen
Statuten Poolstok cvba

21 2019_GR_00048 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: aanduiding lid 
algemene vergadering en lid raad van beheer

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en 
een vertegenwoordiger voor de raad van beheer van Audio aan te duiden. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten van Audio.

Argumentatie
De algemene vergadering van Audio is samengesteld uit de afgevaardigden van de 
deelgenoten. Elke deelgenoot van de vereniging, en dit zowel voor een stichtende als een 
toetredende deelgenoot, heeft recht op één vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De 
algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar. De afgevaardigden kunnen per 
brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan een andere afgevaardigde 
volmacht geven om hen op een vergadering te vertegenwoordigen. Een afgevaardigde mag niet 
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meer dan drie volmachten uitoefenen.
De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer die bestaat uit leden met stemrecht en 
leden zonder stemrecht. Gezien de stad Sint-Niklaas bij de vijf deelgenoten zit die het grootste 
aantal gewogen stemmen bezit, mag er vanuit de gemeenteraad één afgevaardigde aangeduid 
worden voor de raad van beheer.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1:
- de heer Carl Hanssens: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Carl Hanssens: 29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Audio aan te 
duiden:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van beheer van Audio aan te duiden:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Audio
E-mail nieuwe samenstelling raad van bestuur AUDIO

22 2019_GR_00049 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk project Het 
Land van Reynaert: aanduiding leden ledenvergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden voor de ledenvergadering 
van het Intergemeentelijk project Het Land van Reynaert aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Huishoudelijk reglement Intergemeentelijk project Het Land van Reynaert.

Argumentatie
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Artikel 8 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de ledenvergadering onder meer is 
samengesteld uit twee personen per aangesloten gemeente, voorgedragen door de 
respectieve gemeenteraden. Deze personen worden aangeduid door de gemeente binnen de 
twee maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraden. De stad Sint-Niklaas heeft dus 
recht op twee vertegenwoordigers in de ledenvergadering van het Intergemeentelijk project Het 
Land van Reynaert.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1:
- de heer Filip Baeyens: 28 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 7 onthoudingen
- de heer Ronny Suy: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het 
Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai;
- de heer Ronny Suy, °29 augustus 1958, Koningin Fabiolapark 697, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Huishoudelijk reglement Intergemeentelijk Project Land van Reynaert

23 2019_GR_00089 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Rattenbestrijding Oost-
Vlaanderen vzw: aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Rattenbestrijding 
Oost-Vlaanderen vzw aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- mevrouw Ann Debbaut (eff.), de heer David Wilssens (pv.): 29 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 
7 onthoudingen
- de heer Roland Pannecoucke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van 
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw aan te duiden:
- mevrouw Ann Debbaut, administratief medewerker dienst openbare werken;
met als plaatsvervanger: 
- de heer David Wilssens, dienstcoördinator dienst openbare werken.

Bijlagen
statuten Rato vzw

24 2019_GR_00093 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Waasballon vzw: aanduiding 
lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de 
algemene vergadering van Waasballon vzw aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Waasballon vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
Waasballon vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Lieven Dehandschutter: 29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen
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Artikel 1
volgende persoon aan te duiden in de algemene vergadering van Waasballon vzw:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
statuten Waasballon vzw

25 2019_GR_00079 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Aquaflanders vzw: aanduiding 
lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Aquaflanders vzw aan te duiden. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 41. 
Statuten van Aquaflanders vzw.

Argumentatie
De algemene vergadering van Aquaflanders vzw wordt gevormd door de vertegenwoordigers 
van de effectieve en de toegetreden leden. Het aantal vertegenwoordigers bedraagt maximum 
twee, waarvan één stemgerechtigd. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen 
door een ander lid voorzien van een schriftelijke volmacht.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Karel Noppe (eff.), mevrouw Ine Somers (pv.): 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 
5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Aquaflanders 
voor de gehele legislatuur 2019-2024 aan te duiden:
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
met als plaatsvervanger: 
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas.
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Bijlagen
Statuten Aquaflanders vzw

26 2019_GR_00081 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn: aanduiding lid algemene 
vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een lid voor de algemene vergadering van Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Dirk Baeck (eff.), de heer Hans Van Landeghem (pv.): 28 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 
9 onthoudingen
- mevrouw Anneke Luyckx: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn aan te duiden:
- de heer Dirk Baeck;
met als plaatsvervanger:
- de heer Hans Van Landeghem.

Bijlagen
statuten Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

27 2019_GR_00046 Verenigingen, vennootschappen en 
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samenwerkingsverbanden: Den Apostel vzw: aanduiding 
leden algemene vergadering en voordracht lid raad van 
bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Den Apostel vzw , alsook 
een lid voor de raad van bestuur voor te dragen.

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

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering én in de raad van bestuur van Den Apostel vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Bart De Bruyne(eff.), de heer Aster Baeck (pv.): 28 ja-stemmen,  7 nee-stemmen, 
5 onthoudingen;

Artikel 2:
- de heer Bart De Bruyne(eff.), de heer Aster Baeck (pv.): 28 ja-stemmen,  7 nee-stemmen, 
5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Den Apostel 
vzw aan te duiden:
- de heer Bart De Bruyne, schepen, ° 25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger: 
- de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Den Apostel vzw 
voor te dragen:
- de heer Bart De Bruyne, schepen, ° 25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger: 
- de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.
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Bijlagen
statuten Den Apostel vzw

28 2019_GR_00063 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Therapeutisch 
Kinderdagverblijf Het Veer vzw: aanduiding lid algemene 
vergadering en voordracht lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw, evenals een kandidaat-
bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw en kan een kandidaat-bestuurder 
voordragen voor de raad van bestuur van de vereniging.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- mevrouw Sofie Heyrman: 28 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 7 onthoudingen
- de heer Marc Huys: 6 ja-stemmen, 20 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 2:
- mevrouw Sofie Heyrman: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Therapeutisch 
Kinderdagverblijf Het Veer vzw aan te duiden:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 2
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als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Therapeutisch 
Kinderdagverblijf Het Veer vzw voor te dragen:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

29 2019_GR_00047 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Bosgroep Oost-Vlaanderen 
Noord vzw: aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 
vzw aan te duiden.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 34 en 40.
Statuten Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw.

Argumentatie
Artikel 20 van de statuten van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw bepaalt dat de algemene 
vergadering is samengesteld uit de werkende leden. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
rechtspersonen worden vertegenwoordigd door de natuurlijke persoon die door het bevoegde 
orgaan werd aangeduid. Er wordt een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
aangeduid. Het verlies van de functie of het mandaat, ongeacht de oorzaak, op grond waarvan 
de vertegenwoordigheidsbevoegdheid werd verleend, heeft van rechtswege het verlies van 
deze vertegenwoordigheidsbevoegdheid tot gevolg. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Jan Verheyden (eff.), mevrouw Veerle Stuer (pv.): 28 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 
7 onthoudingen
- mevrouw Anneke Luyckx: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
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als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Bosgroep 
Oost-Vlaanderen Noord vzw aan te duiden:
- de heer Jan Verheyden, deskundige afdeling plannen en ontwikkelen; 
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Veerle Stuer, afdelingshoofd afdeling plannen en ontwikkelen. 

Bijlagen
Statuten Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

30 2019_GR_00050 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Euregio Scheldemond: 
voordracht lid Scheldemondraad

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de 
Scheldemondraad van Euregio Scheldemond.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Afsprakenregeling tussen de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Argumentatie
Euregio Scheldemond is een interprovinciaal samenwerkingsverband en functioneert via twee 
organen: de Scheldemondraad en de Agendacommissie. De Scheldemondraad is samengesteld 
uit onder andere maximaal negen leden namens de gemeenten in het werkgebied (drie per 
provincie), gecoöpteerd door de provinciale leden van de Scheldemondraad.
De stad Sint-Niklaas kan een persoon voordragen als lid van de Scheldemondraad van Euregio 
Scheldemond.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Lieven Dehandschutter: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 7 ja-semmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de Scheldemondraad van Euregio 
Scheldemond voor te dragen:
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- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
Infofiche Scheldemondraad
Afsprakenregeling

31 2019_GR_00078 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Geïntegreerde Zorg Waasland 
vzw: aanduiding lid algemene vergadering en voordracht 
lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van Geïntegreerde Zorg Waasland vzw en eventueel een kandidaat-bestuurder voor 
te dragen voor de raad van bestuur van de vereniging.

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

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van Geïntegreerde Zorg Waasland vzw en mag een 
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering en kan desgewenst een 
kandidaat-bestuurder voordragen voor de raad van bestuur van Geïntegreerde Zorg Waasland 
vzw.
In de OCMW-raad wordt voorgesteld de heer Luc Vermeiren voor te dragen als kandidaat-
bestuurder. In bijgevoegde brief meldt hij dat vanuit de trekkersgroep, waarin hijzelf de laatste 
twee jaar het financiële luik op zich nam (vanuit OCMW Sint-Niklaas), samen met Isabelle 
Perilleux, financieel directeur van AZ Nikolaas, wordt gevraagd om hem vanuit het OCMW te 
laten voorstellen als lid van het bestuur vanwege de lokale besturen. In die zin kan de vraag 
worden gesteld of het nuttig is ook namens de stad een kandidaat-bestuurder bijkomend voor 
te dragen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- mevrouw Tchantra Van De Walle: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Marc Huys: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen
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Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Geïntegreerde 
Zorg Waasland vzw aan te duiden:
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten Geïntegreerde Zorg Waasland
oprichting VZW geintegreerde zorg Waasland - Luc Vermeiren

32 2019_GR_00088 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Waas Overleg Kinderopvang: 
aanduiding leden

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in het 
Waas Overleg Kinderopvang aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 28 § 1, 34 § 1 en 2, 2°, 40 § 1, 41 § 2, 5°, en 386 § 1.

Argumentatie
Het Waas Overleg Kinderopvang is opgericht in de schoot van Interwaas. De stad Sint-Niklaas 
wordt in dit overleg vertegenwoordigd door de schepen voor kinderopvang en het 
afdelingshoofd opvoeding en onderwijs.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- mevrouw Marijke Henne: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen;
- mevrouw Veerle Vermeulen: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- mevrouw Freyja De Rijcke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in het Waas 
Overleg Kinderopvang:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Veerle Vermeulen, afdelingshoofd afdeling opvoeding en onderwijs.



Gemeenteraad 42/104 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 februari 2019

33 2019_GR_00087 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Lokaal Overleg Kinderopvang: 
aanduiding lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in 
het Lokaal overleg kinderopvang aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- mevrouw Marijke Henne: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- mevrouw Freyja De Rijcke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 1
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het Lokaal 
Overleg Kinderopvang:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas.

34 2019_GR_00090 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw: 
aanduiding lid algemene vergadering en voordracht lid 
raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de 
algemene vergadering aan te duiden en een lid voor te dragen voor de raad van bestuur van 
het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 
vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw 
(OVSG vzw) en kan een kandidaat-bestuurder voordragen voor de raad van bestuur van OVSG 
vzw.
De raad van bestuur zal vijftien bestuurders tellen. De verdeling gebeurt a rato van het aantal 
zetels die elke partij globaal genomen in alle Vlaamse gemeenteraden telt.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- mevrouw Marijke Henne: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 2:
- mevrouw Marijke Henne: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering 
van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw 
aan te duiden:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw voor te dragen:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw
E-mail OVSG vzw 24-01-2019

35 2019_GR_00092 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: projectvereniging Erfpunt: 
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aanduiding lid raad van beheer

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de raad van beheer van 
projectvereniging Erfpunt aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten projectverening Erfpunt.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van projectvereniging Erfpunt en heeft recht op een stemgerechtigde 
vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur 
van Erfpunt. Het lid met raadgevende stem is een lid uit de oppositie. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Filip Baeyens: 29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen;

Artikel 2:
- mevrouw Ilse Bats: 23 ja-stemmen, 10 nee-stemmen, 7 onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 8 ja-stemmen, 17 nee-stemmen, 15 onthoudingen

Artikel 1
als stemgerechtigde vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van 
projectvereniging Erfpunt aan te duiden:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai.

Artikel 2
als niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur 
van projectvereniging Erfpunt aan te duiden:
- mevrouw Ilse Bats, raadslid, °3 mei 1974, Van Landeghemstraat 24, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Erfpunt

36 2019_GR_00084 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Regionaal welzijnsoverleg 
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Waasland vzw: aanduiding lid algemene vergadering en 
voordracht lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een lid aan te duiden voor de algemene vergadering en 
een lid voor te dragen voor de raad van bestuur van Regionaal welzijnsoverleg Waasland vzw.

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

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
Regionaal welzijnsoverleg Waasland vzw en kan een kandidaat-bestuurder voordragen voor de 
raad van bestuur van de vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1: 
- mevrouw Sofie Heyrman: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- mevrouw Anneke Luyckx: 6 ja-stemmen, 18 nee-stemmen, 15 onthoudingen

Artikel 2:
- mevrouw Sofie Heyrman: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Regionaal 
welzijnsoverleg Waasland vzw aan te duiden:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 2
als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Regionaal welzijnsoverleg Waasland vzw 
voor te dragen: 
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw

37 2019_GR_00086 Verenigingen, vennootschappen en 
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samenwerkingsverbanden: WoonAnker Waas cvba: 
aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een lid aan te duiden voor de algemene vergadering van 
WoonAnker Waas cvba.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten WoonAnker Waas.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van WoonAnker Waas cvba en heeft recht op een vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van WoonAnker Waas.
WoonAnker Waas is ontstaan in het voorjaar 2018 uit de fusie van WoonAnker cvba uit Temse 
en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba uit Sint-Gillis-Waas. 
De stad Sint-Niklaas had een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkswoningen cvba, maar door de fusie heeft de stad geen afgevaardigde 
meer in de raad van bestuur van WoonAnker Waas.
De huidige vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van de 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba kan zijn mandaat blijven uitoefenen tot de 
algemene vergadering van 8 mei 2019, waarop de nieuwe raad van bestuur van WoonAnker 
Waas wordt aangesteld.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, 
Artikel 1:
- de heer Johan De Beule: 28 ja-stemmen, 7 nee stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene 
vergadering van WoonAnker Waas cvba:
- de heer Johan De Beule.

Artikel 2
kennis te nemen van het einde van het mandaat van de huidige vertegenwoordiger als lid van 
raad van de raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba op 8 
mei 2019.

Bijlagen
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statuten WoonAnker Waas bv cvba

38 2019_GR_00068 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergem: aanduiding lid 
algemene vergadering, voordracht lid regionaal 
bestuurscomité Noord en voordracht lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de plaatsvervangende 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Intergem aan te duiden, een kandidaat-
bestuurder voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité Noord en een kandidaat-
bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.

Juridische grond
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 28 § 1, 34 § 1 en 2, 2°, 40 § 1, 41 § 2, 5°, en 386 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen.
Statuten Intergem.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is aangesloten bij Intergem en heeft recht op een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering, bij wijze van aanduiding. De 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten worden door de gemeenteraad aangeduid 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente. Er bestaat 
een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van één van de andere organen.
Verder vraagt Intergem aan elke gemeenteraad een kandidaat-bestuurder voor het regionaal 
bestuurscomité Noord van Intergem voor te dragen. Alle deelnemende gemeenten hebben het 
recht om één kandidaat-lid voor te dragen per begonnen schijf van 100.000 toegangspunten 
met actieve en niet-actieve levering elektriciteit, gas, warmte, riolering en (kabel)netwerken. 
Het aantal toegangspunten met actieve en niet-actieve levering wordt bepaald voor de ganse 
legislatuur op basis van de stand op 31 december van het jaar vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een onbezoldigd mandaat.
Verder kan elke gemeente een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Intergem 
voordragen. Dit betreft een mandaat dat in principe door elke gemeenteraad kan 
worden voorgedragen maar niet elke gemeente zal gezien het beperkte aantal 
mandaten beschikken over een bestuurder. De voorgedragen kandidaat-bestuurder moet 
eveneens voorgedragen worden als lid van het regionaal bestuurscomité.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1: 
- de heer Luk Huys (eff.) en mevrouw Tchantra Van De Walle (pv.): 29 ja-stemmen, 4 nee-
stemmen, 7 onthoudingen
- de heer Roland Pannecoucke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Carl Hanssens: 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 3:
- de heer Carl Hanssens: 29 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 1
volgende personen als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas op de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van Intergem voor de huidige zittingsperiode aan te duiden:
effectieve vertegenwoordiger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
plaatsvervangende vertegenwoordiger:
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele.

Artikel 2
volgende persoon als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het regionaal 
bestuurscomité Noord van Intergem voor te dragen:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 3
volgende persoon als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van 
Intergem voor te dragen:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gecoördineerde statuten Intergem
brief Intergem

39 2019_GR_00091 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Interlokale Vereniging 
Kenniscentrum Vlaamse Steden: aanduiding lid 
beheerscomité

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Interlokale Vereniging 
Kenniscentrum Vlaamse Steden aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Samenwerkingsovereenkomst Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden.
De hoedanigheid van effectief lid als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het 
beheerscomité is die van burgemeester. De hoedanigheid van plaatsvervanger is die van lid van 
het college van burgemeester en schepenen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 2:
- de heer Wout De Meester: 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 1
kennis te nemen van de effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het 
beheerscomité van de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Artikel 2
als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in het beheerscomité van de 
Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden aan te duiden:
- de heer Wout De Meester, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
ondertekende samenwerkingsovereenkomst Kenniscentrum Vlaamse steden 2017 - 2021

40 2019_GR_00080 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Wase Werkplaats vzw: 
aanduiding lid algemene vergadering en voordracht lid 
raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie
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Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering aan 
te duiden en een lid voor te dragen voor de raad van bestuur van de Wase Werkplaats vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Wase Werkplaats vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van de Wase Werkplaats vzw en kan een kandidaat-bestuurder 
voordragen voor de raad van bestuur van de Wase Werkplaats vzw.
Met brief van 17 januari 2019, ingekomen op 24 januari 2019, vraagt de Wase Werkplaats vzw 
dat de persoon die wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering ook het engagement opneemt in de raad van bestuur van de vereniging.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Johan De Beule (eff.) en mevrouw Lieve Nachtegael (pv.): 28 ja-stemmen, 4 nee-
stemmen, 8 onthoudingen
- Roland Pannecoucke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 2:
- mevrouw Lieve Nachtegael: 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van de Wase 
Werkplaats vzw aan te duiden:
- de heer Johan De Beule;
met als plaatsvervanger
- mevrouw Lieve Nachtegael. 

Artikel 2
als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Wase Werkplaats vzw voor te dragen:
- mevrouw Lieve Nachtegael.

Bijlagen
statuten Wase Werkplaats vzw
C-1901.305.905.080 Brief Wase Werkplaats vzw verzoek vertegenwoordiging
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41 2019_GR_00082 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Zefier cvba: aanduiding lid 
algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een lid voor de algemene vergadering van Zefier cvba 
aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.
Statuten Zefier cvba.

Argumentatie
Alle activiteiten van Fluvius ivm hernieuwbare productie (groene stroominvesteringen) werden 
ondergebracht in Zefier cvba. De stad Sint-Niklaas heeft recht op een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier cvba.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Carl Hanssens (eff.) en de heer Filip Herman (pv.): 28 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 
onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Zefier cvba aan 
te duiden:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Filip Herman, raadslid, 12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Zefier cvba
brief Zefier

42 2019_GR_00083 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Waasse Landmaatschappij 
cvba: aanduiding lid algemene vergadering en voordracht 
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lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een lid aan te duiden voor de algemene vergadering van 
de Waasse Landmaatschappij cvba alsook twee kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de 
raad van bestuur van de vennootschap.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Waasse Landmaatschappij cvba.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van de Waasse Landmaatschappij cvba en heeft recht op een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en een vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van de vennootschap.
Met brief van 23 januari 2019, ingekomen op 28 januari 2019 vraagt de Waasse 
Landmaatschappij cvba om bij voordracht voor de raad van bestuur de genderdiversiteit in acht 
te nemen en twee kandidaten voor te dragen, elk van een ander geslacht, in volgorde van de 
voorkeur van het stadsbestuur, met dien verstande dat er slechts één bestuurder kan worden 
aangesteld.

Bij besluit van het college van 17 december 2018 besliste het college van burgemeester en 
schepenen kennis te nemen van het voorstel vanwege de Waasse Landmaatschappij houdende 
wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en een brief te sturen met de vraag 2 
bestuurders te kunnen aanduiden in plaats van één, gelet op de verhouding van het aantal 
aandelen van Sint-Niklaas in vergelijking met deze van de andere vennoten. Op 4 februari nam 
het college kennis van het afwijzende antwoord van de Waasse Landmaatschappij en besliste 
het college het voorstel niet goed te keuren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Kris De Maere: 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Marc Huys: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Hans Van Landeghem: 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
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volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene 
vergadering van de Waasse Landmaatschappij cvba:
- de heer Kris De Maere. 

Artikel 2
volgende persoon voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de raad van bestuur van de 
Waasse Landmaatschappij cvba:
- de heer Hans Van Landeghem. 

Bijlagen
gecoördineerde statuten Waasse Landmaatschappij cvba
C-1901.483.163.549 Brief Waasse Landmaatschappij cvba 28-01-2019
Besluit WLM kennisneming
Besluit niet goedkeuring WLM
C-1901.483.163.549 Brief Waasse Landmaatschappij cvba 28-01-2019

43 2019_GR_00085 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vereniging voor Openbaar 
Groen vzw: aanduiding lid algemene vergadering en 
voordracht lid raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van Vereniging voor Openbaar Groen vzw, alsook een lid voor de raad van bestuur 
voor te dragen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Vereniging voor Openbaar Groen vzw.

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten is de algemene vergadering van Vereniging voor 
Openbaar Groen vzw samengesteld uit al de werkelijke en toegetreden leden. De stad Sint-
Niklaas is een werkelijk lid en heeft aldus stemrecht.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten is de raad van bestuur samengesteld uit minimum 
vijf personen, verkozen door de algemene vergadering. Zijn verkiesbaar: de politieke 
mandatarissen of ambtenaren van de werkelijke leden. De verkiezing geschiedt bij geheime 
stemming, tenzij de vergadering er anders over beslist. Het aantal bestuurders moet in elk geval 
steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de vereniging.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Carl Hanssens (eff.) + mevrouw Dorota Dytrych (pv.): 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 
onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 7 ja-stemmen, 17 nee-stemmen, 16 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Carl Hanssens: 29 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering 
van Vereniging voor Openbaar Groen vzw aan te duiden:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Dorota Dytrych. 

Artikel 2
als kandidaat-bestuurder van de raad van bestuur van Vereniging voor Openbaar Groen vzw 
voor te dragen:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
statuten Vereniging voor Openbaar Groen vzw

44 2019_GR_00094 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): 
buitengewone algemene vergadering: goedkeuring 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
(OV) nodigt het stadsbestuur uit tot de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering.

Juridische grond
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 28 § 1, 34 § 1 en 2, 2°, 40 § 1, 41 § 2, 5°, en 386 § 1.
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Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Tussengemeen-
telijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.
Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2019 houdende de aanduiding van 
vertegenwoordigers in de organen van TMVW (ov).
Statuten TMVW (ov).

Argumentatie
Met brief van 17 januari 2019 nodigt de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening het stadsbestuur uit tot de buitengewone algemene 
vergadering op vrijdag 22 maart 2019 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 
Gent.
Op de agenda staan volgende punten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 
uitbreidingen van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen.
3. Benoemingen bestuurders in de Raad van Bestuur vanaf 22 maart 2019.
4. Benoeming van de leden van de Adviescomités voor Domeindiensten vanaf 22 maart 2019.
5. Benoeming van de leden van het Adviescomité Secundaire Diensten vanaf 22 maart 2019.
6. Mededelingen.

Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van TMVW (ov):
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele;
- de heer Bart De Bruyne, schepen, °25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
met als plaatsvervanger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
de agenda van de algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening (ov) cvba op 22 maart 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 22 maart 2019 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening cvba (ov) in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Bijlagen
Statuten TMVW
2019-03-22 BAV TMVW Aangetekende oproeping
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2019-03-22 BAV TMVW Agenda

45 2019_GR_00069 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: MIWA: buitengewone 
algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-
Waasland (MIWA) op 21 maart 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in 
deze vergadering.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 432.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, omgevormd tot de Opdrachthoudende 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland.
Statuten MIWA cvba.

Argumentatie
Met brief van 29 januari 2019, ontvangen op 30 januari 2019, bezorgt MIWA de uitnodiging 
voor de buitengewone algemene vergadering op 21 maart 2019, met volgende agenda:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten).
3. Aanstellen van een secretaris en twee stemopnemers.
4. Benoeming van bestuurders.
5. Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide 'bestuurder met 
raadgevende stem'.
6. Diversen.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd 
en moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde buitengewone 
algemene vergadering.
De vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de algemene vergadering van MIWA zijn:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering op 21 maart 2019 van MIWA.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 21 maart 2019 van MIWA, in te stemmen met de op de agenda van 
deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
C-1901.106.022.499 Brief MIWA - oproeping algemene vergadering 21-03-2019

46 2019_GR_00071 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: algemene vergadering tot statutenwijziging: 
akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiden vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland worden gewijzigd. Hiertoe wordt een buitengewone 
algemene vergadering belegd met de huidige samenstelling. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren, het 
mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de vertegenwoordigers 
voor deze vergadering aan te duiden. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Argumentatie
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland gewijzigd worden. 
De tekst met het voorstel tot wijziging van de statuten wordt toegevoegd als bijlage. De tekst 
start met de wijziging in de deelgenoten, vervolgens alle overige wijzigingen voorafgegaan 
door een toelichting per artikel. Belangrijkste hierbij is een wijziging in afvaardiging van de 
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deelgenoten. 
Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen is 
volgend voorstel gedaan:
- aan de privatieve deelgenoten vragen of zij hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur en 
algemene vergadering al dan niet wensen te behouden;
- aan de gemeenten vragen of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun vertegenwoordiging 
in de raad van bestuur en algemene vergadering én overeenkomstig artikel 483 van het decreet 
lokaal bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van het Sociaal 
Verhuurkantoor. 
- aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken tot één 
stemgerechtigd lid per deelgenoot voor de raad van bestuur én één bijkomend stemgerechtigd 
lid per OCMW-deelgenoot voor de algemene vergadering.
- aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet stemgerechtigd) 
voor de raad van bestuur (bv: algemeen directeur, hoofd sociale dienst, etc.).

De buitengewone algemene vergadering (met vereiste 2/3de meerderheid) tot wijziging van de 
statuten en het verlijden van de akte door een notaris staat gepland op 14 maart 2019. Deze 
algemene vergadering zal nog doorgaan met de huidige bestuursleden. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
het ontwerp van statutenwijziging van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland niet goed te 
keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 14 maart 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland niet in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen, namelijk de 
statutenwijziging. 

Artikel 3
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor de algemene vergadering op 14 maart 
2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland aan te duiden:
- de heer Koen De Smet;
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Els Van de Steene. 

Bijlagen
brief Soveka
Gecoördineerde statuten Sociaal Verkuurkantoor Waasland
Voorstel statutenwijziging SVK Waasland - Vereniging opgericht conform hfdst XII van de wet 
van 8
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47 2019_GR_00067 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Cipal dv: buitengewone 
algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordiger 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van Cipal dv op 22 maart 2019 en het mandaat te bepalen van de 
vertegenwoordiger in deze vergadering.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot Cipal dv.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de algemene vergadering van Cipal dv.
Statuten Cipal dv.

Argumentatie
Met e-mail van 22 januari 2019, bezorgt Cipal dv de uitnodiging voor de buitengewone 
algemene vergadering op 22 maart 2019, met volgende agenda:
1. Benoeming van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Goedkeuring van het verslag, staande vergadering.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd 
en moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde buitengewone 
algemene vergadering.
Volgende personen werden aangeduid als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering van Cipal dv:
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 van Cipal dv.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 22 maart 2019 van Cipal dv, in te stemmen met de op de agenda van 
deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
20190122 Getekende oproepingsbrief BAV Cipal dv 22 maart 20219
Toelichtende nota BAV Cipal dv 22 maart 2019

48 2019_GR_00099 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda 
en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van 
Waas (Interwaas) op 13 maart 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in 
deze vergadering.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 432.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging van het Land van Waas, omgevormd tot het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de organen van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Statuten Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Argumentatie
Met brief van 30 januari 2019, binnengekomen op 1 februari 2019, bezorgt Interwaas de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 13 maart 2019, met volgende 
agenda:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur op voordracht van de deelnemers.
2. Aktename van de aanduiding van eventuele leden van raad van bestuur met raadgevende 
stem.
3. Aanduiding van een lasthebber en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de 
Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiegebied van het 
Linkerscheldeovergebied op woensdag 27 maart 2019 en de vaststelling van diens mandaat.
Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
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van Interwaas:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
met als plaatsvervanger
- de heer Filip Herman, raadslid, 12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de algemene vergadering op 13 maart 2019 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
van het Land van Waas.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 13 maart 2019 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
C-1902.743.322.730 - uitnodiging buitengewone algemene vergadering 13-03-2019

49 2019_GR_00072 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergem: buitengewone 
algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) nodigt 
het stadsbestuur Sint-Niklaas uit tot de buitengewone algemene vergadering op 21 maart 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

Juridische grond
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 28 § 1, 34 § 1 en 2, 2°, 40 § 1, 41 § 2, 5°, en 386 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de organen van Intergem.
Statuten Intergem.
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Argumentatie
Met brief van 27 december 2018, binnengekomen op 28 december 2018, nodigt de 
intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) het 
stadsbestuur uit tot de buitengewone algemene vergadering van Intergem op 21 maart 2019 in 
Hotel Beveren te Beveren (Oost-Vlaanderen).
Op de agenda staan volgende punten:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.

Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Intergem:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
plaatsvervangende vertegenwoordiger:
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
de agenda van de algemene vergadering van Intergem van 21 maart 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 21 maart 2019 van Intergem in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
C-1812.500.290.690 - uitnodiging Intergem buitengewone algemene vergadering 21-03-2019

50 2019_GR_00065 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: buitengewone algemene 
vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede nodigt het stadsbestuur uit tot de buitengewone 
algemene vergadering op 19 maart 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 432.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot IGS Westlede.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de organen van IGS Westlede.
Statuten IGS Westlede.

Argumentatie
Met brief van 10 januari 2019, binnengekomen op 15 januari bezorgt de Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede (IGS Westlede) de uitnodiging voor de buitengewone algemene 
vergadering op 19 maart 2019, met volgende agenda:
1. Samenstelling raad van bestuur.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad 
voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde 
buitengewone algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor deze buitengewone algemene 
vergadering.

Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Westlede:
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2019 van IGS Westlede.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 19 maart 2019 van IGS Westlede, in te stemmen met de op de agenda 
van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
C-1901.778.593.841 - uitnodiging bijzondere algemene vergadering IGS Westlede 19-03-2019

Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier.
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HD 1 2019_GR_00109 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Streekoverleg Waas en 
Dender: aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Streekoverleg Waas en 
Dender.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw.

Argumentatie
Met brief van 28 januari 2019, binnengekomen op 14 februari 2019, vraagt Streekoverleg Waas 
en Dender aan het stadsbestuur een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te 
duiden in de algemene vergadering van het streekoverleg.
De werking van het Streekoverleg Waas en Dender zit gestructureerd in een algemene 
vergadering, een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen. Het Streekoverleg Waas en 
Dender is ingebed in de juridische structuur ERSV Oost-Vlaanderen vzw.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle partners van het samenwerkingsverband 
zijnde de negentien lokale besturen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden DDS en 
Interwaas, provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de sociale partners en VDAB.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- mevrouw Ine Somers (eff.) en de heer Karel Noppe (pv.): 28 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 
onthoudingen

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

Bijlagen
Brief streekoverleg
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TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

51 2019_GR_00051 Leveringen: ICT: vervangen netwerkswitchen: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 6 maart 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te 
gaan om een beroep te doen op de raamovereenkomst voor het aankopen of huren van ICT-
apparatuur (hardware en software) voor de stad en het OCMW Sint-Niklaas, gegund door VITO 
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).
Op basis van dit contract wenst de afdeling ICT de bestaande netwerkswitchen te vervangen. De 
indicatieve raming hiervoor bedraagt 200.000 EUR (inclusief btw).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2 4° en artikel 15 en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Het huidige stadsnetwerk werd in 2009 opgebouwd met Enterasys-netwerkswitchen. Er is geen 
support meer op deze apparatuur, waardoor de toestellen vervangen moeten worden.
De afdeling ICT wenst het netwerk te standaardiseren naar Cisco-materiaal. Dit laat toe om het 
beheer te uniformiseren en tevens de securityvereisten verder te implementeren over het hele 
Cisco netwerk heen. De voorbije jaren werden reeds uitbreidingen voorzien met Cisco-materiaal, 
waarbij specifieke kennis werd opgebouwd binnen het expertenteam.
Gelijktijdig wordt de snelheid van de componenten op de glasvezelring aangepast van 1gbps 
naar 10gbps zodat onze organisatie kan beschikken over een performant ringnetwerk over de 
hoofdsites heen. Hierdoor wordt het netwerk klaargemaakt voor de toekomst.
Alle Enterasys-apparatuur die deel uitmaakt van de glasvezelring zal worden vervangen, ook op 
de sites die behoren tot Zorgpunt Waasland. Alle Enterasys-apparatuur met als functie 'access 
switch' wordt vervangen, met uitzondering van de locaties die toebehoren aan Zorgpunt 
Waasland. Het volledige netwerk wordt beheerd door de afdeling ICT. De installatie zelf zal ook 
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gebeuren door de afdeling ICT.
Voor deze opdracht kan teruggevallen worden op het raamcontract van VITO (Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Cd&V, sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
de wijze van gunning, de indicatieve raming (165.289,26 EUR + 34.710,74 EUR (21 % btw) = 
200.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het vervangen van de Enterasys-
netwerkswitchen door Cisco-apparatuur, op basis van de voorwaarden van het raamcontract van 
VITO, voor het stadsbestuur en OCMW van Sint-Niklaas en het Zorgpunt Waasland.

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat volgende verdeelsleutel zal toegepast worden:
- stadsbestuur: 60 %;
- OCMW: 40 %.

Artikel 3
het OCMW en het Zorgpunt Waasland op de hoogte te brengen van zijn beslissing.

Bijlagen
Raamovereenkomst VITO

Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

52 2019_GR_00100 Werken: sporthal De Klavers: vernieuwing sanitair warm 
water: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die vraagt een compensatie voor de sportclubs van 
Belsele te voorzien naar aanleiding van de slechtwerkende douches (warm/koud water op 
onregelmatige basis) in stedelijke sporthal De Klavers Belsele.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellaties van raadsleden Roland Pannecoucke en Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge die meldt dat dit zal worden bekeken in overleg met 
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de sportdienst en de beheerder van de sporthal om te kijken wat de mogelijkheden zijn en dit 
zal worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad.

Bondige toelichting
Door EDV Engineering bvba - member of VK Architects & Engineers uit Merelbeke werden de 
wijze van gunning, de raming en de voorwaarden opgemaakt voor de vernieuwing van het 
sanitair warm water in de sporthal De Klavers.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De ontwerpopdracht voor 'Sporthal De Klavers: vernieuwing sanitair warm water' werd gegund 
aan EDV Engineering bvba - Member of VK Architects & Engineers, Guldensporenpark Building 
A 4, 9820 Merelbeke.
In sporthal De Klavers zijn al enkele jaren gebruikersklachten omtrent de discontinuïteit van 
warm water in de douches. Momenteel is er een stookplaatsrenovatie aan de gang, maar de 
aanpak van de klachten rond het sanitair warm water was niet afdoende mee opgenomen in 
deze opdracht.
Enkele jaren geleden werd al eens een ingreep gedaan als lapmiddel. Deze ingreep volstaat 
niet. Een permanente oplossing dringt zich dan ook op. Daarnaast is het bestaande systeem niet 
conform de legionella-wetgeving. 
Het studiebureau heeft een oplossing uitgewerkt en geraamd die zal toelaten beide problemen 
op te lossen. Het betreft een concept dat centraal gestuurd wordt en dat de comfortklachten 
aanpakt en 100 % legionella-conform is. Dit concept heeft een minimale impact op beheer 
(personeel), is conform het beleid van de stad (Sinbad, sporthal Ter Beke, sporthal De Witte 
Molen ...), is energiezuinig en in opbouw (tegels blijven behouden). Tevens wordt er rekening 
gehouden met de andere lopende projecten in de sporthal. Het voorgestelde concept is 
technisch-financieel geoptimaliseerd.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2019/008aa opgesteld door de 
ontwerper, EDV Engineering bvba - Member of VK Architects & Engineers, Guldensporenpark 
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Building A 4, 9820 Merelbeke.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 116.244 EUR, excl. btw (btw 
verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/008aa en de raming voor de opdracht 'Sporthal De Klavers: 
vernieuwing sanitair warm water', opgesteld door de ontwerper, EDV Engineering bvba - 
Member of VK Architects & Engineers, Guldensporenpark Building A 4, 9820 Merelbeke, goed te 
keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 116.244 EUR, excl. btw 
(btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2019141914 - ramingnummer 
2019150441.

Bijlagen
Raming De Klavers SWW douches index 0_3P(30.01.2019)
Plannen SAN01 De Klavers
Meetstaat De Klavers SWW douches index 0_3P(30.01.2019)
01 Administratieve bepalingen SWW De Klavers
De Klavers SWW douches index 0 - techn bep (2019 01 30)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

53 2019_GR_00040 Zakelijke rechten: gezamenlijke aankoop gebouwen 
Mercatorstraat 171-183 door de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting en stad Sint-Niklaas: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen.
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx die het stemgedrag van haar fractie toelicht.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt om in de naamgeving van de toekomstige 
sociale woningen aan Mercatorstraat 171-183 te verwijzen naar de kartonkapperij van de 
familie Wauman.
Beantwoord door schepen Marijke Henne die meldt dat de suggestie zal worden meegedeeld 
aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de gezamenlijke aankoop van de 
leegstaande bedrijfspanden en aanpalende woningen van Walbema nv, Mercatorstraat 171 tot 
en met 183, 9100 Sint-Niklaas, door de stad Sint-Niklaas en de Sint-Niklase Maatschappij voor 
Huisvesting. De SNMH wenst op deze locatie een sociaal huisvestingsproject te realiseren en de 
stad wenst het aanpalende stedelijk kinderdagverblijf PieterNel uit te breiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.

Argumentatie
De bedrijfspanden en aanpalende woningen van Walbema nv, Mercatorstraat 171 tot en met 
183, 9100 Sint-Niklaas staan reeds meer dan tien jaar leeg en zijn opgenomen in de 
leegstandsregisters van woningen en bedrijfspanden. Dit complex, een vroegere kartonkapperij, 
paalt achteraan aan het openbaar domein van het Sint-Rochushof en stedelijk kinderdagverblijf 
PieterNel (Sint-Rochushof 19, 9100 Sint-Niklaas). De grondoppervlakte bedraagt volgens 
kadaster 1.024 m². De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting is geïnteresseerd om dit 
complex te verwerven voor het realiseren van een sociaal huisvestingsproject. De dienst 
groepsopvang wenst het pand/perceel aanpalend aan het kinderdagverblijf (paarse zone 
op bijgevoegd plan) te verwerven voor uitbreiding van de werking en leefruimte.
De eigenaar heeft aan de stad het schattingsverslag van 8 juli 2016 voorgelegd, opgemaakt 
door landmeter-expert Johan Koppen. De waarde van het complex werd geschat op 590.000 
EUR. De stad heeft een nieuw schattingsverslag laten opmaken door landmeter-expert Marijke 
De Rijck, die in het verslag van 11 december 2018 de waarde van het complex schat op 475.000 
EUR.  
De eigenaar heeft na een aantal contacten zijn akkoord gegeven om het complex te verkopen 
voor een totale prijs van 530.000 EUR. Deze prijs situeert zich halverwege tussen de twee 
schattingen en ligt lager dan de meeste actuele schatting vermeerderd met de 
wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten.
De aankoop zal gebeuren door de stad, waarbij de SNMH zich ertoe engageert om voor het deel 
sociale huisvesting een bedrag van minimum 450.000 EUR aan de stad te betalen. Het door de 
stad te betalen saldo voor de loods aanpalend aan het kinderdagverblijf, circa 16 m x 8 m groot, 
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bedraagt dan maximum 80.000 EUR. Dit engagement werd op 30 januari 2019 aan de raad van 
bestuur van de SNMH voorgelegd en goedgekeurd. Een exemplaar van het verslag van de raad 
van bestuur van de SNMH bevinbdt zich in bijlage.

Adviezen
Kinderopvang (KOV): Gunstig advies.
De uitbreiding van PieterNel is interessant om twee redenen:
Er is een grote nood aan opvang in de stad, met name in het stadscentrum. In 2018 werden 72 
aanvragen geregistreerd met een eerste voorkeur voor PieterNel. Naast deze 72 aanvragen zijn 
er nog aanvragen waarbij PieterNel op de tweede of andere plaats wordt vermeld. Van deze 72 
aanvragen werden vier plaatsen toegekend; 53 ouders hadden geen plaats en kregen een brief 
met deze beslissing. Zes andere werden toegekend aan één van de andere drie 
stedelijke groepsopvangen. Van de 72 aanvragen zijn er 43 hoogdringend en zijn er 33 uit 
kwetsbare gezinnen.  
Uit deze cijfers voor 2018 zien we dat de vraag groter is dan het aanbod en dat het loket 
kinderopvang veel weigeringen moet verwerken. Een uitbreiding van PieterNel met achttien 
kinderen kan alvast een tegemoetkoming zijn.
Een tweede argument om te pleiten voor uitbreiding van PieterNel is de beperkte ruimte van 
het huidige gebouw. PieterNel is een groep met achttien kinderen, veelal uit kwetsbare 
gezinnen. De leefgroep wordt gedurende de dag niet opgesplitst, maar kent een verticale 
werking waarbij alle kinderen in één ruimte spelen. Het gebouw leent zich er niet toe om 
afhankelijk van de noden van de kinderen de leefgroep op te splitsen. Baby's komen moeilijk tot 
rust, omdat ze tot zes maanden verplicht in de leefgroep slapen, en dit de gedeelde ruimte is 
met de peuters. Anderzijds moeten de peuters net kunnen bewegen, experimenteren en 
ravotten. Vooral voor baby's en peuters uit kwetsbare gezinnen is het van belang dat er zowel 
rust en structuur als experimenteerruimte voorzien is. De kinderen vanaf zes maanden slapen 
boven, waardoor de kindbegeleiders meermaals per dag de trappen moeten nemen met 
kinderen op de arm. 
Daarnaast werkt PieterNel buurtgericht: de buurt wordt vaak betrokken bij de eigen 
werking. Met een ruimere benedenverdieping kan ook verder creatief nagedacht worden om 
buurt en groepsopvang meer met elkaar in contact te brengen.

Stedenbouw: Gunstig onder voorwaarden.
De betrokken percelen zijn volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Er zijn geen 
gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften van toepassing. Het oprichten van gebouwen 
in functie van kinderopvang en huisvesting is in overeenstemming met de voorschriften. Gelet 
op de specifieke gebouwenconfiguratie op de site van Sint-Rochushof kan een uitbreiding van 
het kinderdagverblijf stedenbouwkundig verdedigd worden. Het nieuw te bouwen volume zal 
zich wel maximaal moeten richten naar de bebouwing in de omgeving waarbij inkijk naar de 
achterliggende percelen maximaal moet worden vermeden. Ook het ontwerp voor het 
woonproject moet zowel naar schaalgrootte (terreinbezetting, volumewerking, mobiliteit ...) als 
vormgeving maximaal aansluiten bij de bebouwing in de omgeving. Gunstig wanneer bij een 
eventuele aankoop rekening wordt gehouden met deze randvoorwaarden.

Visum
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Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig onder voorwaarden.
Voor de aankoop van de panden is er voldoende beschikbaar krediet op 
actienummer 2019141301 (Gronden bouwrijp maken met betrekking op saneringsprojecten.) - 
ramingnummer 2019141341. Krediet ramingnummer budget 2019: 750.000 EUR (100 % 
beschikbaar op 18 januari 2019) - Resterend investeringskrediet 2018 (dat automatisch op een 
later tijdstip wordt toegevoegd aan het budget 2019) op datum van 18 januari 2019: 500.000 
EUR.
De terugvordering van het aandeel van de SNMH zal verrekend worden op actienummer 
2019142785 (Gronden met betrekking tot saneringsprojecten verkopen) - ramingnummer 
2019150550.
Voor de aanpassingswerken moeten in de nog goed te keuren meerjarenplanning nog middelen 
worden voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Cd&V, sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
akkoord te gaan met de gezamenlijke aankoop van de bedrijfspanden en aanpalende woningen 
van Walbema nv, Mercatorstraat 171 tot en met 183, 9100 Sint-Niklaas, door de stad Sint-
Niklaas en de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting aan een totaalbedrag van 530.000 
EUR. De loods aanpalend aan stedelijk kinderdagverblijf PieterNel, Sint-Rochushof 19, 9100 
Sint-Niklaas, zal door de stad gekocht worden voor een bedrag van maximum 80.000 EUR voor 
de uitbreiding van deze kinderopvang. De overige gebouwen zullen door de SNMH 
gekocht worden voor een bedrag van minimum 450.000 EUR, voor de realisatie van een sociaal 
huisvestingsproject.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de voorwaarden 
van de ontwerpakte, die nog moet worden opgesteld, vast te stellen en bijgevolg de akte te 
laten verlijden.

Bijlagen
Kadastraal plan
schattingsverslag 2016
schattingsverslag 2018
Luchtfoto
foto's kinderdagverblijf
uittreksel raad van bestuur SNMH

54 2019_GR_00052 Persoonlijke rechten: appartement Truweelstraat 136: 
bezetting ter bede: voorwaarden overeenkomst: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Bart De Bruyne.

Bondige toelichting
In afwachting van de realisatie van een nieuw woonproject op de paterssite, gelegen tussen de 
Truweelstraat en de Leopold II-laan, wenst de stad Sint-Niklaas een bezetting ter bede toe te 
staan aan het OCMW Sint-Niklaas voor het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-
Niklaas, om er tijdelijk een noodwoning te realiseren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst 
betreffende de bezetting ter bede goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.

Argumentatie
Bij akte van 26 juni 2014, verleden voor burgemeester Lieven Dehandschutter te Sint-Niklaas, 
heeft de stad de paterssite gelegen Truweelstraat - Leopold II-laan, 9100 Sint-
Niklaas, aangekocht met het oog op de realisatie van een gemengd woonproject. 
In afwachting van de realisatie van dit woonproject, is de stad bereid voor het appartement 
gelegen Truweelstraat 136 en deel uitmakende van de paterssite, een bezetting ter bede toe te 
staan aan het OCMW om dit tijdelijk te gebruiken als noodwoning.
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpovereenkomst betreffende de bezetting ter bede 
zijn de volgende: 
- voorwerp: het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 
7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 484M, met een oppervlakte van 169 m² 
(inclusief inkomhal op het gelijkvloers);
- bestemming: het appartement wordt ter beschikking gesteld aan het OCMW om er een 
noodwoning te realiseren;
- duurtijd: de overeenkomst neemt een aanvang op  1 maart 2019 en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. De overeenkomst is op ieder moment herroepbaar door de stad en het OCMW 
met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden;
- de bezetting ter bede wordt kosteloos toegestaan;
- de eigenaars- en huurdersverplichtingen worden ten laste genomen door het OCMW.

Adviezen
Wonen: Gunstig advies.
Mens (MEN): Gunstig advies.
Er is nood aan extra noodwoningen gezien de grote instroom van dak- en thuislozen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan 
van een bezetting ter bede aan het OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, 
voor het tijdelijk gebruik van het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas, 
kadastraal bekend onder 7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 484M, voor het 
realiseren van een noodwoning.
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Bezetting ter bede Truweelstraat 136 OCMW

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting
Interpellatie van schepen Wout De Meester die de schorsing van de zitting vraagt.
Voorzitting Mia Mortier schorst de zitting om 20:08 uur.

Voorzitter Mia Mortier heropent de zitting om 20:20 uur.

Interpellatie van schepen Wout De Meester die meldt dat de meerderheid bereid is punt 55 
‘Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontwerp rup Lokaal Bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst’ een maand uit te stellen.
Voorzitter Mia Mortier meldt dat punt 55 ‘Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontwerp rup 
Lokaal Bedrijventerrein Botermelkstraat – Heimolenstraat en goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst’ wordt afgevoerd van de agenda van de gemeenteraad van 22 
februari 2019.

55 2019_GR_00053 Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontwerp rup Lokaal 
Bedrijventerrein  Botermelkstraat – Heimolenstraat en 
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
AFGEVOERD

56 2019_GR_00054 Zakelijke rechten: rioproject Valkstraat-
Moortelhoekstraat: aankoop grond innemingen 8, 12 en 
13: voorwaarden akten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
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In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat te 9100 Sint-Niklaas, kon een akkoord bereikt worden met de eigenaars van de 
innemingen 8, 12 en 13. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankopen en de voorwaarden 
van de ontwerpakten goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.

Argumentatie
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat en Moortelhoekstraat werden grondinnemingsplannen opgemaakt door studiebureau 
SWBO bvba, Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, voor de Valkstraat (innemingen 1 tot 
en met 19) en de Moortelhoekstraat (innemingen 20 tot en met 41) op 9 september 2014, 
waarvan de laatste aanpassingen dateren van 22 februari 2017. 
Er kon een overeenkomst worden afgesloten met de eigenaars van de volgende innemingen:

Inneming Eigenaar Kadastrale nummer M² Bedrag 
(EUR)

8 De Mulder-Smet
Valkstraat 16
9111 Belsele

9/B/1199K/P0000 (deel) Bovengrondse inneming: 
32,25

9.885

12 De Langhe-De Witte
Hoge Bokstraat 36
 9111 Belsele

9/B/1176V/P0000 (deel) Bovengronds: 12,77 3.975

13 Jelle Verschelden
Hoge Bokstraat 34
9111 Belsele

9/B/1176E2/P0000 (deel) Bovengronds: 11,49 3.580

In de ontwerpakte voor inneming 12 werd de volgende bijzondere bepaling opgenomen: 
'De stad Sint-Niklaas bevestigt te zullen instaan voor de heraanplant van de ligustrumhaag (30 
planten ligustrum van 80/100 cm over een lengte van 6 lopende meter) die verwijderd is in het 
kader van de wegenis- en rioleringswerken.'
Volgens het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 
november 1978, zijn de innemingen 8, 12 en 13 gelegen in woongebied.
Er werd een schattingsverslag afgeleverd door landmeter-expert Johan Koppen van Studiegroep 
Irtas bvba op 13 april 2017. De grond gelegen in woonzone werd geschat aan 250 EUR/m². Op 
basis hiervan, en vermeerderd met wederbeleggingsvergoeding, werd een akkoord bereikt met 
de eigenaars. 

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

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat te 9100 Sint-Niklaas over te gaan tot:
1. de bovengrondse inneming van 32,25 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1199K/P0000, voor een bedrag van 9.885 EUR, zijnde inneming 8;
2. de bovengrondse inneming van 12,77 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176V/P0000, voor een bedrag van 3.975 EUR, zijnde inneming 12;
3. de bovengrondse inneming van 11,49 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176E2/P0000, voor een bedrag van 3.580 EUR, zijnde inneming 13. 
De stad Sint-Niklaas zal tevens op eigen kosten instaan voor de heraanplant van de 
ligustrumhaag (30 planten ligustrum van 80/100 cm over een lengte van 6 lopende meter) die 
verwijderd is in het kader van de wegenis- en rioleringswerken.
Een exemplaar van de ontwerpaktes wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Innemingsplan Valkstraat
schattingsverslag
Verkoop De Mulder-Smet @ Sint-Niklaas
Verkoop De Langhe-De Witte @ Sint-Niklaas
Verkoop Verschelden Jelle @ Sint-Niklaas

57 2019_GR_00101 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Bondige toelichting
De gemeenteraad stelde in zitting van 20 december 2013 de statuten van de EVA-vzw 
Centrummanagement Sint-niklaas vast. De Vlaamse regering keurde bij Ministrieel besluit van 1 
april 2014 de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap goed. Door de nieuwe 
samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen onstonden 
er in bepaalde artikelen van de statuten enkele anomalieën.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed te keuren.
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Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, deel II, titel III, hoofdstuk III.
Ministrieel besluit van 1 april 2014 houdende de goedkeuring van de oprichting van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw in de vorm van een gemeentelijk verzelfstandigd 
agentschap.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2013 houdende de omvorming van vzw 
Centrummanagement Sint-Niklaas tot EVA-vzw.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2017 houdende de goedkeuring van het 
detailhandelsplan.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
Omwille van de nieuw samengestelde gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen en het detailhandelsplan worden in de statuten een aantal wijzigen voorgesteld. In 
de bijlage worden alle wijzigingen in vet aangeduid.

Het gaat in grote lijnen om volgende wijzigingen.
Het actie -en resultaatsgebied wordt zoals beschreven in het detailhandelsplan van het 
kernwinkelgebied meer verplaatst naar het focusgebied. Ook de vertegenwoordiging van 
de actoren die actief zijn in het focusgebied wordt uitgebreid van enkel handelaars naar horeca-
uitbaters, dienstverleners, cultuuractoren,.... Op die manier wil de vereniging een 
representatieve vertegenwoordiging krijgen van de 'ondernemende, bedrijvige kern' zoals 
beschreven in het detailhandelsplan.
Bij de samenstelling van de organen was er een tegenspraak in het aantal leden en de 
omschrijving van het aantal vertegenwoordigers van de ideologische en/of filosofische 
strekkingen. Door het specifiek aantal weg te laten, wordt de tegenspraak opgeheven.
Tot slot wordt er een verduidelijking gegeven van de belangengroeperingen die als waarnemer 
de vergaderingen kunnen bijwonen met raadgevende stem.

De statutenwijziging zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw die plaatsvindt op dinsdag 12 maart 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Cd&V, sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
het ontwerp van statutenwijziging van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed te keuren.
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
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gec. statuten vzw CMM 22-02-2019
20190312 uitnodiging AV

58 2019_GR_00102 Mobiliteit: Vervoerregioraad van de vervoerregio 
Waasland: goedkeuring toetreding en aanduiding 
vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd toe te treden tot de Vervoerregioraad van de 
vervoerregio Waasland en de vertegenwoordigers in de Vervoerregioraad aan te duiden.

Juridische grond
Decreet van 29 juni 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de 
proefprojecten basisbereikbaarheid.
Ontwerp decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 21 december 2018.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2015 houdende de definitieve vaststelling van het 
mobiliteitsplan.

Argumentatie
In december 2020 wordt het nieuw vervoersmodel basisbereikbaarheid operationeel in 
Vlaanderen. Het vraaggestuurd karakter van het vervoersaanbod en de bereikbaarheid van 
maatschappelijk belangrijke functies zijn de belangrijkste uitgangspunten. Niet alleen het 
openbaar vervoersmodel zal er helemaal anders uitzien, basisbereikbaarheid heeft ook een 
sterke impact op de mobiliteitsplanning. Basisbereikbaarheid staat immers voor het kunnen 
bereiken van belangrijk maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en 
met een optimale inzet van de middelen. Het vervoermodel wordt hierbij hiërarchisch 
gestructureerd en is samengesteld uit het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het 
vervoer op maat. Een aanbod van stads- en streekvervoer staat niet langer op zichzelf maar 
maakt deel uit van het globale mobiliteitsnetwerk, waarbij vanuit de idee van combimobiliteit, 
voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. 
Om het multimodaal vervoer mogelijk te maken en te kunnen promoten, worden mobipunten 
ingericht. Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties elkaar 
ontmoeten: autodelen, nabijheid openbaar vervoer, fietsparkeren en toegankelijkheid zijn er 
essentieel. Een goede afstemming binnen een transparant opgebouwd, gelaagd vervoermodel is 
hierbij cruciaal. Binnen de vervoersregio’s, bestaande uit meerdere gemeenten, wordt de 
afstemming op de specifieke vraag ontwikkeld, op basis van reële en potentiële vervoerstromen. 
Binnen de vervoersregio’s wordt een modusonafhankelijke, lokale mobiliteitsregie 
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georganiseerd. De vervoerregio staat in voor de bottom-up bewaking, sturing en evaluatie van 
de basisbereikbaarheid.

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2018 het ontwerp van decreet betreffende de 
basisbereikbaarheid goed. De geïntegreerde aanpak van vervoer wordt per regio georganiseerd. 
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de indeling van het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest in vijftien vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s goed. De stad Sint-
Niklaas maakt deel uit van de regio Waasland en grenst aan de regio Antwerpen. Voor iedere 
vervoerregio moet een regionaal mobiliteitsplan worden opgemaakt. De opmaak en 
goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die per vervoerregio 
als overlegorgaan functioneert. Om de vervoerregioraad formeel op te starten, is het nodig dat 
de gemeenten bij raadsbesluit hun vertegenwoordiger(s) aanstellen.  

De gemeenten behorende tot de vervoerregio zullen via deze vervoerregioraad op deze wijze 
integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de 
regio. Zij krijgen daar onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het 
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en 
evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies 
geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd 
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 
vervoerregio.

Het engagement houdt het volgende in: actief participeren aan de werking en de 
overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (onder meer uit het 
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Cd&V, sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger namens de stad Sint-Niklaas in de 
Vervoerregioraad van de vervoerregio Waasland:
- de heer Carl Hanssens, schepen voor mobiliteit.

Artikel 2
volgende persoon aan te duiden als ambtelijke vertegenwoordiger namens de stad Sint-Niklaas 
in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Waasland:
- de heer Jurgen Goeminne, mobiliteitsambtenaar.
De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te 
wonen.

Artikel 3
zich te engageren om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Waasland. Alle gegevens die de stad heeft verzameld voor de opmaak van het 
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gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of 
voor de voorbereiding van concrete projecten.

Artikel 4
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 5
een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de vervoerregio Waasland 
(MOW- Koningin Maria Hendrikaplein 70 Bus 80- 9000 Gent).

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Cultuurcentrum

59 2019_GR_00103 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: ACCSI vzw: statutenwijziging: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Cultuurcentrum

Verslag
Toelichting door schepen Filip Baeyens.

Bondige toelichting
Door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
schepenen onstonden er in bepaalde artikelen van de statuten enkele anomalieën.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van ACCSI vzw goed 
te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 246.
Statuten EVA-vzw ACCSI.

Argumentatie
Door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
schepenen onstonden er in bepaalde artikelen van de statuten enkele anomalieën. Het gaat om 
het aantal afgevaardigden voor de algemene vergadering van categorie B: vertegenwoordigers 
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van de ideologische en filosofische strekkingen. Aangezien er ten opzichte van de vorige 
gemeenteraad een extra fractie is, moet het aantal vertegenwoordigers vanuit de fracties met 
één lid vermeerderd worden. Hierdoor verhoogt ook het totale aantal leden van de algemene 
vergadering.
In de bijlage worden alle wijzigingen in vet aangeduid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Cd&V, sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
het ontwerp van statutenwijziging van ACCSI vzw goed te keuren.
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Ontwerp statutenwijziging ACCSI vzw

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Toelichting door schepen Filip Baeyens.
Voorzitter Mia Mortier meldt dat de stembriefjes voor de aanduiding van de leden in de 
academieraden worden uitgedeeld en weer worden opgehaald na de stemming.

60 2019_GR_00104 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
academieraad: aanduiding leden

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende vertegenwoordigers aan te duiden voor de 
academieraad voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD).
- de voorzitter;
- de ondervoorzitter;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, op gezamenlijke 
voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), op 
gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, op voordracht van de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, op voordracht van de cultuurraad;
- een stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke gemeente waar zich een of meer 
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vestigingsplaatsen bevinden;
- de schepen voor kunstonderwijs;
- de directeur; 
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2018 houdende nieuwe vaststelling 
academiereglement stedelijke academie voor muziek, woord en dans.

Argumentatie
Artikel 60 van het academiereglement SAMWD bepaalt dat de academieraad als volgt wordt 
samengesteld:
- de voorzitter, met stemrecht, aangesteld door de gemeenteraad;
- de ondervoorzitter, met stemrecht, aangesteld door de gemeenteraad;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, aangesteld door 
de gemeenteraad op gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), 
aangesteld door de gemeenteraad op gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, aangesteld door de 
gemeenteraad op voordracht van de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht, aangesteld door de 
gemeenteraad;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, aangesteld door de gemeenteraad 
op voordracht van de cultuurraad;
- een stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke gemeente waar zich een of meer 
vestigingsplaatsen bevinden;
- de schepen van onderwijs, zonder stemrecht;
- de directeur, zonder stemrecht; 
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie, zonder stemrecht, aangesteld door de 
gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, met 39 ja-stemmen stemmen en 1 
onthouding

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de academieraad van de stedelijke academie 
voor muziek, woord en dans aan te duiden:
- de voorzitter: 
  de heer Freddy De Leenheer;
- de ondervoorzitter:
  de heer Eddy Quasten;
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- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, op gezamenlijke 
voordracht van de directeur en de leraars:
  mevrouw Chris Weyers;
  mevrouw Katrien Van Crombrugghe;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), op 
gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars:
  mevrouw Annelies De Wolf;
  de heer Filip Smet;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, op voordracht van de leraars:
  mevrouw Ann Krijnen;
  mevrouw Els Vermeyen
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht:
  mevrouw Rita Waterschoot;
  mevrouw Dina D’Hondt;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, op voordracht van de cultuurraad:
  mevrouw Cris Bruelemans;
  de heer Erik De Lathouwer,
  de heer Dirk Verlaeckt,
  de heer Herman Waterschoot,
  de heer Hugo De Vriese,
  de heer Eric Vercauteren,
- de schepen voor kunstonderwijs, zonder stemrecht:
  de heer Filip Baeyens;
- de directeur, zonder stemrecht:
  de heer Tim Haerinck;
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie, zonder stemrecht:
  de heer Matthias Behiels, namens N-VA;
  de heer Dirk Baeck, namens Groen;
  de heer Eduard Quasten, namens Open Vld;
  mevrouw Jeannine Van Doninck, namens Vlaams Belang;
  mevrouw Joke Parlevliet, namens CD&V;
  mevrouw Diane Boel (t.e.m. 2021) en de heer Kurt Van Den Eeden (vanaf 2022 t.e.m. 2024), 
namens sp.a;
  de heer Tom De Rocker, namens PVDA.

Bijlagen
academiereglement SAMWD definitieve versie

61 2019_GR_00105 Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad: 
aanduiding leden

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende vertegenwoordigers aan te duiden voor de 
academieraad voor de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK):
- de voorzitter;
- de ondervoorzitter;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, op gezamenlijke 
voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), op 
gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, op voordracht van de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, op voordracht van de cultuurraad;
- een stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke gemeente waar zich een of meer 
vestigingsplaatsen bevinden;
- de schepen voor kunstonderwijs;
- de directeur; 
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2018 houdende nieuwe vaststelling 
academiereglement stedelijke academie voor schone kunsten.

Argumentatie
Artikel 58 van het academiereglement SASK bepaalt dat de academieraad als volgt wordt 
samengesteld:
- de voorzitter, met stemrecht, aangesteld door de gemeenteraad;
- de ondervoorzitter, met stemrecht, aangesteld door de gemeenteraad;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, aangesteld door 
de gemeenteraad op gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), 
aangesteld door de gemeenteraad op gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, aangesteld door de 
gemeenteraad op voordracht van de leraars;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht, aangesteld door de 
gemeenteraad;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, aangesteld door de gemeenteraad 
op voordracht van de cultuurraad;
- een stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke gemeente waar zich een of meer 
vestigingsplaatsen bevinden;
- de schepen voor kunstonderwijs, zonder stemrecht;
- de directeur, zonder stemrecht; 
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie, zonder stemrecht, aangesteld door de 
gemeenteraad.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, met 39 ja-stemmen en 1 onthouding

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de academieraad stedelijke academie voor 
schone kunsten aan te duiden:
- de voorzitter: 
  mevrouw Ada Peters;
- de ondervoorzitter: 
  / ;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, op gezamenlijke 
voordracht van de directeur en de leraars:
  de heer Roy Bosch;
  mevrouw Ingeborg Nijs;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), op 
gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars:
  mevrouw Ann Covents;
  mevrouw Nele Merckx;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, op voordracht van de leraars:
  mevrouw Sarah De Smedt;
  de heer Servi Van Grinsven;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht:
  de heer Hendrik Koninckx;
  mevrouw Ingrid De Ruyte;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, op voordracht van de cultuurraad:
  de heer Jack van Peer;
  de heer Jo De Cuyper;
  de heer Luc Van Meirvenne;
  de heer Roland de Meerleer;
  de heer Klaus De Pillecyn;
- de schepen voor kunstonderwijs, zonder stemrecht:
  de heer Filip Baeyens
- de directeur, zonder stemrecht:
  de heer Niko Van Stichel
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie, zonder stemrecht:
  de heer Dirk De Troyer, namens N-VA;
  mevrouw Ingrid De Ruyte, namens Groen;
  mevrouw Monique De Zutter, namens Open Vld;
  mevrouw Sonja Van Assel, namens Vlaams Belang;
  de heer Luc Verstraeten, namens CD&V;
  de heer Leo Trienpont, namens sp.a;
  mevrouw Hanna Vandercammen, namens PVDA.

Bijlagen
academiereglement SASK definitieve versie
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62 2019_GR_00106 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: projectvereniging WACCO: 
statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Verslag
Toelichting door schepen Filip Baeyens.

Bondige toelichting
 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van de 
projectvereniging WACCO goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 404 §1, §2 en §3.
Statuten projectvereniging WACCO.

Argumentatie
Na tien jaar feitelijke samenwerking als samenwerkingsverband werd op 19 augustus 2008 
overgaan tot de oprichting van een juridisch kader conform de voorwaarden in het decreet 
lokaal cultuurbeleid en het decreet intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten 
Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht voor de 
samenwerking tussen de cultuur- en gemeenschapscentra van de betrokken gemeenten. De 
oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging Wase CultuurCentra Overlegplatform 
(WACCO) werd geformaliseerd op basis van gemeenteraadsbesluiten van alle participerende 
gemeenten. De projectvereniging kon zo aanspraak maken op middelen van de Vlaamse 
Gemeenschap.
De projectvereniging WACCO werkt sectorieel en brengt de participerende gemeentelijke 
cultuur- en gemeenschapscentra samen rond de afstemming van het cultureel aanbod, 
cultuurcommunicatie en vernieuwende spreidingsinitiatieven (o.a. naar ‘jongeren’). Ook wordt er 
voortdurend kennis uitgewisseld en overleg gepleegd en kunnen door samenwerking grotere 
projecten gerealiseerd worden dan de individuele centra organisatorisch en logistiek zouden 
aankunnen.

De statutenwijziging stelt WACCO in regel met het nieuwe decreet lokaal bestuur, artikel 404 
§1, §2 en §3 en behelst drie artikelen in de statuten:

Artikel 16:
De vereniging beschikt over een raad van bestuur

[voorheen: De vereniging beschikt over een raad van bestuur, bijgestaan door een stuurgroep. 
De stuurgroep garandeert de vertegenwoordiging van de verschillende bestuurslichamen van de 
cultuur- en gemeenschapscentra]
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Artikel 19:
De raad van bestuur wordt samengesteld naar rata van 2 aangeduide afgevaardigden per 
deelnemende gemeente, met een systeem van effectieven en plaatsvervangers: 1 afgevaardigde 
zetelt als stemgerechtigde bestuurder.
Aan de vergaderingen wordt tevens deelgenomen door een niet-stemgerechtigde 
afgevaardigde. Deze niet-stemgerechtigde afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de 
betrokken gemeente, verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur 
van hun openbaar mandaat.

[voorheen: De raad van bestuur wordt samengesteld naar rata van 3 aangeduide afgevaardigden 
per deelnemende gemeente, eventueel met een systeem van effectieven en plaatsvervangers: 2 
afgevaardigden zetelen als stemgerechtigde bestuurders.
Aan de vergaderingen wordt deelgenomen door een niet-stemgerechtigde afgevaardigde. Deze 
niet-stemgerechtigde afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeente, 
verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur 
van hun openbaar mandaat.]

Artikel 20:
De raad van bestuur laat zich voor advies bijstaan door 1 leidinggevend cultuurfunctionaris per 
gemeente.

[voorheen: De stuurgroep adviseert de raad van bestuur en wordt samengesteld uit 3 leden per 
deelnemende gemeente:
- 1 afgevaardigde per gemeente vanuit de raad van bestuur van de projectvereniging,
- 1 afgevaardigde per gemeente van de raad van bestuur van de cultuur- en 
gemeenschapscentra
- 1 leidinggevend cultuurfunctionaris per gemeente]

Daarnaast werd elke verwijzing naar het gemeentedecreet vervangen door het decreet lokaal 
bestuur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Cd&V, sp.a) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
het ontwerp van statutenwijziging van projectvereniging WACCO goed te keuren.
Een exemplaar van het ontwerp van deze statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Statuten oude versie
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Statuten WACCO aangepast
Statuten WACCO compleet DLB

Sport

63 2019_GR_00107 Sport: Stedelijke sportraad: nieuwe statuten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Sport

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
De stedelijke sportraad wil een drastische vernieuwing doorvoeren van zijn samenstelling en 
manier van functioneren. Hij wil meer kunnen inzetten op participatie en liet zich in het 
denkproces rond de vernieuwing inspireren door het Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB). De raad van bestuur legde in zitting van 17 december 2018 zijn ontwerp 
van nieuwe statuten voor aan het college, dat de vernieuwingsoperatie principieel goedkeurde. 
Op 28 januari 2019 keurde de algemene vergadering formeel de nieuwe statuten goed.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe statuten van de stedelijke sportraad goed te 
keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 304.

Argumentatie
De stedelijke sportraad werd - als adviesorgaan voor sport - opgericht in 1977 bij de fusie van 
de gemeenten Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. Gedurende zeven legislaturen of 42 
jaar lang bleef de structuur quasi onveranderd, geïnspireerd op die van een grote vereniging: 
enerzijds een algemene vergadering waarvan alle erkende sportclubs deel uitmaken, anderzijds 
een uitvoerend comité of raad van bestuur waarin afgevaardigden van sportdisciplines zetelen, 
aangevuld met gecoöpteerde leden of deskundigen, samen goed voor een gezelschap van 
twintig personen of meer.

Volgens de huidige statuten kan de raad van bestuur bestaan uit 27 personen.

Waar de sportraad verondersteld wordt om het kanaal te zijn, waarlangs vragen en behoeften 
van het Sint-Niklase sportleven doorstromen om actief besproken te kunnen worden – eerst 
intern en daarna met de schepen voor sport en het stadsbestuur – moet worden vastgesteld dat 
deze functie vaak niet zo spontaan werd herkend aan de basis. Ook andere zwaktepunten 
kunnen worden gedetecteerd.  De impact van de reguliere sportclubs op de adviesverlening van 
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de sportraad was steeds dominant. Een substantieel deel van de bevolking, dat in een 
veranderende maatschappij meer en meer sport en sportief beweegt buiten de klassieke 
sportverenigingen, vindt in de huidige sportraad te weinig klankbord. De grootte van de 
vergadergroep maakt het moeilijk om intensief en diepgaand van gedachten te wisselen met 
voldoende inspraak van alle raadsleden.

De sportraad heeft daarom de beslissing genomen om de oude structuur neer te leggen en een 
frisse doorstart te maken. Hij wil nog meer dan nu een actieve rol spelen als eerste 
sportadviseur en dat binnen een breder wordend participatiegebeuren. Om dat te kunnen doen, 
wil hij zijn kern herleiden tot een groep van maximum twaalf personen, zo divers – in alle 
betekenissen van het woord - mogelijk samengesteld met respect voor de decretale 
genderverhouding. Twaalf personen die niet worden afgevaardigd vanuit sportdisciplines en dus 
sportclubs, maar vanuit de sportief geëngageerde bevolking. Twaalf personen met een ruime 
kijk op het sportweefsel van de stad.

Daarnaast wil de sportraad in samenwerking met het stadsbestuur éénmaal per jaar een breed 
open sportforum organiseren, waarop specifieke thema’s kunnen worden toegelicht en 
besproken door alle geïnteresseerde burgers.
Tenslotte wil de sportraad de werking van tijdelijke en permanente satellietgroepen bevorderen 
en uitbreiden.

Om dat allemaal te realiseren heeft de huidige raad van bestuur volgende documenten 
opgesteld en goedgekeurd:
- nieuwe statuten voor het stedelijk adviesorgaan voor sport;
- een wervingstekst met profielcriteria voor de twaalf leden van de nieuwe sportraad;
- een kiesreglement voor de selectie en aanduiding van die twaalf leden van de nieuwe 
sportraad.

Op 28 januari 2019 gaf de algemene vergadering van de sportraad haar goedkeuring aan de 
nieuwe statuten en het kiesreglement en belastte de huidige raad van bestuur met de realisatie 
van de vernieuwing.

Bij de recrutering van de kandidaten voor de sportraad ‘new look’ zal de verspreiding van de 
oproep zo breed en ruim mogelijk gebeuren, zowel fysiek als digitaal. Het is de bedoeling om in 
de loop van de maand april 2019 de nieuwe sportraad te kunnen installeren.

Adviezen
Beleidsondersteuning (BEL): Gunstig advies.
Vroeger was de oprichting van een adviesraad in veel gevallen een decretale verplichting en 
een voorwaarde om Vlaamse sectorale subsidies te verkrijgen. Met het planlastendecreet en het 
decreet lokaal bestuur is die verplichting in veel sectoren weggevallen en is het in principe de 
gemeenteraad die beslist om adviesraden te organiseren (art. 304 § 3 van het decreet lokaal 
bestuur). De modaliteiten waaronder de adviesraden functioneren kunnen grotendeels door de 
gemeente zelf beslist worden: het decreet bepaalt alleen dat ze als opdracht hebben om het 
gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren en het bepaalt ook dat 
ten hoogste 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn om een rechtsgeldig advies uit 
te brengen. Aan deze voorwaarden is voldaan in de statuten die voorliggen.
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Tegelijk werd tegemoet gekomen aan de verzuchting om de toegang tot de adviesraad te 
vereenvoudigen, door de stemprocedure waarbij iedereen zich kandidaat kan stellen.Ook de 
jaarlijkse organisatie van een sportforum verhoogt de democratische legitimiteit.

De afsprakennota, waarnaar verwezen wordt in het laatste artikel van de statuten, is er 
momenteel al: die dateert evenwel al van december 2013. In de loop van 2019 moet ze worden 
aangepast, net als de afsprakennota's met de andere adviesraden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de nieuwe statuten van de sportraad goed te keuren.
Een exemplaar van deze statuten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Statuten nieuwe sportraad (ontwerp - versie 27-11-2018)
kiesreglement
wervingstekst met profielcriteria

OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens de Vlaams Belang-fractie de afvoering 
vraagt van punt 64 ‘Zorgpunt Waasland: meerjarenplan 2019: goedkeuring’ en deze vraag tot 
afvoering motiveert.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Voorzitter Mia Mortier legt het voorstel van raadslid Frans Wymeersch tot afvoering van punt 63 
ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat:
met 12 stemmen voor (Vlaams Belang en CD&V) en 27 stemmen tegen (N-VA, Groen, Open Vld 
en sp.a).

64 2019_GR_00108 Zorgpunt Waasland: meerjarenplan 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding

Bondige toelichting
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De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 5 december 2018 het meerjarenplan 
2019 goedgekeurd.
Dit meerjarenplan moet ook goedgekeurd worden door de gemeenteraden van de vier 
moederbesturen.
Aan de gemeenteraadraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland 
goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen.
Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur van 30 maart 2018 
houdende de goedkeuring van de besluiten van de OCMW-raden van 15 november 2017 van 
OCMW Beveren, van 21 november 2017 van OCMW Kruibeke, van 23 november 2017 van 
OCMW Sint-Niklaas en van 16 november 2017 van OCMW Zwijndrecht.
Notariële akte tot oprichting van het zorgbedrijf 'Zorgpunt Waasland', zoals op 23 april 2018 
verleden te Sint-Niklaas door notaris Verlinden.

Argumentatie
Het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland is in feite het budget voor 2019 gebaseerd op 
de informatie vanuit de moederbesturen die is doorgetrokken naar 2019.
Daarnaast zijn als bijdrages vanuit de moederbesturen de bedragen opgenomen, zoals 
vastgelegd in de (goedgekeurde) budgetten van de vier OCMW’s. Het ging toen onder andere 
over de verwerking van de subsidie voor de gesubsidieerde contractuelen.
Op basis van die goedgekeurde OCMW-budgetten hebben de medewerkers van de financiële 
dienst van Zorgpunt Waasland het meerjarenplan opgemaakt. Dat is voorgelegd (en 
goedgekeurd) in de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland op 5 december 2018. Maar 
om juridisch correct te kunnen functioneren, moet het uitgewerkte meerjarenplan als geheel, 
ook door de OCMW-raden van de vier moederbesturen worden goedgekeurd.
Omdat de in november 2018 vastgelegde afspraken hierin verwerkt zijn, zou het budget van 
Zorgpunt Waasland ten opzichte van toen geen nieuwe elementen mogen bevatten die 
gevolgen hebben op de bijdrage van het OCMW Sint-Niklaas (of een van de andere 
deelgenoten). 
Het budget van Zorgpunt Waasland zal, tweemaandelijks, gemonitord worden, in overleg met 
de financieel directeurs, om te controleren of de samenvoeging van de vier OCMW-budgetten 
voor zorg én de splitsing tussen zorg en kern-OCMW juist vertaald is in de diverse budgetten. 
Indien daarbij verkeerde veronderstellingen blijken te zijn gehanteerd (of fouten gemaakt) zal 
dat, op basis van de monitoring, in de loop van 2019 met budgetwijzigingen eventueel moeten 
worden rechtgezet.

Adviezen
Financiën OCMW: Gunstig advies.
In het goedgekeurde meerjarenplan 2019-2021 is de bijdrage in Zorgpunt Waasland 
ingeschreven voor 8.287.890,74 EUR op AR64900000 voor 2019 en geïndexeerd voor 2020 en 
2021 (behalve de correctie naar aanleiding van de gesco-toelage). De definitieve 
investeringstoelage zal in de loop van 2019 na het afsluiten van boekjaar 2018 worden bepaald, 
zoals is uiteengezet bij de bespreking van het budget en de meerjarenplanning.



Gemeenteraad 91/104 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 februari 2019

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 27 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, sp.a), 7 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 6 
onthoudingen (CD&V)

Artikel 1
het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
Meerjarenplan 2019 ZPW

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Trage wegen

Indiener(s)
Gaspard Van Peteghem

Verslag
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Toelichting
Wat zijn de plannen van de schepen voor de aanpak van de trage wegen in Sint-Niklaas voor 
deze nieuwe bestuursperiode?

Voorzitter Mia Mortier meldt dat de punten IR 2 ‘AZ Nikolaas : locatie nieuwe campus’ en IR 20 
‘Hoe wordt omgegaan met de plannen van ABLLO?’ gelijktijdig worden behandeld.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.
Interpellaties van raadsleden Johan Uytdenhouwen, Christel Geerts, Bart Merckx en Jos De 
Meyer.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: AZ Nikolaas : locatie nieuwe campus

Indiener(s)
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Frans Wymeersch

Toelichting
We vernemen via de pers dat er (andermaal) een zogezegd alternatief voorstel zou zijn voor de 
inplanting van het nieuwe ziekenhuis. De voorbereidingen, inclusief aankoop/verkoop van 
gronden is reeds geruime tijd bezig. We hebben van het AZ reeds verscheidene infosessies 
gekregen over de stand van zaken.
Nu vernemen we dat zelfs vanuit het stadsbestuur nog verschillende locaties worden 
onderzocht.
Ik denk dat we als gemeenteraad het recht hebben op duidelijkheid in dit dossier en daarom 
vragen we een eenduidig standpunt van de verantwoordelijke schepen.

IR 20 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Hoe wordt omgegaan met de plannen van 
ABLLO? 

Indiener(s)
Christel Geerts

Toelichting
De afgelopen weken namen we via de pers kennis van nieuwe plannen van ABLLO 
(Aktiekomitee tot Beveiliging van het Leefmilieu op de linkeroever) met betrekking tot de 
ruimtelijke inplanting van het nieuwe AZ Nikolaas ziekenhuis. 
Er was ook een schrijven van het buurtcomitè waarbij toch nog wat zorgen werden geuit.
Graag had ik vernomen hoe de stad zal omgaan met deze vragen/initiatieven/bekommernissen.

IR 3 Interpellatie van raadslid Bart Merckx: Promotie trage wegen

Indiener(s)
Bart Merckx

Verslag
Interpellatie van raadslid Bart Merckx die vraagt picknicktafels, zitbanken en paaltjes met 
bewegwijzering te voorzien op de bestaande en de nieuwe trage wegen en die vraagt actie te 
ondernemen zodat de stad Sint-Niklaas en het Waasland geen blinde vlek meer zijn op de kaart 
van de wandelknooppunten.
Beantwoord door schepen Wout De Meester die meldt dat de suggestie zal worden 
meegenomen.

Toelichting
De voorbije jaren werd al heel wat tijd en energie gestoken in het inventariseren en evalueren 
van de trage wegen, bestaande wegen en ook nieuwe trage wegen. Eerst in Sinaai, dan in 
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Belsele en Nieuwkerken, en uiteindelijk ook in Sint-Niklaas centrum werd via buurtparticipatie 
een heel traject afgelegd dat uitmondde in mooie wandelbrochures.
Toch denk ik dat de trage wegen nog te weinig bekend en onderbenut zijn.
Ik stel voor om de bestaande wandellussen en eventuele nieuw te ontwikkelen lussen te 
promoten door bewegwijzering te plaatsen met aanduiding van de afstanden en door op de 
startplek van de wandellussen een bord te plaatsen met daarop een eenvoudige plattegrond 
van de omgeving waarop de lussen getekend staan en bezienswaardigheden aangeduid worden.
Tegelijk stel ik ook voor om te onderzoeken of langs deze lussen rustbankjes of picknick-tafels 
voorzien kunnen worden.

IR 4 Interpellatie van raadslid Hasan Bilici: Moskee Hazewindstraat - stand van zaken

Indiener(s)
Hasan Bilici

Verslag
Interpellatie van raadslid Hasan Bilici.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Toelichting
Op 25 juni 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen dat er een rup zou worden 
opgemaakt op de site van de Hazewindstraat, gekoppeld aan een realisatie van een parking en 
de mogelijkheid om een aantal woningen te bouwen op het terrein van SVK. Graag kreeg ik van 
het college van burgemeester en schepenen een stand van zaken in dit dossier.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Belsele kermis, evaluatie afspraken en 
overeenkomst tussen stad en Vrije Radio Belsele

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
Vorig jaar was er enige wrevel tussen de lokale horeca en de organisatoren. Afspraken werden 
gemaakt en toch zijn er zaken gebeurd die tijdens het overleg niet aan bod kwamen en de sfeer 
niet hebben verbeterd.
We vernemen nu dat de organisator zijn evenement zou verplaatsen, wat hij trouwens reeds 
aankondigt in de media. 
- Is hierover met de horeca overleg geweest?
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- In hoeverre hypothekeert dit het hele kermisgebeuren?
- Zijn hieromtrent de nodige adviezen ingewonnen?
- Heeft de lokale horeca nog enige betekenis tijdens de evenementen ingericht door de 
organisator?

IR 6 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Verkoop site Industriepark-Noord 

Indiener(s)
Gaspard Van Peteghem

Verslag
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne.

Toelichting
Het college van burgemeester en schepenen van 21 januari 2019 besliste om de site 
Industriepark-Noord te verkopen,graag hierover een toelichting op de gemeenteraad.

Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

IR 7 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Beleidsplan - werkwijze en timing

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch, Christel Geerts en Julien Ghesquière.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehanschutter.

Toelichting
Zowel in de laatste gemeenteraad als in het publieke forum werd verwezen naar het 
beleidsplan van het nieuwe stadsbestuur. De raadsleden hebben vooralsnog geen kennis van dit 
plan. Graag kreeg ik meer duidelijkheid over de werkwijze en de timing waarmee het college 
van burgemeester en schepenen tot een beleidsplan voor de lopende legislatuur wenst te 
komen.

 

IR 8 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Brochure 'Sint-Niklaas, gids vol belevenissen'
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Indiener(s)
Ilse Bats

Verslag
Interpellatie van raadslid Ilse Bats.
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Toelichting
Naar aanleiding van de brochure 'Sint-Niklaas, gids vol belevenissen' wil ik wat 
bekommernissen verwoorden over de complementariteit van de stadskern en het Waasland 
Shoppingcenter.

IR 9 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Museumcafetaria in het Museumpark?

Indiener(s)
Ilse Bats

Verslag
Interpellatie van raadslid Ilse Bats.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens.
Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert raadslid Kristof Van Gansen namens de gemeenteraad voor zijn 
maidenspeech.

Toelichting
Op 25 januari 2019 verscheen er een artikel in de krant waarin de conservator droomt van een 
museumcafetaria in een container in het museumpark. Graag stelde ik hierover een paar vragen.

IR 10 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Kostenstructuur MIWA en 
kostenberekening diftar

Indiener(s)
Anneke Luyckx

Verslag
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens.

Toelichting
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Tijdens de gemeenteraadszitting van januari gaf schepen Baeyens nogmaals uitleg over het 
nieuwe diftar-systeem dat midden 2019 zal worden ingevoerd.
Onder meer verklaarde hij dat de tarieven die gehanteerd worden, kostendekkend zijn en geen 
winst zullen opleveren?
Wij begrijpen hieruit dat het huidige systeem de daadwerkelijke kosten niet dekt en de stad een 
kostendekkende bijdrage moet bijpassen.
Graag hadden we daarom antwoord gekregen op volgende vragen:
- Wat is de huidige kostprijs per kg huisvuil dat wordt opgehaald? Wat zijn de verschillen inzake 
kostprijs tussen restafval, gft, pmd, papier en karton, glas? Wie staat er in voor de verwerking 
van de diverse soorten afval?
- Zijn de huidige prijzen van de huisvuilzakken kostendekkend?
- Wat is vandaag de bijdrage van de stad aan de werking van MIWA? Hoe verhoudt zich dat tot 
de bijdrage van de andere deelgenoten?
- Wat is de totale kostenstructuur van MIWA en wat zijn de inkomsten van MIWA?
- Is MIWA winstgevend, zo ja, wat is het aandeel in de winst van de deelgenoten en zo neen, 
wie dekt de eventuele tekorten?

IR 11 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Mobiliteit en parkeren in de Priesteragiewijk

Indiener(s)
Marc Huys

Verslag
Interpellatie van raadslid Marc Huys die vraagt of het mogelijk is eenrichtingsverkeer in te 
voeren in de Magnolialaan
Beantwoord door schepen Carl Hanssens die meldt dat de suggestie zal worden meegenomen in 
de praktische uitvoering van het circulatieplan.

Toelichting
Niet alleen de parkeerdruk is in de Priesteragiewijk toegenomen met gevolgen op de 
verkeersafwikkeling maar ook in andere delen van de stad met als gevolg ook daar dat er geen 
voldoende rijloper voor dubbelrichtingsverkeer overblijft, dus ook in bijvoorbeeld de 
Elisabethwijk en andere.
Daarom moet onderzocht worden welke straten te smal zijn voor dubbel verkeer en waar er dus 
enkel verkeer zou moeten doorgevoerd worden voor motorvoertuigen. Een praktisch gericht 
wijkcirculatieplan zou moeten uitgaan van deze maatregel als basiscriterium. Uiteraard moet 
hierbij de parkeerproblematiek, een-of dubbelzijdig, worden bekeken.
Vraag dus ook: is de schepen bereid om deze oefening uit te voeren?

IR 12 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Belastingen en retributies: evaluatie

Indiener(s)
Frans Wymeersch
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Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Toelichting
Bij het begin van de vorige bestuursperiode werden een aantal retributies en belastingen 
verhoogd. Dit gebeurde op basis van de 'te verwachten' indexaanpassingen voor de 
daaropvolgende zes jaar en werd berekend volgens vrij creatieve technieken van de toenmalige 
schepen van financiën.
Nu deze bestuursperiode voorbij is, lijkt het ons nuttig en nodig deze toen ingevoerde 
verhogingen te toetsen aan de realiteit en ze zo nodig aan te passen.
Vragen:
- Is de huidige schepen daartoe bereid?
- Zo ja, zal deze toetsing aan de realiteit resulteren in een aanpassing, dus verlaging van deze 
aanpassingen?
- Zo neen, waarom niet?

IR 13 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Vredefeesten 2019

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Femke Pieters.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellaties van raadsleden Femke Pieters en Kristof Van Gansen.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
We vernemen dat tijdens de Vredefeesten dit jaar extra aandacht zal besteed worden aan 75 
jaar na de 'bevrijding'.
Graag doen we suggesties opdat deze 'herdenking' alle facetten van deze bevrijding aan bod 
zou laten komen. Of heeft het college van burgemeester en schepenen daar reeds werk van 
gemaakt?

IR 14 Interpellatie van raadsleden Roland Pannecoucke, Frans Wymeersch: Voorstel tot 
het invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of 
vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister, tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart)

Indiener(s)
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Roland Pannecoucke
Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst Administratieve 
Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent de 
aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in 
beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke 
verschillende stappen door de gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten 
aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve 
afhandeling door de gemeenten beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs 
van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, dan voor de andere 
verblijfsvergunningen en ongeveer vijftig EUR bedroeg.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14 maart 
1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, 
gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2 § 2 ingevoegd. Deze bepaling maakt het 
mogelijk voor de gemeenten om een retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of 
vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit vastgelegde  verblijfsvergunningen.
Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een 
retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-
kaart. Het besluit legde het maximumbedrag vast op vijftig EUR.
Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratie 
arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van degene die 
om die prestatie of dienst verzoekt, een billijke vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen 
of vervangen van een verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving 
in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan de 
burger waarvoor een retributie kan worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de 
kost voor de materiële aanmaak van de vreemdelingenkaart.
Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend gebaseerd 
op de bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente bij de 
verlenging, vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is.
Gelet op:
- De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers.
- De financiële toestand van de stad.
- De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 februari 
2017.
Het koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de 
gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot 
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bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2 § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot 
opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 
12 oktober 1953, goedgekeurd in de ministerraad van 24 februari 2017, gepubliceerd in het 
Staatsblad van 20 maart 2017.
- De Grondwet die bij artikels 41,162 tweede lid 2° en 170 § 4 fiscale autonomie verleent aan 
de gemeenten.
- Artikel 40 decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de 
gemeentelijke belastingen en retributies.
- Artikel 41 , tweede lid, 14° van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat deze bevoegdheid 
niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden gedelegeerd.
- Het koninklijk besluit van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt 
op vijftig EUR,
vraagt onze fractie aan de gemeenteraad, te beslissen tot het invoeren van een 
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische A-kaart).
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad van Sint-Niklaas beslist in te voeren:
Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (elektronische A-kaart) 
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een 
retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf: de elektronische A-kaart.
Artikel 2
De retributie bedraagt vijftig EUR per persoon en kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden 
geïnd.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing, 
verlenging of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald, hetzij elektronisch of 
via overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar.
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat de punten IR 15 ‘Stopzetting rommelmarkt stationsplein’ en IR 
16 ‘Rommelmarkt, evaluatie, beslissing en eventuele toekomst’ gelijktijdig worden behandeld.
Interpellaties van raadsleden Kris Van der Coelden en Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.

IR 15 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Stopzetting rommelmarkt 
stationsplein

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Toelichting
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Via de krant (!) konden we vernemen dat het stadsbestuur de concessie voor de rommelmarkt 
op het Stationsplein niet wil verlengen. Deze beslissing roept een aantal vragen op waarmee 
we het College willen confronteren.

IR 16 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Rommelmarkt, evaluatie, beslissing en 
eventuele toekomst

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Toelichting
We vernemen via de pers dat de concessievereenkomst voor de rommelmarkt aan het station 
niet verlengd wordt en ook niet opnieuw wordt uitgeschreven.
Graag hadden we van de schepen vernomen:
- Wat is de gedetailleerde reden van niet-verlenging?
- Wie is er verantwoordelijk voor fouten die zouden gemaakt zijn in het verleden?
- Er zijn blijkbaar toekomstplannen voor dit plein. Welke, of minstens in welke richting denkt 
men en binnen welk tijdsbestek zal dit gebeuren?

IR 17 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Het toekennen van voederpassen

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts die vraagt of er een voederpas kan worden voorzien 
voor een locatie in de Don Bosco-wijk.
Beantwoord door schepen Wout De Meester die meldt dat eerst moet worden gekeken of de 
aangereikte locatie een zinvolle locatie is en dat dan moet worden gekeken of de aanvrager kan 
worden ingeschakeld voor deze locatie als vrijwilliger om te voederen.

Toelichting
Voederplaatsen voor poezen.
De voorbije weken werden er vragen gesteld aan het stadsbestuur ivm het bekomen van een 
voederpas (buurt Don Boscowijk). Vermits dit nog geen erkende voederplaats is, kon er uiteraard 
ook geen pas gegeven worden.
Daarbij werd wel gesteld dat de duurtijd van de huidige passen loopt tot 30 juni 2019.
Hoe zal die hernieuwing gebeuren? Is er nu een evaluatie lopende? Om hoeveel erkende 
voederplaatsen en passen gaat het nu? Worden er meer plaatsen voorzien en wordt daarbij 
rekening gehouden met de diverse vragen van burgers?
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IR 18 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Het gebruik van slagroomcapsules als 
legale drug

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Flacons (slagroomcapsules)
In de krant van 29 januari jongstleden werd er door een aantal experten gewezen op en 
gewaarschuwd voor een nieuw fenomeen. Namelijk het gebruik van slagroomcapsules als 
(legale) drug. Daarbij werd ook vermeld dat niet alleen de lokale politie een stijging van 
''slagroomdrugs'' vaststelt, maar dat er ook bij de reinigingsdienst steeds meer dergelijke 
flacons gevonden worden.
Graag had ik hierover wat duiding. Sinds wanneer werd dit door onze politie opgemerkt? Is dit 
besproken met de stedelijke diensten die bezig zijn met preventie? Is hier een aparte aanpak 
aangewezen?
Sinds wanneer heeft de reinigingsdienst dit gerapporteerd? Zijn zij hierover in overleg met de 
politie? Wordt er aan de reinigingsdienst een registratie gevraagd?

IR 19 Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem: De 
Vredefeesten anno 2019: waarom geen informatie voor de gemeenteraad?

Indiener(s)
Christel Geerts
Indiener(s)
Gaspard Van Peteghem

Verslag
Interpellaties van raadsleden Christel Geerts en Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Toelichting
Op donderdagochtend 14 februari vernamen we via een lokale radiozender het budget en de 
planning voor de Vredefeesten 2019.
Graag hadden we hierbij een tweetal vragen gesteld : 
1. Kan dit budget en deze programmatie ook voor de gemeenteraad worden toegelicht?
2. Waarom werd dit niet besproken op de commissie van de bevoegde schepen?
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Voorzitter Mia Mortier leest de resultaten van de stemmingen voor van de punten met 
betrekking tot de vertegenwoordiging in de verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:
- Streekoverleg Waas en Dender: zijn verkozen voor de algemene vergadering: mevrouw Ine 
Somers en de heer Karel Noppe met 28 ja-stemmen;
- Bekken van de Gentse Kanalen: zijn verkozen voor het bekkenbestuur: de heer Filip Baeyens 
en de heer Carl Hanssens met 28 ja-stemmen;
- Benedenscheldebekken: zijn verkozen voor het bekkenbestuur: de heer Filip Baeyens en de 
heer Carl Hanssens met 28 ja-stemmen;
- Centrum voor Informatica vzw: is verkozen in de algemene vergadering en wordt 
voorgedragen als lid raad van bestuur: de heer Filip Herman met twee maal 28 ja-stemmen;
- Gemeentelijke Holding nv: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Karel Noppe 
en mevrouw Ine Somers met 28 ja-stemmen;
- Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw en Jobs en Milieu (JOMI) vzw: is verkozen 
voor de algemene vergadering en is voorgedragen als lid van de raad van bestuur: mevrouw 
Kelly Van Elslande met twee maal 28 ja-stemmen;
- Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Joris De 
Maere en de heer Ronny Suy met 28 ja-stemmen, is voorgedragen als lid van de raad van 
bestuur: de heer Joris De Maere met 28 ja-stemmen;
- Toerisme Waasland vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Ronny Suy en 
mevrouw Dorotha Dietrich met 28 ja-stemmen en wordt voorgedragen als lid raad van bestuur: 
de heer Ronny Suy met 28 stemmen;
- Logo-Waasland vzw: is verkozen voor de algemene vergadering en wordt voorgedragen als lid 
van de raad van bestuur: mevrouw Sofie Heyrman met 2 maal 27 stemmen;
- Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): zijn verkozen 
voor de algemene vergaderingen: mevrouw Tchantra Van De Walle, de heer Luk Huys, de heer 
Bart De Bruyne en de heer Karel Noppe met 28 ja-stemmen, is voorgedragen als lid van het 
regionaal adviescomité Domeindiensten Oost en als lid raad van bestuur van TMVW ov voor de 
activiteit Domeindiensten: de heer Lieven Dehandschutter met 2 maal 28 ja-stemmen,
- Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw: is verkozen voor de algemene 
vergadering: de heer Luk Huys met 28 ja-stemmen en is voorgedragen als lid raad van bestuur: 
de heer Maxime Callaert met 29 ja-stemmen;
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de 
heer Wout De Meester en de heer Filip Baeyens met 28 ja-stemmen en is voorgedragen als lid 
raad van bestuur: de heer Wout De Meester met 28 ja-stemmen;
- Poolstok cvba: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Guy Verhelst en de heer 
Peter Buysrogge met 28 ja-stemmen;
- Audio: is verkozen voor de algemene vergadering en lid raad van beheer: de heer Carl 
Hannsens met 2 maal 29 ja-stemmen;
- Intergemeentelijk project Het Land van Reynaert: zijn verkozen voor de ledenvergadering: de 
heer Filip Baeyens en de heer Ronny Suy met 28 ja-stemmen;
- Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: 
mevrouw Ann Debbaut en de heer David Wilssens met 29 ja-stemmen;
- Waasballon vzw: is verkozen voor de algemene vergadering: de heer Lieven Dehandschutter 
met 29 ja-stemmen;
- Aquaflanders vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Karel Noppe en 
mevrouw Ine Somers met 28 ja-stemmen;
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- Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer 
Dirk Baeck en de heer Hans Van Landeghem met 28 ja-stemmen;
- Den Apostel vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering en zijn voorgedragen als lid 
raad van bestuur: de heer Bart De Bruyne en de heer Aster Baeck met 2 maal 28 ja-stemmen;
- Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw: is verkozen voor de algemene vergadering en is 
voorgedragen als lid raad van bestuur: mevrouw Sofie Heyrman met 28 ja-stemmen;
- Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer 
Jan Verheyden en mevrouw Veerle Stuer met 28 ja-stemmen;
- Euregio Scheldemond: is voorgedragen als lid Scheldemondraad: de heer Lieven 
Dehandschutter met 28 ja-stemmen;
- Geïntegreerde Zorg Waasland vzw: is verkozen voor de algemene vergadering: mevrouw 
Tchantra Van De Walle met 28 ja-stemmen;
- Waas Overleg Kinderopvang: zijn verkozen als leden: mevrouw Marijke Henne en mevrouw 
Veerle Vermeulen met 28 ja-stemmen;
- Lokaal Overleg Kinderopvang: is aangeduid als lid: mevrouw Marijke Henne met 28 ja-
stemmen;
- Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw: is 
verkozen voor de algemene vergadering en is voorgedragen als lid van de raad van bestuur: 
mevrouw Marijke Henne met 2 maal 28 ja-stemmen;
- projectvereniging Erfpunt: zijn voorgedragen als leden raad van beheer: de heer Filip Baeyens 
met 29 ja-stemmen en mevrouw Ilse Bats met 23 ja-stemmen;
- Regionaal welzijnsoverleg Waasland vzw: is verkozen voor de algemene vergadering: mevrouw 
Sofie Heyrman met 28 ja-stemmen en is voorgedragen als lid van de raad van bestuur: mevrouw 
Sofie Heyrman met 29 ja-stemmen;
- WoonAnker Waas cvba: is verkozen voor de algemene vergadering: de heer Johan De Beule 
met 29 ja-stemmen;
- Intergem: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Luk Huys en mevrouw 
Tchantra Van De Walle met 28 ja-stemmen, is voorgedragen als lid regionaal bestuurscomité 
Noord en is voorgedragen als lid van de raad van bestuur: de heer Carl Hanssens met twee maal 
28 ja-stemmen;
- Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden: is voorgedragen als lid van het 
beheerscomité: de heer Wout De Meester met 28 ja-stemmen;
- Wase Werkplaats vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: mevrouw Veerle De Beule 
en mevrouw Lieve Nachtegael met 28 ja-stemmen en is voorgedragen als lid van de raad van 
bestuur: mevrouw Lieve Nachtegael met 28 ja-stemmen;
- Zefier cvba: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer Carl Hanssens en de heer 
Filip Herman met 28 ja-stemmen;
- Waasse Landmaatschappij cvba: is verkozen voor de algemene vergadering: de heer Kris De 
Maere en is voorgedragen als lid raad van bestuur: de heer Hans Van Landeghem met 28 ja-
stemmen;
- Vereniging voor Openbaar Groen vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer 
Carl Hanssens en mevrouw Dorotha Dietrich met 28 ja-stemmen en is verkozen voor de raad 
van bestuur: de heer Carl Hanssens met 28 ja-stemmen.

Voorzitter Mia Mortier leest de resultaten van de stemmingen voor van de punten met 
betrekking tot de samenstelling van de academieraden van de stedelijke academie voor muziek, 
woord en dans en van de stedelijke academie voor schone kunsten: beide samenstellingen zijn 
goedgekeurd met 39 ja-stemmen.
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Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt de uitslag van de stemming op papier te 
ontvangen.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier die meldt dat dit zal worden bezorgd aan de 
raadsleden.

23 februari 2019 0:05 - De voorzitter opent de besloten zitting

23 februari 2019 0:19 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


