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GEMEENTERAAD
Zitting van 22 maart 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 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 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 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); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); 
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); 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

Afwezig
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang)

22 maart 2019 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting
 

Voorzitter Mia Mortier meldt dat raadsleden Bart Foubert, Hasan Bilici en Freyja De Rijcke 
verontschuldigd zijn.

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.
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Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat punt 7 ‘Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor Waasland: vertegenwoordigers algemene 
vergadering en raad van bestuur’ wordt afgevoerd.
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter die de vraag tot afvoering toelicht.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat er een hoogdringend punt aan de agenda is toegevoegd: 
‘Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Autonoom gemeentebedrijf ’t 
Bau-huis: aanduiding leden van de raad van bestuur’.

Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die namens de sp.a-fractie de afvoering vraagt 
van punt 13 ‘Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en baseballveld: goedkeuring 
wijze van gunning, raming en voorwaarden en kennisneming diverse gunningen’.

Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

OPENBARE ZITTING

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a) betreedt de zitting

1 2019_GR_00110 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 22 
februari 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszitting van 22 februari 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.
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Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur worden de notulen en het zittingsverslag van de 
vorige vergadering aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 22 februari 2019 goed te 
keuren.

Bijlagen
Zittingsverslag GR 22-02-2019
Notulen GR 22-02-2019

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00114 Politieaangelegenheden: administratief en logistiek 
kader: vacant verklaren van één functie van assistent 
(afdeling Informatie en Kwaliteit, dienst Gerechtelijk 
Secretariaat): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de Lokale 
Politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een assistent (personeelslid logistiek en administratief kader 
van het niveau C) verlaat op 1 mei 2019 de politiezone om te gaan werken bij de Lokale Politie 
van Dendermonde. Als gevolg hiervan komt een functie van assistent voor de afdeling 
Informatie en Kwaliteit vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van assistent vacant te verklaren.

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging is mogelijk binnen de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van assistent vacant te verklaren voor de afdeling Informatie en Kwaliteit, dienst 
Gerechtelijk Secretariaat, en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten.

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

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.
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3 2019_GR_00115 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (afdeling Verkeer, dienst Verkeerspolitie): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. Een hoofdinspecteur van de dienst Verkeerspolitie verlaat op 1 maart 
2019 de Lokale Politie Sint-Niklaas omdat hij kan starten aan zijn opleiding tot commissaris van 
politie. Als gevolg hiervan komt een functie van hoofdinspecteur voor de dienst Verkeerspolitie 
vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur 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
De politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De geïnteresseerde 
kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een rangschikking 
opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat de 
gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging is mogelijk binnen de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling Verkeer, dienst 
Verkeerspolitie, en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten.

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

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

4 2019_GR_00116 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling Informatie en Kwaliteit, dienst Lokaal 
Informatiekruispunt): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de Lokale 
Politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een CALOGpersoneelslid (CALOG = LOGistiek en Administratief 
Kader) van de dienst LIK (Lokaal Informatiekruispunt) verlaat de politiezone. Door een 
beleidsbeslissing wil de zone ter versterking van deze dienst een functie van inspecteur vacant 
verklaren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur 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 
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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 Lokale Politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De 
geïnteresseerde kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een 
rangschikking opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat 
de gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging is mogelijk binnen de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling Informatie en 
Kwaliteit, dienst Lokaal Informatiekruispunt, en deze in te vullen op basis van de wetgeving 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Artikel 2
volgende selectiewijze vast te stellen:
- het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de plaatselijke 
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

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

5 2019_GR_00136 Strategische planning: beleidsprogramma 2019-2024: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
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Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025 heeft het college van burgemeester en 
schepenen een tekst opgemaakt die de belangrijkste voornemens van het bestuur samenvat in 
een beleidsprogramma voor de huidige bestuursperiode 2019-2024. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit programma, alsook van het 
participatietraject voor de periode april - juni 2019. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 2 en 304.
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen 
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (planlastdecreet), artikel 6 en 10.
Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012, 
artikel 5.
Decreet houdende het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012, titel IV.
Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, titel II artikel 4.
Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018, artikel 5.

Argumentatie
Beleidsprogramma 2019-2024
In het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen' geeft het bestuur 
het algemeen kader waarbinnen het de volgende zes jaar wil besturen. De visie en missie 
worden vernieuwd en verder vertaald in tien beleidsdoelstellingen, die kernachtig uitdrukken 
waar de belangrijkste uitdagingen liggen:

1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren
2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt
3. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening
4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
6. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad
7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen
8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

In vijftig actieplannen worden de beleidsdoelstellingen vervolgens verder uitgewerkt. Daarbij 
ligt de focus op het nieuw of gewijzigd beleid. Voor elk van de actieplannen geven we ook aan 
met welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) 
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het gelinkt kan worden. Zo maken we duidelijk dat we op lokaal vlak meewerken aan de grote 
mondiale uitdagingen van de volgende jaren. 

Het beleidsprogramma 2019-2024 is een visietekst, die een eerste aanzet geeft voor het 
meerjarenplan 2020-2025. In tegenstelling tot het meerjarenplan is het geen verplicht 
document. Het is echter wel de tekst op basis waarvan het bestuur het gesprek wil aangaan met 
de bevolking over de uitdagingen voor onze stad de volgende jaren en de acties die daarvoor 
zullen worden opgezet. Bij de vaststelling van het meerjarenplan en het bepalen van de 
beleidsruimte eind 2019 zal duidelijk worden welk uitvoeringsritme we daarvoor kunnen 
volgen. 

Participatietraject
Het participatietraject wil de bewoners informeren, betrekken en consulteren. Voor elk van deze 
vormen van inspraak voorzien we een specifiek kanaal en aangepaste methodiek:
- Informeren: in een brochure, die begin april bus-aan-bus verspreid wordt, staat de essentie van 
het beleidsprogramma en wordt het participatietraject toegelicht. Voor meer uitleg wordt 
verwezen naar de volledige tekst die te verkrijgen is aan de infobalies en te raadplegen is op de 
website.
- Betrekken: via een bevraging wordt vervolgens in de loop van april gepeild naar de thema's 
waarover de bevolking met het bestuur in gesprek wil gaan. De bevraging wordt verspreid via 
de brochure en de website, maar we gaan ook zelf de straat op om mensen aan te spreken. Zo 
bereiken we doelgroepen die we anders niet zouden bereiken. 
- Consulteren: na de bevraging beschikken we over een databank van inwoners die mee willen 
nadenken over de stad. In de loop van de volgende jaren zullen we hen geregeld betrekken bij 
het beleid. Een eerste afspraak vormen overlegtafels, die georganiseerd worden tussen eind 
april en eind mei 2019. Ook hier besteden we aandacht aan doelgroepen die we met de 
traditionele participatiekanalen moelijker kunnen bereiken. Het spreekt voor zich dat we het 
beleidsprogramma ook voorleggen aan de advies- en dorpsraden, met de vraag om tegen 31 
mei 2019 een advies uit te brengen. 

Een bijzondere groep vormen de personeelsleden van stad en OCMW. Omdat ze samen met het 
bestuur dagelijks meewerken om de doelstellingen te bereiken, is het belangrijk dat zij goed op 
de hoogte zijn en ook een rol van ambassadeur kunnen vervullen. Voor hen organiseren we 
infovergaderingen in de Siniscoop, op 1 en 2 april 2019. Daags nadien wordt de aftrap gegeven 
om, samen met de medewerkers die beleidsvoorbereidend werk verrichten, de actieplannen te 
vertalen naar een ontwerp van meerjarenplan. 

Door deze participatiemogelijkheden voldoen we niet alleen ruimschoots aan de verplichtingen 
van het decreet lokaal bestuur en alle andere decreten die participatie opleggen naar 
aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan, maar leggen we vooral een solide basis om 
de burger de volgende jaren systematisch te betrekken bij het beleid. 

Betrokkenheid raadsleden
De raadsleden worden betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 door de 
bespreking van het beleidsprogramma 2019-2024 in de gemeenteraad en de voorafgaandelijke 
commissies. Verder worden zij uitgenodigd op de infovergaderingen voor personeelsleden en de 
overlegtafels met de bevolking, met inachtneming van de afspraken over de rol van raadsleden 
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tijdens bewonersvergaderingen. Tijdens de commissiezittingen en de gemeenteraadszitting van 
december 2019 zal het eigenlijke meerjarenplan uitgebreid besproken worden. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen'.

Artikel 2
kennis te nemen van het participatietraject voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, 
waarvoor het beleidsprogramma 2019-2024 als basis voor verdere bespreking wordt gebruikt:
- informeren: vanaf begin april 2019, via bus-aan-bus brochure, website, volledige tekst 
beleidsprogramma aan infobalies en (voor personeelsleden) infovergaderingen;
- betrekken: in april 2019, via bevraging brochure, website en straatinterviews;
- consulteren: in april - mei 2019, via overlegtafels voor bevolking en bespreking in de advies- 
en dorpsraden.

Bijlagen
Beleidsprogramma Sint-Niklaas 2019-2024

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

6 2019_GR_00129 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: statutenwijziging: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van Audio goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 482.
Statuten van de vereniging Audio, artikel 32.

Argumentatie
Op 7 december 2018 besliste de raad van bestuur Audio een statutenwijziging voor te stellen 
aan de volgende algemene vergadering van Audio. 
Conform artikel 482 van het decreet lokaal bestuur moet de raad van elke individuele 
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deelgenoot de statutenwijziging goedkeuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie voor 
te leggen aan de algemene vergadering Audio. 
De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen aanpassingen naar aanleiding van: 
- het decreet lokaal bestuur, met name met betrekking tot nieuwe terminologie, nieuwe regels 
over de bestuursorganen en de bestuurlijke werking;
- BBC-regelgeving, met name aanpassing aan de Besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juni 
2010 en 30 maart 2018;
- btw-wetgeving, met name aanpassing aan de wetgeving met betrekking tot toepassing btw-
vrijstelling voor kostendelende verenigingen;
- andere (semantische) aanpassingen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio goed te keuren.
Een exemplaar van het voorstel van statutenwijziging wordt aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Statuten Audio met wijzigingen
Statuten

7 2019_GR_00139 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: vertegenwoordigers algemene vergadering en 
raad van bestuur

AFGEVOERD

8 2019_GR_00130 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten vzw: aanduiding lid algemene 
vergadering en voordracht lid raad van bestuur en 
bestuurscommissie

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 
vergadering van Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, alsook een lid voor de 
raad van bestuur en een bestuurscommissie voor te dragen. 

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

Argumentatie
De algemene vergadering komt twee keer per jaar bijeen, doorgaans in juni en december, en 
behandelt naast een statutair onderdeel ook een inhoudelijk programma. Vaak wordt er ook een 
leerrijk moment aan gekoppeld, met een studiedag, seminarie of workshop, waaraan de 
vertegenwoordiger gratis kan deelnemen.
Met deze algemene vergadering wenst de VVSG de polsslag te meten van de lokale besturen. 
Daarom vragen ze in de mate van het mogelijke een lid van het college van burgemeester en 
schepenen als vertegenwoordiger af te vaardigen, of de voorzitter van de gemeenteraad. Zij of 
hij vormt de brug tussen de gemeente en de VVSG. Vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering worden niet bezoldigd.

De raad van bestuur van de VVSG bestaat voortaan uit twintig leden. De bestuurlijke commissies 
worden voorgezeten door een lid van de raad van bestuur. De bestuurders worden formeel 
aangesteld door de algemene vergadering die in juni 2019 bijeenkomt. De uittredende raad van 
bestuur zal daartoe aan de nieuwe algemene vergadering in juni 2019 een voorstel voorleggen 
voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur, rekening houdend met deze 
verdeelcriteria: de voordrachten vanuit de gemeenten, de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 die de grondslag levert voor de verdeling over 
de verschillende politieke partijen, een zo ruim mogelijke spreiding over de verschillende types 
gemeenten, een zo ruim mogelijke geografische spreiding, een billijke man/vrouw-verhouding 
en het statutaire verbod dat er van één gemeente meer dan één lid in de raad van bestuur zit. 
Bij voorkeur komen de leden uit een college van burgemeester en schepenen. 
Het mandaat van lid van de raad van bestuur van de VVSG is bezoldigd. De raad van bestuur 
vergadert maandelijks gedurende ongeveer drie uur, wellicht op een woensdag. 
Van VVSG-bestuurders wordt een actieve betrokkenheid vanuit een sterke lokale gedrevenheid 
verwacht: een grondige voorbereiding van de dossiers die worden behandeld, een actieve 
deelname, het opnemen van de rol van VVSG-gezicht binnen de eigen streek, het mee 
verdedigen van de door de raad van bestuur ingenomen standpunten binnen de eigen politieke 
partij, enz.

De VVSG start met zes bestuurlijke commissies. De thema’s waarrond de commissies zullen 
werken bouwen voort op de negen strategische dossiers uit het memorandum van de VVSG. De 
bestuurscommissies behandelen de thema’s vanuit een transversale invalshoek en vormen de 
rode draad voor de belangenbehartiging vanuit de organisatie. Op termijn kunnen er ook ad hoc 
commissies komen, of kunnen bestuurlijke commissies worden ontdubbeld. De 
vergaderfrequentie is ongeveer één bijeenkomst per twee maanden. Het streefcijfer voor het 
aantal leden van de bestuurlijke commissie is zestien. Het gaat om politieke verkozenen en 
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maximum vijf experten, dit om het co-creatieve beleidsproces niet louter vanuit de experten-
invalshoek te voeden.

De zes bestuurlijke commissies die worden voorgesteld aan de raad van bestuur zijn:
- Krachtige(e) besturen; 
- Veilige gemeenten en steden; 
- Samen-leven en zorg voor elkaar; 
- Kwaliteitsvolle leefomgeving; 
- Digitaal besturen; 
- De gemeente in Europa en de wereld.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1: 
de heer Lieven Dehandschutter en de heer Wout De Meester: 28 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 8 
onthoudingen
de heer Frans Wymeersch: 6 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 13 onthoudingen

- artikel 2:
de heer Lieven Dehandschutter: 29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 3 onthoudingen

- artikel 3:
de heer Lieven Dehandschutter: 29 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 2 onthoudingen

- artikel 4:
de heer Lieven Dehandschutter: 29 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 2 onthoudingen

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering 
van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw aan te duiden:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Wout De Meester, schepen, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-
Niklaas.

Artikel 2
als kandidaat-bestuurder van de raad van bestuur van Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten vzw voor te dragen:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Artikel 3
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als kandidaat-lid van bestuurscommissie Veilige gemeenten en steden van Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten vzw voor te dragen:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Artikel 4
als kandidaat-lid van bestuurscommissie De gemeente in Europa en de wereld van Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw voor te dragen:
- de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, °9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
statuten VVSG vzw
Nota oproep kandidaten Bestuursorganen VVSG

9 2019_GR_00131 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: aanduiding leden algemene vergadering, 
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellaties van raadsleden Kris Van der Coelden, Jef Maes en Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw aan te duiden, alsook leden voor de raad van 
bestuur en het dagelijks bestuur voor te dragen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 12 en 7 van de statuten bestaat de algemene vergadering van 
Centrummanagement vzw uit alle leden van categorie A en B. 
Categorie A: de stad Sint-Niklaas wordt als lid in de algemene vergadering vertegenwoordigd 
door de schepen voor economie die zich kan laten vervangen door een ander lid van de 
gemeenteraad.



Gemeenteraad 15/74 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 maart 2019

Categorie B: vertegenwoordiging van de ideologische en/of filosofische strekkingen, 
ondernemers van het kernwinkel/focusgebied en (een) deskundige(n). 
Categorie B1: vertegenwoordiging van de ideologische en/of filosofische strekkingen. Elke 
fractie vertegenwoordigd in het college van burgemeester en schepenen draagt twee 
vertegenwoordigers voor als lid van de algemene vergadering. Elke fractie vertegenwoordigd in 
de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder. De leden van de 
categorie B1 hoeven niet het mandaat van gemeenteraadslid te bekleden. De algemene 
vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden van categorie B1, voorgedragen door de 
politieke fracties in de gemeenteraad, zonder stemming. 

Artikel 21 van de statuten bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur. 
De gemeenteraad draagt minstens negen bestuurders voor, en in elk geval een meerderheid van 
de leden van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 246 § 1 van het decreet lokaal 
bestuur.
Voor de bestuurders aangeduid namens de stad gelden volgende regels:
- de schepen voor economie wordt door de gemeenteraad voorgedragen als voorzitter van de 
raad van bestuur;
- twee vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
schepenen, worden door de gemeenteraad voorgedragen als ondervoorzitter(s) van de raad van 
bestuur;
- elke fractie in de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder, de som 
van het aantal bestuurders dat toekomt aan de fracties in het college van burgemeester en 
schepenen is altijd hoger dan de som van het aantal bestuurders dat toekomt aan de andere 
fracties;
- behalve de schepen voor economie, moeten de andere bestuurders niet noodzakelijk de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben;
- ten hoogste 2/3 van de voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

Overeenkomstig artikel 28 bestaat het dagelijks bestuur uit:
- de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de raad van bestuur van rechtswege;
- twee bestuurder namens de ondernemers van het kernwinkel/focusgebied;
- de secretaris van rechtswege.
De bestuurders in het dagelijks bestuur, zetelend voor de stad Sint-Niklaas, worden 
voorgedragen door de gemeenteraad, en benoemd door de raad van bestuur, zonder stemming.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van mevrouw Ine Somers, schepen voor 
economie, als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Artikel 2
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mevrouw Ine Somers, schepen voor economie, voor te dragen als voorzitter van de raad van 
bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Bijlagen
gec. statuten vzw AV CMM 12-03-2019

10 2019_GR_00138 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting cv: aanduiding leden algemene 
vergadering, voordracht leden en voorzitter raad van 
bestuur 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv aan te duiden, alsook leden en een 
voorzitter voor de raad van bestuur voor te dragen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
Statuten Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv.
Huishoudelijk reglement raad van bestuur en directiecomité van de Sint-Niklase Maatschappij 
voor de Huisvesting cv.

Argumentatie
Artikel 28 van de statuten van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv (SNMH) 
bepaalt dat de algemene vergadering uit alle vennoten bestaat en dat elke vennoot in de 
algemene vergadering slechts vertegenwoordigd mag worden door één natuurlijke persoon.
Artikel 14bis van de statuten van SNMH bepaalt dat de raad van bestuur van de maatschappij 
samengesteld is uit negen leden, waarvan vijf mandaten van bestuurder worden voorbehouden 
aan de stad Sint-Niklaas.
De duur van het mandaat wordt vastgesteld op zes jaar. Indien een raadslid voor het einde van 
het einde van de looptijd van zijn mandaat wordt vervangen, dan wordt de vervanger benoemd 
ter vervanging en voleindiging van dat mandaat.
De stad Sint-Niklaas kan dus vijf personen voordragen als lid van de raad van bestuur. Twee van 
deze vijf mandaten zijn nog niet ten einde, ook voor de mandaten die officieel nog drie jaar 
lopen, worden andere mensen afgevaardigd, ter voleindiging van het begonnen mandaat.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, 
- artikel 1:
de heer Mario Schelfhout en mevrouw Marijke Henne: 27 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 8 
onthoudingen
de heer Roland Pannecoucke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 12 onthoudingen

- artikel 2:
mevrouw Marijke Henne: 27 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 7 onthoudingen
de heer Steven Dehandschutter: 27 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 7 onthoudingen
de heer Mario Schelfhout: 27 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 8 onthoudingen
mevrouw Ursula Jaramillo: 24 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 10 onthoudingen
de heer Geert Van Drom: 25 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 8 onthoudingen
mevrouw Anneke Luyckx: 6 ja-stemmen, 15 nee-stemmen, 17 onthoudingen

- artikel 3:
mevrouw Marijke Henne: 26 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van 
de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv, met ingang van 1 april 2019 aan te 
duiden:
- de heer Mario Schelfhout;
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting cv, met ingang van 1 april 2019 voor te dragen:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Steven Dehandschutter;
- de heer Mario Schelfhout;
- mevrouw Ursula Jaramillo;
- de heer Geert Van Drom.

Artikel 3
als kandidaat-voorzitter voor de raad van bestuur van de Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting cv voor te dragen:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gecoördineerde statuten SNMH
Huishoudelijk reglement raad van bestuur en directiecomité SNMH

11 2019_GR_00141 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Cipal dv: raad van bestuur: 
goedkeuring leden en aanduiden individuele 
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vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gezamenlijke voordrachtlijst van vijftien kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van Cipal dv goed te keuren en uit de lijst van kandidaat-
bestuurders een individuele vertegenwoordiger aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot Cipal dv.
Statuten Cipal dv.

Argumentatie
Met e-mail van 21 februari 2019 vraagt Cipal dv vraagt de gezamenlijke voodrachtlijst voor de 
raad van bestuur goed te laten keuren door de gemeenteraad van elk vennoot.

De uittredende voorzitter van Cipal dv, dhr. Paul Verbeeck (burgemeester Nijlen), heeft een 
uitgebreide consultatie- en overlegronde gevoerd om te komen tot een globaal voorstel 
(‘gezamenlijke voordrachtlijst’) voor de invulling van vijftien bestuursmandaten. Bij de opmaak 
van deze gezamenlijke voordrachtlijst werd onder meer rekening gehouden met de decretale en 
statutaire bepalingen, geografische verdeling, politieke verdeling (toepassing systeem D’Hondt), 
bevolkingscijfers, man/vrouw verhouding en continuïteit/vernieuwing binnen de raad van 
bestuur.

Het aldus uitgewerkte voorstel is tot stand gekomen in consensus met de verschillende 
politieke partijen die, met toepassing van het systeem D’Hondt, recht hebben op een 
vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Cipal:

Gezamenlijke voordrachtlijst:
Dries Wim, burgemeester Genk;
Eens Karolien, schepen Tessenderlo;
Fourie Lore, schepen Landen;
Geypen Greet, schepen Mechelen;
Iacopucci Pietro, schepen Waregem;
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar;
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde;
Matheï Steven, burgemeester Peer;
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg;
Paredaens Koen, schepen Zoersel;
Stijnen Francis, schepen Turnhout;
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal;
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem;
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Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem;
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen.

Het is uiteraard van groot belang dat alle deelnemers van Cipal verder beroep kunnen doen op 
de in house-exceptie, zoals bepaald in artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten, en opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd. De in house-exceptie houdt onder meer in dat 
er sprake moet zijn van een ’gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de 
besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers 
kunnen vertegenwoordigen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur antwoordde op 11 februari 
2019 op de vraag hoe ‘in house’ gevrijwaard kan blijven in een dienstverlenende vereniging met 
meer dan vijftien deelnemers (zie bijlage aan deze nota). Cipal dv vraagt dan ook de procedure 
zoals beschreven in voormeld antwoord van ABB te volgen. Dit houdt concreet het volgende in:
- het bevoegde orgaan van elke deelnemer keurt afzonderlijk de gezamenlijke voordrachtlijst 
van vijftien kandidaat-bestuurders goed;
- hetzelfde orgaan duidt de vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering en verschaft 
deze een mandaat zodat de voorgedragen bestuurders aangesteld kunnen worden;
- elke deelnemer duidt uit de gezamenlijke lijst zijn vertegenwoordiger aan, indien mogelijk uit 
het eigen bestuur. Als er geen vertegenwoordiger uit het eigen bestuur op de gezamenlijke 
voordrachtlijst is opgenomen, duidt de deelnemer een andere voorgedragen bestuurder als 
vertegenwoordiger aan.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, 
- artikelen 1 en 2:
met algemene stemmen (38)

- artikel 3: 
de heer Jan Moons: 29 ja-stemmen, 1 nee-stem, 7 onthoudingen

Artikel 1
de gezamenlijke voordrachtlijst van vijftien kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van 
Cipal dv goed te keuren:
Gezamenlijke voordrachtlijst:
Dries Wim, burgemeester Genk;
Eens Karolien, schepen Tessenderlo;
Fourie Lore, schepen Landen;
Geypen Greet, schepen Mechelen;
Iacopucci Pietro, schepen Waregem;
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar;
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde;
Matheï Steven, burgemeester Peer;
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg;
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Paredaens Koen, schepen Zoersel;
Stijnen Francis, schepen Turnhout;
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal;
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem;
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem;
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 22 maart 2019 om 
in te stemmen met de voorgedragen kandidaat-bestuurders.

Artikel 3
uit de lijst van kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger voor de raad van 
bestuur van Cipal dv aan te duiden:
- de heer Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg.

Bijlagen
E-mail Cipal dv 21-02-2019
Website ABB 11-02-2019

HD 1 2019_GR_00143 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Autonoom gemeentebedrijf ’t 
Bau-huis: aanduiding leden van de raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In de gemeenteraadszitting van 25 januari 2019 werd de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf 't Bau-Huis aangeduid. Gezien in de raad van bestuur ten hoogste twee derde 
van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, is de raad van bestuur niet rechtsgeldig 
samengesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden van de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis aan te duiden.

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

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

In gemeenteraadszitting van 25 januari 2019 werden volgende mandatarissen aangeduid als lid 
van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis:
- namens de fractie N-VA: 
   - mevrouw Veerle De Beule, raadslid;
   - de heer Filip Herman, raadslid;
   - de heer Koen De Smet, raadslid;
   - de heer Maxime Callaert, raadslid;
- namens de fractie Groen: 
   - de heer Aster Baeck, raadslid;
   - de heer Bart De Bruyne, schepen;
- namens de fractie Open Vld:
   - mevrouw Ine Somers, schepen;
- namens de fractie Vlaams Belang: 
   - de heer Roland Pannecoucke, raadslid;
   - mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid;
- namens de fractie CD&V: 
   - de heer Julien Ghesquière, raadslid;
- namens de fractie sp.a: 
   - de heer Hasan Bilici, raadslid;
- namens de fractie PVDA: 
   - de heer Jef Maes, raadslid.

Doordat meer dan dan twee derde van de leden van het mannelijke geslacht zijn, is de raad niet 
rechtsgeldig samengesteld. Ten minste één man zal vervangen moeten worden door een 
vrouw. 

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

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, 
met algemene stemmen (38)

Artikel 1
volgende mandatarissen aan te duiden als lid van de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis:
- namens de fractie N-VA: 
   - mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
   - de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas;
   - mevrouw Vanessa Blommaert, °17 augustus 1977, Regentiestraat 40 b 9, 9100 Sint-Niklaas;
   - de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie Groen: 
   - de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.
   - de heer Bart De Bruyne, schepen, ° 25 november 1977, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie Open Vld:
   - mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie Vlaams Belang: 
   - de heer Roland Pannecoucke, raadslid, °31 januari 1948, Prins Leopoldplein 32, 9100 Sint-
Niklaas;
   - mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid, °30 april 1991, Watermolendreef 164, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie CD&V: 
   - de heer Julien Ghesquière, raadslid, ° 21 december 1955, Coppelaan 2, 9111 Belsele;
- namens de fractie sp.a: 
   - de heer Hasan Bilici, raadslid, °24 september 1968, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas;
- namens de fractie PVDA: 
   - de heer Jef Maes, raadslid, ° 9 maart 1955, Breedstraat 143, 9100 Sint-Niklaas.

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

Bijlagen
Statuten AGB Bau-huis 25-01-2013

Toerisme

12 2019_GR_00137 Stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme: 
statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Toerisme

Verslag
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Toelichting door schepen Ine Somers.

Bondige toelichting
Aangezien in deze legislatuur de gemeenteraadscommissies niet meer uit veertien, maar uit 
vijftien leden bestaan, wordt ook het aantal politiek afgevaardigden binnen een adviesraad 
verhoogd van veertien naar vijftien. Er wordt ook gevraagd een vertegenwoordiger van de 
gidsen op te nemen in de samenstelling van de commissie. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren.

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

Argumentatie
Aangezien in deze legislatuur de gemeenteraadscommissies niet meer uit veertien, maar uit 
vijftien leden bestaan, wordt ook het aantal politiek afgevaardigden binnen een adviesraad 
verhoogd van veertien naar vijftien. Dit betekent dat de statuten van de stedelijke commissie 
ter bevordering van het toerisme gewijzigd moeten worden voor wat betreft de aantallen.

Er wordt bijkomend voorgesteld om ook een vertegenwoordiger namens de toeristische gidsen 
als (niet-stemgerechtigd) deskundige aan de commissie toerisme toe te voegen. Op de 
commissie toerisme van 29 november 2018 werd dit punt reeds aangehaald. De 
vertegenwoordiger van de gidsen zal na een interne stemming onder de gidsen worden 
aangeduid.

We stellen tenslotte voor om in de statuten de categorie (niet-stemgerechtigde) deskundigen 
concreter te omschrijven om deze af te stemmen op de realiteit: vertegenwoordigers van de 
logiessector, vertegenwoordigers van de toeristische verenigingen met een lokale verankering, 
vertegenwoordigers van de cultuurraad (twee), van de jeugdraad (één), de raad voor personen 
met een beperking (één) en de raad jumelages voor Europese samenhorigheid (één). 
De door de politieke fracties, adviesraden, toeristische verenigingen en logies voorgedragen 
kandidaten zijn nog niet allemaal bekend. De samenstelling van de commissie toerisme zal 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad van april 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de statutenwijziging van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme goed te 
keuren.
Het ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
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toerisme statuten commissie

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die de vraag tot afvoering van punt 13 motiveert.
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Voorzitter Mia Mortier brengt het voorstel tot afvoering van punt 13 van raadslid Kris Van der 
Coelden ter stemming.
Deze stemming geeft volgend resultaat:
17 stemmen voor (Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA) en 21 stemmen tegen (N-VA, Groen en 
Open Vld).

13 2019_GR_00132 Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en 
baseballveld: goedkeuring wijze van gunning, raming en 
voorwaarden en kennisneming diverse gunningen

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

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

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, de raming en de 
voorwaarden opgemaakt voor het plaatsen van afsluitingen aan het BMX- en baseballveld op de 
site Puyenbeke. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de gunning van de aanleg 
van de wegenis voor het baseball- en bmx-terrein op basis van het raamcontract voor de 
aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere verhardingen, 
en van de gunning voor het afvoeren van slechte grond.

Ook wordt gevraagd akkoord te gaan om na ontvangst van de offertes van de 
nutsmaatschappijen voor de aanleg van de nutsleidingen, deze werken te gunnen aan de 
respectieve nutsmaatschappijen.

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

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Plaatsen afsluitingen BMX en baseballveld' werd een bestek met 
nr. 2018/040aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein. De werken omvatten in 
hoofdzaak het plaatsen van draadafsluitingen met diverse hoogten (2 m, 4 m en 7 m) en een 
aantal poorten.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 84.622 EUR, excl. btw 
(17.770,62 EUR btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Naast deze werken moeten er ook wegeniswerken uitgevoerd worden via het raamcontract met 
de firma De Roeck-Teugels uit Sint-Gillis-Waas. Deze werken omvatten de aanleg van de 
wegenis en het verwijderen van de vroegere heetwaterleiding van MIWA naar Filteint, 
aangezien deze leiding onder het toekomstig fietspad en de toegangsweg ligt. Deze werken 
werden door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2019 gegund 
aan De Roeck-Teugels, voor een bedrag van 134.588,84 EUR, btw verlegd.

Ook werd de afvoer van slechte grond voor de aanleg van de wegenis gegund aan de firma 
Bremcon, voor een bedrag van 9.360 EUR, excl. btw.

Voor de aanleg van nutsleidingen (elektriciteit, gas en water) wordt nog gewacht op offertes 
van de nutsmaatschappijen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 1 stem tegen (sp.a-raadslid Gaspard Van 
Peteghem) en 16 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, sp.a behalve sp.a-raadslid Gaspard Van 
Peteghem en PVDA)

Artikel 1
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het bestek met nr. 2018/040aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Plaatsen afsluitingen 
BMX en baseballveld', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 84.622 EUR, excl. btw (17.770,62 EUR 
btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2019160210 (Project uitbreiding 
Puyenbeke: aanleg BMX-terrein, baseballveld en speelinfrastructuur) - ramingnummer 
2019160329.

Artikel 4
kennis te nemen van de gunning door het college van burgemeester en schepenen van de 
aanleg van de wegenis aan de firma De Roeck - Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-
Waas, voor een bedrag van 134.588,84 EUR, btw verlegd, in het kader van het raamcontract 
voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere 
verhardingen.

Artikel 5
kennis te nemen van de gunning door het college van burgemeester en schepenen van de 
afvoer van slechte grond voor de aanleg van de wegenis aan de firma Bremcon, 
Kruibeeksesteenweg 154 te 2070 Zwijndrecht, voor een bedrag van 9.360 EUR, excl. btw.

Artikel 6
akkoord te gaan om de aanleg van de nutsleidingen te gunnen aan de respectieve 
nutsmaatschappijen, na ontvangst van de betreffende offertes.

Bijlagen
Raming
Bestek - 27022019

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

14 2019_GR_00111 Dagelijkse en uitgebreide raad voor land- en tuinbouw: 
oprichting en samenstelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Filip Baeyens.
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Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een dagelijkse en een uitgebreide raad voor land- en 
tuinbouw op te richten en de samenstelling ervan vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 304 § 3.

Argumentatie
De gevallen waarin raadpleging van deze adviesraden verplicht is, worden als volgt principieel 
omschreven:
- het stadsbudget, althans wat de kredieten betreft die een invloed hebben op land- en 
tuinbouw;
- materies in verband met het stedelijk land- en tuinbouwbeleid.

Deze adviesraden worden als volgt samengesteld:
Dagelijkse raad voor land- en tuinbouw:
- zes leden, niet-gemeenteraadsleden, aangesteld door de landbouwberoepsorganisaties die op 
het grondgebied van Sint-Niklaas een effectieve werking hebben:
   - drie vertegenwoordigers van de Bedrijfsgilde van de Boerenbond;
   - twee vertegenwoordigers van de Koninklijke Landbouwcomice Sint-Niklaas;
   - één vertegenwoordiger van het Algemeen Boerensyndicaat;
- één vertegenwoordiger van de polder Sinaai-Daknam;
- de schepen bevoegd voor land- en tuinbouw;
- secretaris: deskundige patrimonium en landbouw.

Uitgebreide raad voor land- en tuinbouw:
- de leden van de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw;
- één vertegenwoordiger per vereniging die binnen het grondgebied van Sint-Niklaas 
activiteiten ontplooit in het belang van land- en tuinbouw (niet-limitatief);
- drie vertegenwoordigers van de stedelijke raad voor milieu en natuur (Stramin);
- de actieve land- en tuinbouwers die hun bedrijfszetel hebben op het grondgebied van Sint-
Niklaas.
De vertegenwoordigers moeten woonachtig zijn in Sint-Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
een dagelijkse en een uitgebreide raad voor land- en tuinbouw op te richten.
De gevallen waarin raadpleging van de adviesraden verplicht is, worden als volgt principieel 
omschreven:
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- het stadsbudget, althans wat de kredieten betreft die een invloed hebben op land- en 
tuinbouw;
- materies in verband met het stedelijk land- en tuinbouwbeleid.

Artikel 2
de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw als volgt samen te stellen:
- zes leden, niet-gemeenteraadsleden, aangesteld door de landbouwberoepsorganisaties die op 
het grondgebied van Sint-Niklaas een effectieve werking hebben:
   - drie vertegenwoordigers van de Bedrijfsgilde van de Boerenbond;
   - twee vertegenwoordigers van de Koninklijke Landbouwcomice Sint-Niklaas;
   - één vertegenwoordiger van het Algemeen Boerensyndicaat;
- één vertegenwoordiger van de polder Sinaai-Daknam;
- de bevoegde schepen voor land- en tuinbouw;
- secretaris: deskundige patrimonium en landbouw.

Artikel 3
de uitgebreide raad voor land- en tuinbouw als volgt samen te stellen:
- de leden van de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw;
- één vertegenwoordiger per vereniging die binnen het grondgebied van Sint-Niklaas 
activiteiten ontplooit in het belang van land- en tuinbouw (niet-limitatief);
- drie vertegenwoordigers van de stedelijke raad voor milieu en natuur (Stramin);
- de actieve land- en tuinbouwers die hun bedrijfszetel hebben op het grondgebied van Sint-
Niklaas.

15 2019_GR_00133 Urbanisatie: voorlopige goedkeuring ontwerp rup Lokaal 
Bedrijventerrein  Botermelkstraat – Heimolenstraat en 
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Wout De Meester.
Interpellaties van raadsleden Jos De Meyer en Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepenen Wout De Meester en Ine Somers.
Interpellatie van raadsleden Johan Uytdenhouwen en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt een rup opgemaakt voor het 
lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat - Heimolenstraat. Hiervoor werd opdracht gegeven aan 
Interwaas. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen 
waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden. In de eerste week van het openbaar 
onderzoek zal er voor het rup een infomarkt voor de buurt georganiseerd worden.



Gemeenteraad 29/74 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 maart 2019

Tussen de stad, Interwaas en de private ontwikkelaar (Structaplan) werd een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van deze overeenkomst vast te stellen.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas.

Argumentatie
Het plangebied wordt afgelijnd door de N41, N70, Botermelkstraat en Heimolenstraat en is circa 
12 ha groot. Het rup wenst tegemoet te komen aan de taakstelling voor bijkomende lokale 
bedrijventerreinen binnen het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas en de behoefte aan 
herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas. Hiervoor is een herbestemming van 
agrarisch gebied nodig, waarbij het reeds bestaande bpa Den Hogen Kouter mee wordt 
geïntegreerd.
De dienst Mer concludeerde met brief van 5 januari 2017 op basis van de ingediende 
screeningsnota en de uitgebrachte adviezen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft 
tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet 
nodig is.
De dienst Veiligheidsrapportering stelt in zijn advies van 20 november 2015 dat er geen 
ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden, en dat er voor wat het aspect externe 
veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen moet worden.
Het voorontwerp rup werd besproken en geadviseerd door de verschillende betrokken 
instellingen en administraties op de plenaire vergadering van 24 maart 2017 en aangepast in 
het ontwerp.
Op 20 december 2017 werd reeds een infovergadering gehouden voor de buurt. Als antwoord 
op een aantal bekommernissen van de buurt werd besloten om een 
samenwerkingsovereenkomst op te maken tussen de stad, Interwaas en de private ontwikkelaar 
(Structaplan). In deze overeenkomst zijn een aantal doelstellingen (duurzaamheidsaspecten, 
toewijzing loten, beeldkwaliteitsplan …) voor het nieuwe bedrijventerrein opgenomen. Bij 
voorlopige goedkeuring van het ontwerp rup zal een openbaar onderzoek gehouden worden. In 
de eerste week van het openbaar onderzoek zal er voor het rup een infomarkt voor de buurt 
georganiseerd worden.

Adviezen
Landbouwraad: Gunstig advies.
Gezien de ligging en de ingeslotenheid van de de landbouwpercelen heeft de landbouwraad 
geen opmerkingen en wordt gunstig advies gegeven op het ontwerp van rup.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 6 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 11 
onthoudingen (CD&V, sp.a en PVDA)
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Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat voorlopig goed te keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze 
zitting.

Artikel 2
het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, Interwaas en Structaplan goed 
te keuren, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
RUP_46021_214_00024_0000_VV_Grafisch plan
RUP_46021_214_00024_0000_VV_Stedenbouwkundige voorschriften
RUP_46021_214_00024_0000_VV_Toelichtingsnota
verslag plenaire vergadering
RUP_46021_214_00024_0000_VV_Feitelijke en juridische toestand
Samenwerkingsovereenkomst 
RUP-Mer-screening

16 2019_GR_00134 Vlasbloemstraat: domeinconcessie voor private 
nutsleidingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Een boomkwekerij gelegen in de Vlasbloemstraat wenst private nutsleidingen onder de weg te 
plaatsen voor het beregenen van planten op de percelen aan de overzijde van de straat. Het is 
aangewezen hiervoor een domeinconcessie te verlenen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
overeenkomst goed te keuren.

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

Argumentatie
Ginkgo bvba, Damstraat 58 te 9100 Sint-Niklaas, heeft een boomkwekerij gelegen 
Vlasbloemstraat 104 te 9100 Nieuwkerken. De productie bestaat hoofdzakelijk uit 
containerplanten. Om haar planten op de percelen aan de overzijde van de straat, kadastraal 
gekend 8ste afdeling, sectie A, nummers 759, 760, 761a en 763a, te kunnen voorzien van water 
en de nodige meststoffen (via gietwater) wenst het bedrijf private nutsleidingen te voorzien 
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onder de straat. De hele bewateringsinstallatie wordt aangestuurd via computer en uitrusting 
vanuit Vlasbloemstraat 104.

Ginkgo bvba heeft een omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een serre, 
waterbassin en betonverharding. De vergunning werd door het college verleend in zitting van 
25 februari 2019.

De planten die momenteel aanwezig zijn moeten voorzien worden van water. Voorlopig is het 
de bedoeling om de bewatering te voorzien van de waterbuffering vanuit Vlasbloemstraat 104. 
Na de realisatie van het volledige project zullen de bewateringsinstallaties van beide sites 
gekoppeld worden en zullen deze vanuit één centraal punt op Vlasbloemstraat 104 gestuurd 
worden. Het opvangen en het bufferen van het hemelwater en het hergebruik kadert in een 
duurzame bedrijfsvoering en is voor het bedrijf een oplossing voor de steeds meer 
voorkomende droge perioden en het tekort aan water.

Concreet zouden er vier PE-buizen met diameter 110 mm en twee PE-buizen met diameter 95 
mm geplaatst moeten worden voor water en elektriciteit voor het aansturen van de pompen en 
kleppen. De werken zouden uitgevoerd worden door middel van een ondergrondse boring op 
een boordiepte van drie meter onder de straat.

Voor het plaatsen van private nutsleidingen in het openbaar domein is het aangewezen een 
domeinconcessie af te sluiten. De stad is niet veplicht dergelijke toelatingen af te leveren. De 
stad beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid en kan best een aantal voorwaarden 
verbinden aan deze domeinconcessie. In het verleden werden dergelijke vergunningen 
afgeleverd aan nv Nikim (voor Niko), Industriepark-West 40 te 9100 Sint-Niklaas (gemeenteraad 
28 april 1995) en aan Cock's Vleeswaren nv, Industriepark 8 en 14 te 9100 Sint-Niklaas 
(gemeenteraad 25 februari 2005).

Om de duidelijkheid te behouden omtrent eigendomsrechten is het wenselijk een 
gedoogzaamheidsvergoeding te vragen.

De domeinconcessie kan toegestaan worden onder volgende voorwaarden:
- vergoeding: 550 EUR per jaar, jaarlijks aanpasbaar aan het gezondheidsindexcijfer;
- doel: de ondergrondse leidingen zullen enkel gebruikt worden voor het transport van water en 
elektriciteit voor het aansturen van een beregeningsinstallatie;
- na plaatsing van de leidingen wordt door Ginkgo bvba aan beide zijden van de openbare weg, 
in de wegberm en nabij de rooilijn, duidelijke signalisatie voorzien door middel van 
weersbestendige paaltjes die één meter boven het maaiveld uitsteken;
- voorafgaand aan de werken moet een aanvraag ingediend worden bij het Kabel- en 
Leidinginformatieportaal (KLIP);
- Ginkgo bvba dient zich bij het KLIP te registreren als kabel en leidingbeheerder;
- de stad neemt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van schade of defecten aan de 
nutsleidingen, zowel wat betreft werken die in eigen beheer worden uitgevoerd, als werken die 
aan een privé-aannemer worden toevertrouwd;
- duurtijd: de stad kan aan de overeenkomst steeds een einde stellen om reden van algemeen 
belang, zonder recht op schadeloosstelling van Ginkgo bvba. Tijdens de duur van de 
overeenkomst kan Ginkgo bvba de overeenkomst opzeggen mits aangetekende brief gericht aan 
de stad, ten minste drie maanden vooraf.
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- bij het beëindigen van de overeenkomst zal Ginkgo bvba verplicht zijn de nutsleidingen terug 
weg te nemen op haar kosten en het openbaar domein in de oorspronkelijk staat te brengen. 
Ingeval dit niet gebeurt binnen een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de 
beëindigingsdatum van de overeenkomst, heeft de stad het recht de nutsleidingen zelf weg te 
nemen, het openbaar domein te herstellen en alle gemaakte kosten door te rekenen aan Ginkgo 
bvba.

De vraag tot het plaatsen van de private nutsleidingen werd door Ginkgo bvba op 1 
februari 2019 gesteld aan de stedelijke afdeling Openbaar Domein. Deze ging er vanuit dat het 
over openbare nutsleidingen ging en werd aan de aanvrager meegedeeld dat hij enkel moest 
melden wanneer de boring zou uitgevoerd worden. Ginkgo bvba heeft zich op deze informatie 
gebaseerd en heeft alle nodige bomen en planten laten klaar maken bij de leveranciers (waarde 
plantgoed = 100.000 EUR). Deze stonden op een wachtbed en dienden hoogdringend 
opengewerkt te worden. Gelet op de hoogdringendheid voor het bewateren van het plantgoed 
heeft het college in zitting van 4 maart 2019 toelating verleend, onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad, om de private nutsleidingen al te plaatsen 
via gestuurde boring. Indien er geen goedkeuring door de gemeenteraad gegeven wordt zal 
Ginkgo bvba de leidingen op haar kosten verwijderen.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
De zaakvoerder heeft zijn melding gemaakt via de kanalen die nutsmaatschappijen gebruiken. 
Uit de aanvraag bleek dat dit over een private aangelegenheid ging en is hij vanuit de dienst 
projecten openbaar domein geïnformeerd over de te volgen procedure die nu voorligt.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan 
van een domeinconcessie aan Ginkgo bvba, Damstraat 58, 9100 Sint-Niklaas, voor het plaatsen 
van private nutsleidingen in het openbaar domein volgens de kortste verbinding tussen de 
boomkwekerij gelegen Vlasbloemstraat 104, 9100 Nieuwkerken, en de percelen aan de 
overzijde van de straat, kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie A, nummers 759, 760, 761a en 
763a voor het bewateren van planten via een beregeningsinstallatie die gestuurd wordt vanuit 
het bedrijf gelegen Vlasbloemstraat 104. 
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
locatie private nutsleidingen Vlasbloemstraat 104
Vlasbloemstraat Ginkgo domeinconcessie

17 2019_GR_00135 Urbanisatie: Gecoro: jaarverslag 2018: kennisneming
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In uitvoering van artikel 21 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro moet de voorzitter 
van de Gecoro jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over de werking en over het 
beheer van de werkingsmiddelen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2018.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies 
voor ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 4.
Huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de Gecoro tijdens de installatievergadering van 17 
oktober 2013, artikel 21.

Argumentatie
Artikel 21 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de voorzitter van de Gecoro jaarlijks 
verslag moet uitbrengen aan de gemeenteraad over de werking van de Gecoro en over het 
beheer van de werkingsmiddelen. Dit verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en 
wordt uitgebracht vóór 1 april van het daaropvolgend jaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Gecoro.
Een exemplaar van dit verslag wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Jaarverslag Gecoro 2018

18 2019_GR_00140 Patrimonium: zakelijke rechten: kosteloze grondafstand 
Heistraat: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Carl Hanssens.
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Bondige toelichting
De overdragers, de heer André Smet, mevrouw Mariette Smet, de heer Guido De Zitter en de 
heer Geert De Zitter wensen de grond ter hoogte van Heistraat te 9100 Sint-NIklaas, kadastraal 
bekend onder 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 267C, kosteloos over te dragen aan de 
stad Sint-Niklaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze kosteloze overdracht en de voorwaarden van de 
ontwerpakte goed te keuren.

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

Argumentatie
De heer André Smet, Kuildamstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas, mevrouw Mariette Smet, Van 
Landeghemstraat 98 te 9100 Sint-Niklaas, de heer Guido De Zitter, Bekelstraat 100 te 9100 
Sint-Niklaas en de heer Geert De Zitter, Zwaluwenlaan 37 te 9100 Sint-Niklaas, wensen de 
grond, gelegen Heistraat te 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend onder 1ste afdeling, sectie A, 
perceelnummer 267C, met een oppervlakte van 90 m², momenteel nog hun eigendom, 
kosteloos over te dragen aan de stad Sint-Niklaas om reden van openbaar nut, namelijk met het 
oog op de inlijving ervan in het openbaar domein van de stad, meer bepaald als bestemming 
openbare nut.
De kosteloze overdracht gebeurt op basis van het kadastraal plan.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Deze overdracht kadert in de realisatie van de rooilijn.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte betreffende de kosteloze overdracht van de 
grond gelegen Heistraat te 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, 
perceelnummer 267C, met een totale oppervlakte van 90 m², door de heer André Smet, 
Kuildamstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas, mevrouw Mariette Smet, Van Landeghemstraat 98 te 
9100 Sint-Niklaas, de heer Guido De Zitter, Bekelstraat 100 te Sint-Niklaas, en de heer Geert De 
Zitter, Zwaluwenlaan 37 te 9100 Sint-Niklaas, aan de stad met het oog op de inlijving ervan in 
het openbaar domein van de stad. 
Het ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Heistraat - strook grond - ontwerp
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Overzichtsplan

Vergunnen en toezicht

Lore Baeten, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

19 2019_GR_00112 Urbanisatie: dreef Cadzandstraat: ontwerp nieuwe aanleg: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van de nieuwe aanleg van de dreef aan de 
Cadzandstraat goed te keuren.

Juridische grond
Decreet betreffende de omgevingsvergunning met uitvoeringsbesluit.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Met voorliggende aanvraag wenst het stadsbestuur Sint-Niklaas de steenslagverharding in de 
dreef tussen de Cadzandstraat en V.O.S. Reinaert te vervangen door twee betonnen stroken 
(breedte van 1 m) met er tussen en ernaast grastegels in beton (maximale breedte 1,25 m). 
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 1 juli 2019.

Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De dreef is momenteel verhard met steenslag. De wegbreedte varieert tussen 4,60 m en 5,40 m. 
Het stadsbestuur wenst met voorliggende aanvraag de steenslagverharding te vervangen door 
twee betonnen stroken (breedte van 1 m) met er tussen en ernaast grastegels in beton 
(maximale breedte 1,25 m). De huidige aanleg vraagt te veel onderhoud en leidt tot stofhinder 
voor de aangelanden. In totaal wordt circa 250 m² betonverharding aangelegd en 307 m² wordt 
aangelegd met betonnen grasdallen. De betonverharding heeft een dikte van 20 cm en wordt 
aangelegd op een steenslagfundering van 20 cm. De betonnen grastegels worden gelegd op 
een bed van porfiersteenslag (4 cm dik) en steenslagfundering (24 cm dik). 
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 18 januari 2019 tot en met 16 februari 2019, volgens 
de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen 
tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend.

Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig advies.
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Advies omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige handelingen)
De werken situeren zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het gebruik van 
groenstroken tussen de verharding is niet mogelijk omdat er veel kruisend verkeer is. Door de 
aanleg van betonnen grasdallen zal plaatselijk de kruidgroei wel mogelijk worden. Bovendien 
wordt overtollige steenslagverharding verwijderd en vervangen door aarde. Rekening houdend 
met de bestaande toestand kan de nieuwe aanleg in deze omgeving worden verdedigd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de dreef in de Cadzandstraat goed te keuren conform de 
bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
nota plannen en foto's
Adviezen POD en MOB

20 2019_GR_00113 Urbanisatie: Omloopdreef: ontwerp nieuwe aanleg: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van de nieuwe aanleg van de Omloopdreef 
goed te keuren.

Juridische grond
Decreet betreffende de omgevingsvergunning met uitvoeringsbesluit.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Met voorliggende aanvraag wenst het stadsbestuur Sint-Niklaas de steenslagverharding in de 
Omloopdreef te Belsele te vervangen door twee betonnen stroken (breedte van 1 m) met er 
tussen een groenstrook (breedte 1 m). Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren 
ingediend.
De uiterste beslissingsdatum voor dit dossier is 1 juli 2019.

Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
Een groot deel van de Omloopdreef is verhard met steenslag. De wegbreedte varieert tussen 
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3,96 m en 5,41 m. Het stadsbestuur wenst met voorliggende aanvraag de steenslagverharding 
te vervangen door twee betonnen stroken (breedte van 1 m) met er tussen een groenstrook 
(breedte 1 m). In totaal wordt circa 950 m² betonverharding aangelegd, ter hoogte van de 
verharde zijwegen wordt in totaal 18 m² steenslagverharding aangelegd. De betonverharding 
heeft een dikte van 22 cm en wordt aangelegd op een steenslagfundering van 20 cm. 
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 18 januari 2019 tot en met 16 februari 2019, volgens 
de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen 
tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend. 

Adviezen
De adviesinstanties verleenden een gunstig advies. 

Advies omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige handelingen)
Het nieuwe ontwerp zal de toegankelijkheid voor zowel landbouwvoertuigen als fietsers 
verbeteren en zal de onderhoudslast verminderen. De werken situeren zich in agrarisch gebied 
in een uitgesproken landelijke omgeving. Door het gebruik van groenstroken tussen de 
verharding zal de nieuwe aanleg zich landschappelijk beter inpassen. De gevraagde 
handelingen zijn passend in de omgeving.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de Omloopdreef goed te keuren conform de bijlagen gehecht 
aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
nota plannen en foto's
Advies landbouw en patrimonium
Advies deputatie
Advies dienst projecten openbaar domein (wegenis)
Advies mobiliteit

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Jeugd

21 2019_GR_00117 Samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw betreffende 
het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Cultuur en vrije tijd - Jeugd

Verslag
Toelichting door schepen Bart De Bruyne.

Bondige toelichting
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is verantwoordelijke uitbater van 57 speelterreinen, waarvan 
51 openbare speelterreinen, en is daarvoor qua beheer en onderhoud gebonden aan een strikte 
regelgeving en aan een Europees normeringskader. Via het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw vervult het stadsbestuur zijn verplichting om 
speelterreinen te onderwerpen aan tussentijdse inspecties en omgevingscontroles. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor drie 
jaar.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.
Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

Argumentatie
Het stadsbestuur beheert 57 speelterreinen, waarvan 51 terreinen die in gebruik zijn als 
openbaar speelterrein. De overige speelterreinen worden gebruikt door stedelijke diensten 
(stedelijk basisonderwijs en kinderopvang) voor hun werking. Het beheer en het onderhoud van 
de speelterreinen en de speeltoestellen verloopt cyclisch: een jaarlijkse periodieke controle en 
per trimester tussentijdse inspecties en omgevingsrondgangen. Zo worden alle speeltoestellen 
aan een meervoudige controle onderworpen. Beide rondgangen worden door een verschillende 
firma uitgevoerd. Zo worden ook de firma’s onderling gecontroleerd. Sinds 2013 staat D.M.K. 
Recrea Services bvba in voor de periodieke controle, JOMI vzw doet sinds 2011 hetzelfde voor 
de tussentijdse inspecties en omgevingsrondgangen.

Door met een lokale partner uit de sociale economie samen te werken, kan op een vlotte manier 
worden ingespeeld op acute vragen over of herstellingen aan speeltoestellen. Anderszijds 
vereist deze opdracht een specfieke kennis van de regelgeving rond speelterreinen en 
speeltoestellen, waar JOMI de voorbije jaren expertise in verwierf.

In 2018 werden nieuwe speeltoestellen geplaatst op volgende locaties:
- Clementwijk Bib;
- Peter Benoitpark;
- Edmond Meertstraat.

In 2018 werden nieuwe speelterreinen ingericht op volgende locaties:
- Witte Molen;
- Clementwijk²;
- Maricolenstraat;
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- Dillaartwijk;
- Beenaertwijk (drie locaties).

In 2019 wordt de voetbalkooi aan het Kroonmolenplein vernieuwd, wordt een nieuw 
speelterrein ingericht in het Gerdapark (de definitieve plaatsing van de toestellen op het Sint-
Nicolaasplein) en worden nieuwe speeltoestellen geplaats in het Romain De Vidts stadspark. 

De samenwerking met JOMI vzw werd gunstig geëvalueerd. Voorgesteld wordt de overeenkomst 
met ongewijzigde opdracht voor drie jaar te verlengen voor 2019, 2020 en 2021. JOMI vzw kan 
deze opdracht uitvoeren voor een jaarlijks bedrag van 6.709 EUR, btw verlegd. 

Adviezen
Financiën (FIN): Gunstig advies.
Voldoende krediet voorzien tot en met dienstjaar 2021.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 30 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a), 5 stemmen tegen (Vlaams 
Belang) en 1 onthouding (PVDA)

Artikel 1
een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met JOMI vzw voor het onderhoud en de veiligheid 
van de speelterreinen waarvan de stad verantwoordelijke uitbater is. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Overzicht speelterreinen 2018
20190322 Samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw

22 2019_GR_00118 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Jeugd

Verslag
Toelichting door schepen Bart De Bruyne.

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.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van JOS 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 Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas.

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 B1: vertegenwoordigers 
van de ideologische en filosofische strekkingen. In de bijlage worden alle wijzigingen in vet 
aangeduid. De statutenwijziging is noodzakelijk om op 24 juni 2019 de algemene vergadering 
van JOS vzw te kunnen hersamenstellen. In afwachting van deze hersamenstelling wordt dit 
voorstel tot statutenwijziging op 28 maart 2019 aan de algemene vergadering in de oude 
samenstelling voorgelegd. 
Van de statutenwijziging wordt gebruik gemaakt om de vermeldingen naar het 
gemeentedecreet aan te passen naar het decreet lokaal bestuur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

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

Bijlagen
Statuten JOS vzw Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas  voorstel 4e wijziging AV 20190328

23 2019_GR_00119 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Jeugd
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Verslag
Toelichting door schepen Bart De Bruyne.

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van EVA-vzw Jeugdwerk Ondersteunen 
in Sint-Niklaas (JOS vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet 
lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de 
instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de 
algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt 
van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden 
ingenomen op de algemene vergadering. 
De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en werd de 
voorbije bestuursperiode vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd Wout De Meester, 
tevens voorzitter. Conform artikel 9 van de statuten blijft hij de stad vertegenwoordigen tot 
wanneer rechtsgeldig is overgegaan tot de hersamenstelling van de algemene vergadering. Om 
na de installatie van de gemeenteraad tot deze hersamenstelling te kunnen overgaan, moeten 
de statuten van de vereniging worden gewijzigd. Enkel zo kunnen alle fracties een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering afvaardigen. De hersamenstelling van de 
algemene vergadering is voorzien op 24 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 28 maart 2019 van JOS vzw en het mandaat van de vertegenwoordiger te 
bepalen.

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 van EVA-vzw Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas.

Argumentatie
De algemene vergadering van JOS vzw vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 om 20.30 uur. 
Op de agenda staan volgende punten:
1. goedkeuring verslag algemene vergadering 27 november 2018;
2. wijziging statuten;
3. voorstelling resultaten Gejost;
4. JOS zoekt jeugdwerkers: procedure nieuwe samenstelling bestuursorganen;
5. varia.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)
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Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw op donderdag 28 maart 2019 om 20.30 uur.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 28 maart 2019 om 
in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
Statuten JOS vzw Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas  voorstel 4e wijziging AV 20190328 
20190328 AV JOS vzw - uitnodiging vergadering
20181127 AV - verslag vergadering

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

24 2019_GR_00126 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Erfpunt: toetreding gemeente 
Moerbeke: goedkeuring

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

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 18 december 2018 heeft de gemeente Moerbeke de toetreding tot 
Erfpunt vanaf april 2019 goedgekeurd. Deze toetreding moet door de besturen van Beveren, 
Kruibeke, Lokeren, Temse, Sint-Gillis Waas, Waasmunster, Stekene en Sint-Niklaas bevestigd 
worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding van de gemeente Moerbeke tot Erfpunt 
goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 56.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2019.
Statuten van Erfpunt, artikel 6.

Argumentatie
De projectvereniging Erfpunt is als open en vooruitstrevend expertisecentrum het 
aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland. Erfpunt wil op een innovatieve en 
creatieve manier samenwerken met de verschillende stakeholders binnen het 
onroerenderfgoedwerkveld. Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van 
archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden, maar ook het creëren 
van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren 
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binnen dit regionaal onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en 
uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Om het 
onroerend erfgoed tot een onmisbaar en kleurrijk gegeven in onze samenleving te laten 
evolueren, wil Erfpunt samen met de lokale erfgoedactoren de band tussen het onroerend 
erfgoed en het brede publiek mee verder intensifiëren door bestaande publieksgerichte 
initiatieven te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe formules of evenementen 
inzake ontsluiting.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen verspreidde Erfpunt in 2018 een 
inspiratienota met speerpunten voor een daadkrachtig lokaal onroerendgoedbeleid naar al haar 
participanten en naar de andere Wase gemeenten Moerbeke, Lokeren en Zwijndrecht. De inhoud 
van deze nota overtuigde het toenmalige college van Moerbeke van de meerwaarde van 
Erfpunt, waarna Erfpunt een uitnodiging ontving om zijn werking en dienstverlening naar 
participerende gemeenten nader toe te lichten voor een delegatie van het college.
Eind 2018 ontving het secretariaat van Erfpunt een schrijven van de gemeente Moerbeke met 
de officiële vraag om te kunnen toetreden tot de projectvereniging. Deze vraag werd op 
de bestuursvergadering van 30 januari 2019 behandeld en voorwaardelijk goedgekeurd 
(conform artikel 6 van de statuten) en wel om de volgende redenen:
- historisch maakt de gemeente Moerbeke ontegensprekelijk deel uit van het Wase verleden. 
Als 'grensgemeente' zijn de erfgoedverhalen van aanwezige archeologische sites, historische 
gebouwen en bijzondere landschappen ook uniek;
- het bestuur van de gemeente wenst samen met de huidige participanten van Erfpunt een 
onderbouwde erfgoedvisie rond het aanwezige onroerend erfgoed uit te bouwen;
- de toetreding van deze kandidaat-gemeente hypothekeert in geen enkel opzicht de 
huidige dienstverlening naar de huidige participanten toe.

Adviezen
Monumentenzorg: Gunstig onder voorwaarden.
De toetreding van andere Wase gemeenten tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 
Erfpunt kan uiteraard alleen maar toegejuicht worden. Moerbeke zet momenteel op 
verschillende vlakken constructieve stappen naar nauwere (culturele) samenwerking, waarbij 
het logisch is om ook toe te treden tot Erfpunt. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt 
worden om een grondige evaluatie van de werking en financiering van Erfpunt en de 
samenwerking met de deelnemende gemeenten te maken, met als doel een evenwichtige 
ondersteuning door de verschillende deelnemende gemeenten, efficiënte werking met nauwere 
samenwerking met het lokale niveau en de uitbouw van een efficiënt en effectief erfgoedbeleid 
in de verschillende gemeenten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de toetreding van de gemeente Moerbeke tot de projectvereniging Erfpunt goed te keuren.
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Lore Baeten, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

25 2019_GR_00122 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Interwaas: stuurgroep 
Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas (Erfgoedcel 
Waasland): aanduiding leden

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

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de afvaardiging van Sint-Niklaas 
voor de stuurgroep Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas (Erfgoedcel Waasland) binnen 
lnterwaas.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikel 56.

Argumentatie
De Erfgoedcel Waasland organiseert maandelijks een stuurgroepvergadering. De stuurgroep 
begeleidt en ondersteunt bij het uitzetten van krachtlijnen voor het erfgoedbeleid en de keuze 
van toekomstige projecten. Hij vormt de verbinding tussen lnterwaas en de lokale besturen. De 
beslissingen worden formeel genomen door het Directiecomité (vanaf maart de Raad van 
Bestuur) van lnterwaas op voorstel of na advies van de stuurgroep.

Binnen een intergemeentelijke samenwerking is regelmatig overleg en terugkoppeling over 
het gezamenlijk beleid zeer belangrijk. Een goede overlegstructuur, die zorgt voor draagvlak en 
terugkoppeling, is essentieel voor een vlotte samenwerking van de verschillende 
gemeentebesturen en de Wase erfgoedgemeenschap.

ln de stuurgroep zijn zowel de schepenen (van cultuur of erfgoed van elke gemeente), de 
ambtenaren als de deskundigen (uit belendende sectoren of uit andere organisaties) of experten 
op een bepaald terrein vertegenwoordigd.

Voor de gemeente Sint-Niklaas zijn op dit ogenblik al de volgende personen afgevaardigd:
- schepen voor cultuur;
- archivaris: mevrouw Patty De Meester;
- afdelingshoofd cultuur - cultuurbeleidscoördinator: de heer Rik Van Daele;
- museumdeskundige: mevrouw Els Baetens;
- deskundige team jeugd en vrijetijdsparticipatie: de heer Ronny De Mulder.

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

Artikel 1
akkoord te gaan met de afvaardiging van Sint-Niklaas voor de stuurgroep Cultureel-
Erfgoedconvenant Land van Waas (Erfgoedcel Waasland) binnen lnterwaas, zijnde:
- schepen voor cultuur: de heer Filip Baeyens;
- archivaris: mevrouw Patty De Meester; 
- afdelingshoofd cultuur - cultuurbeleidscoördinator: de heer Rik Van Daele; 
- museumdeskundige: mevrouw Els Baetens;
- deskundige team jeugd en vrijetijdsparticipatie: de heer Ronny De Mulder.

26 2019_GR_00121 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Activiteiten Cultuurcentrum 
Sint-Niklaas vzw: aanduiding leden algemene 
vergadering, voordracht leden raad van bestuur en 
dagelijks bestuur

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

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene 
vergadering van vzw ACCSI, alsook leden voor te dragen voor de raad van bestuur en het 
dagelijks bestuur.

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, artikel 246.
Statuten EVA-vzw Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas.

Argumentatie
De leden van de vereniging worden ingedeeld in drie categorieën:
- categorie A: de stad Sint-Niklaas;
- categorie B: een vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen;
- categorie C: een vertegenwoordiging van de gebruikers en/of deskundigen.

Algemene vergadering:
Categorie A: de stad Sint-Niklaas
De stad Sint-Niklaas zetelt in de algemene vergadering als enig lid van categorie A. De 
algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de stad zonder stemming.
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De stad Sint-Niklaas wordt als lid in de algemene vergadering vertegenwoordigd door de 
schepen van cultuur die zich kan laten vervangen door een ander lid van de gemeenteraad.

Categorie B: vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen
Categorie B bestaat in de algemene vergadering uit:
- elk lid van de cultuurraad wordt door de cultuurraad voorgedragen als lid van de algemene 
vergadering;
- elke fractie in de gemeenteraad draagt één vertegenwoordiger voor als lid van de algemene 
vergadering.
De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden van categorie B, 
voorgedragen door de cultuurraad en door de politieke fracties in de gemeenteraad, zonder 
stemming. De leden behorend tot categorie B zetelen in eigen naam in de algemene 
vergadering.

Categorie C: vertegenwoordiging van de gebruikers en/of deskundigen
Categorie C telt minimum acht leden in de algemene vergadering.
De leden behorend tot categorie C zijn gebruikers en/of deskundigen die door het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgedragen uit een kandidatenlijst die is samengesteld 
na een open oproep.
De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden van categorie C, 
voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen, zonder stemming. De leden 
behorend tot categorie C zetelen in eigen naam in de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur heeft de vertegenwoordiger van 
categorie A (de stad Sint-Niklaas) in de algemene vergadering, of zijn plaatsvervanger, de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid. De vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger beschikken 
overeenkomstig artikel 246 § 1 van het decreet lokaal bestuur, steeds over de meerderheid van 
de stemmen in de algemene vergadering. Zij handelen overeenkomstig artikel 246 § 2 van het 
decreet lokaal bestuur overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. De stad Sint-
Niklaas draagt als enig lid van categorie A bovendien steeds een meerderheid van de leden voor 
van de raad van bestuur.

De personen die een ambt of functie bekleden, vermeld in artikel 229 van het decreet lokaal 
bestuur, kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder 
in de vereniging.
Personeelsleden van de stad Sint-Niklaas kunnen geen lid worden van de vereniging.

Voor de leden van categorie B gelden geen andere specifieke bepalingen dan lid zijn van de 
cultuurraad of vertegenwoordiger zijn van een politieke fractie in de gemeenteraad. De leden 
van categorie B hoeven niet het mandaat van gemeenteraadslid te bekleden. Voor de leden van 
categorie C, gelden geen specifieke bepalingen.

Raad van bestuur
Categorie A: bestuurders voorgedragen door de stad Sint-Niklaas
De gemeenteraad draagt minstens veertien bestuurders voor, en in elk geval een meerderheid 
van de leden van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 246 § 1 van het decreet lokaal 
bestuur.
Voor de bestuurders aangeduid door categorie A gelden volgende regels:
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- de schepen voor cultuur wordt door de gemeenteraad voorgedragen als voorzitter van de raad 
van bestuur;
- één vertegenwoordiger uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
schepenen, wordt door de gemeenteraad voorgedragen als ondervoorzitter van de raad van 
bestuur;
- behalve de schepen voor cultuur, moeten de andere bestuurders niet noodzakelijk de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben;
- elke fractie in de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder;
- het principe van evenredige vertegenwoordiging; conform artikel 9b van het Cultuurpact, 
wordt gerespecteerd;
- ten hoogste twee derde van de voorgedragen bestuurders is van hetzelfde geslacht.

Categorie B: bestuurders voorgedragen door de cultuurraad
De cultuurraad draagt tien bestuurders voor.

Categorie C: bestuurders voorgedragen namens de gebruikers/deskundigen
Namens de categorie C worden minimum drie bestuurders voorgedragen door het college van 
burgemeester en schepenen uit een kandidatenlijst die is samengesteld na een open oproep 
zoals bedoeld in artikel 5 § 2 van de statuten.

Dagelijks bestuur
bestaat uit:
- de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van rechtswege;
- twee bestuurders voorgedragen door de gemeenteraad voor categorie A;
- twee bestuurder voorgedragen door de leden van categorie B;
- één bestuurder voorgedragen door de leden van categorie C.

De bestuurders in het dagelijks bestuur, zetelend voor de stad Sint-Niklaas, worden 
voorgedragen door de gemeenteraad, en benoemd door de raad van bestuur, zonder stemming.

De bestuurders in het dagelijks bestuur, voorgedragen door en zetelend voor categorieën B en 
C, worden benoemd door de raad van bestuur bij geheime stemming en bij volstrekte 
meerderheid van stemmen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, 
- artikel 2:
de heer Maxime Callaert: 28 ja-stemmen, 8 nee-stemmen, 2 onthoudingen

- artikel 3: 
met 37 ja-stemmen, 1 onthouding

- artikel 4:
met 29 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 2 onthoudingen

- artikel 5:
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de heer Sander Vandenhende: 27 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 4 onthoudingen
de heer Klaus De Pillecyn: 25 ja-stemmen, 9 nee-stemmen, 4 onthoudingen

Artikel 1
kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de schepen van cultuur, de heer Filip 
Baeyens, als voorzitter van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks 
bestuur van ACCSI vzw. 

Artikel 2
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de schepen van cultuur van de stad Sint-Niklaas 
voor de algemene vergadering van ACCSI vzw aan te duiden:
- de heer Maxime Callaert.

Artikel 3
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van ACCSI vzw aan 
te duiden:
- de heer Luk Huys (namens N-VA);
- de heer Jonas De Cauwer (namens Groen);
- de heer Klaus De Pillecyn (namens Open Vld);
- de heer Hugo Pieters (namens Vlaams Belang);
- de heer Johan Uytdenhouwen (namens CD&V);
- mevrouw Ilse Bats (namens sp.a);
- de heer Raoul Flies (namens PVDA).

Artikel 4
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van ACCSI vzw aan te 
duiden:
- de heer Luk Huys ( namens N-VA) (ondervoorzitter);
- de heer Filip Baeyens (namens N-VA);
- mevrouw Lutgarde Verstraete (namens N-VA);
- mevrouw Rita Waterschoot (namens N-VA);
- de heer Mario Schelfhout (namens N-VA);
- de heer Bart Willems (namens Groen);
- de heer Sander Vandenhende (namens Groen);
- de heer Klaus De Pillecyn (namens Open Vld);
- de heer Armand De Block (namens Vlaams Belang);
- mevrouw Kristien Bogemans (namens Vlaams Belang);
- mevrouw Sara Weemaes (namens CD&V);
- de heer Tom Piessens (namens CD&V);
- mevrouw Ilse Bats (namens sp.a);
- de heer Maarten Kras (namens sp.a);
- de heer Raoul Flies (namens PVDA).

Artikel 5
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in het dagelijks bestuur van ACCSI vzw aan te 
duiden:
- de heer Sander Vandenhende (namens Groen);
- de heer Klaus De Pillecyn (namens Open Vld).



Gemeenteraad 49/74 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 maart 2019

Artikel 6
kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de ondervoorzitter van de raad van 
bestuur als ondervoorzitter van het dagelijks bestuur van ACCSI vzw.

Bijlagen
Statuten ACCSI GR 22-02-2019

27 2019_GR_00120 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: projectvereniging Wase 
Cultuurcentra Overlegplatform: aanduiding leden raad 
van bestuur

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

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee effectieve en twee plaatsvervangende 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de raad van bestuur van de projectvereniging Wase 
Cultuurcentra Overlegplatform (WACCO).

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 56.
Statuten van WACCO.

Argumentatie
De projectvereniging WACCO (Wase Cultuurcentra Overlegplatform, maatschappelijke zetel 
gevestigd te Sint-Niklaas, Grote Markt 1) bepaalt in haar statuten in artikelen 17 en 19 de 
samenstelling van de raad van bestuur. De vereniging heeft tot doel: de zorg voor en de 
communicatie rond cultuurspreiding, bevordering van gemeenschapsvorming en participatie 
van cultuurgoederen in de meest ruime betekenis. Het werkingsgebied omvat de gemeenten 
Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht en kan uitgebreid 
worden met andere gemeenten. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks dienstig zijn ter verwezenlijking van haar statutaire doelstelling.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van WACCO benoemen de deelnemers rechtstreeks 
de leden van de raad van bestuur. Voor de gemeenten kunnen uitsluitend burgemeesters, 
schepenen of gemeenteraadsleden deel uitmaken van deze raad.

Volgens artikel 19 wordt de raad van bestuur samengesteld naar rata van twee aangeduide 
afgevaardigden per deelnemende gemeente, met een systeem van effectieven en 
plaatsvervangers.

Eén afgevaardigde zetelt als stemgerechtigde bestuurder, de andere als niet-stemgerechtigde 
afgevaardigde. Deze niet-stemgerechtigde afgevaardigde is steeds een raadslid in de betrokken 
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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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Filip Baeyens en de heer Sander Vandenhende: 27 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 
onthoudingen
de heer Frans Wymeersch en mevrouw Anneke Luyckx: 6 ja-stemmen, 17 nee-stemmen, 15 
onthoudingen

- artikel 2:
mevrouw Lieve Van daele en de heer Johan Uytdenhouwen: 26 ja-stemmen, 1 nee-stem, 11 
onthoudingen

Artikel 1
als effectieve stemgerechtigde bestuurder van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van 
de projectvereniging WACCO (Wase Cultuurcentra Overlegplatform) aan te duiden:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai.
met als plaatsvervanger:
- de heer Sander Vandenhende.

Artikel 2
als effectieve niet-stemgerechtigde bestuurder van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur 
van de projectvereniging WACCO (Wase Cultuurcentra Overlegplatform) aan te duiden:
- mevrouw Lieve Van Daele;
met als plaatsvervanger:
- de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid, °19 juli 1969, Grote Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Statuten WACCO

28 2019_GR_00123 Stedelijke openbare bibliotheek: beheerscommissie: 
wijziging organiek reglement en 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 akkoord te gaan met een wijziging in het organiek 
reglement van de stedelijke openbare bibliotheek met betrekking tot het aantal 
vertegenwoordigers in de beheerscommissie, alsook de vertegenwoordigers voor de 
beheerscommissie aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Organiek reglement van de stedelijke openbare bibliotheek.

Argumentatie
Het organiek reglement van de bibliotheek bepaalt in artikel 4 de samenstelling:
De beheersommissie wordt samengesteld uit 28 leden:
- veertien afgevaardigden van de gemeenteraad, waarbij de mandaten van afgevaardigden 
evenredig worden verdeeld over alle fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld;
- veertien vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen, namelijk acht gebruikers 
aangeduid door de gemeenteraad en zes afgevaardigden van de culturele raad.

Aangezien in deze legislatuur de commissie niet meer uit veertien, maar vijftien leden bestaat, 
wordt ook het aantal politiek afgevaardigden binnen deze adviesraad verhoogd van veertien 
naar vijftien. Om het evenwicht te bewaren wordt ook aan de gebruikers één persoon 
toegevoegd. Zie het organiek reglement (artikel 4) in bijlage.

De beheerscommissie wordt dan samengesteld uit 30 leden:
- vijftien afgevaardigden van de gemeenteraad, waarbij de mandaten van afgevaardigden 
evenredig worden verdeeld over alle fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld;
- vijftien vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen, namelijk negen gebruikers 
aangeduid door de gemeenteraad en zes afgevaardigden van de culturele raad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
met 36 ja-stemmen, 2 onthoudingen

- artikel 2:
met 32 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 3 onthoudingen

Artikel 1
volgende vijftien vertegenwoordigers (evenredig verdeeld over de fracties) van de stad Sint-
Niklaas op de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek aan te duiden:
- de heer Matthias Behiels (namens N-VA);
- de heer Marcel Van Looy (namens N-VA);
- de heer Roel Vandecasteele (namens N-VA);
- de heer Giel Verhelst (namens N-VA);
- de heer Mario Schelfhout (namens N-VA);
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- de heer Sander Vandenhende (namens Groen);
- mevrouw Catherine Decraene (namens Groen);
- de heer Laurens De Buck (namens Open Vld);
- de heer Karin Milik (namens Vlaams Belang);
- de heer Marc Vrancken (namens Vlaams Belang);
- mevrouw Monique Cornelis (namens CD&V);
- de heer Georges Schelfaut (namens CD&V);
- de heer Lucien Bats (namens sp.a);
- de heer Patrick D'Hondt (namens sp.a)
- de heer Ilan Amar (namens PVDA).

Artikel 2
volgende negen vertegenwoordigers (gebruikers) van de stad Sint-Niklaas op de 
beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek aan te duiden:
- de heer Frank Van Puymbroeck;
- de heer Wim De Mont;
- de heer Karel Van Landeghem;
- de heer Roland De Meerleer;
- de heer Erik Vercauteren;
- mevrouw Marie-Claire De Coster;
- de heer Jan Triest;
- de heer Roel Thierens;
- mevrouw Eline Dhaen.

Artikel 3
kennis te nemen van de zes afgevaardigden uit de cultuurraad van de stad Sint-Niklaas op de 
beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek:
- mevrouw Maartje De Wilde;
- de heer Dirk Vergult;
- mevrouw Laureline Soubry;
- mevrouw Karin Tavernier;
- mevrouw Marcella Piessens;
- mevrouw Vinciane Meert.

Bijlagen
Organiek reglement Bib

29 2019_GR_00124 Stedelijke musea: museumcommissie: wijziging organiek 
reglement en 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 akkoord te gaan met een wijziging in het organiek 
reglement van de stedelijke musea met betrekking tot het aantal vertegenwoordigers in de 
museumcommissie, alsook de vertegenwoordigers voor de museumcommissie aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Organiek reglement van de stedelijke musea.

Argumentatie
Het organiek reglement van SteM bepaalt in artikel 4 de samenstelling:
De museumcommissie wordt samengesteld uit 28 leden:
- veertien afgevaardigden van de gemeenteraad waarbij de mandaten van afgevaardigden 
evenredig worden verdeeld over alle fracties waaruit de gemeentraad is samengesteld;
- veertien vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen, namelijk acht gebruikers 
aangeduid door de gemeenteraad en zes afgevaardigden van de culturele raad. 

Aangezien in deze legislatuur de commissie niet meer uit veertien, maar vijftien leden bestaat, 
wordt ook het aantal politiek afgevaardigden binnen deze adviesraad verhoogd van veertien 
naar vijftien. Om het evenwicht te bewaren wordt ook aan de gebruikers één persoon 
toegevoegd. Zie de wijzigingen in het organiek reglement (artikel 4) in bijlage.

De museumcommissie wordt dan samengesteld uit 30 leden:
- vijftien afgevaardigden van de gemeenteraad waarbij de mandaten van afgevaardigden 
evenredig worden verdeeld over alle fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld;
- vijftien vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen nl. negen gebruikers 
aangeduid door de gemeenteraad en zes afgevaardigden van de culturele raad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
met 37 ja-stemmen, 1 onthouding

- artikel 2:
met 32 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 4 onthoudingen

Artikel 1
volgende vijftien vertegenwoordigers (evenredig verdeeld over de fracties) van de stad Sint-
Niklaas op de museumcommissie van de stedelijke musea (SteM) aan te duiden:
- de heer Dirk De Troyer (namens N-VA);
- de heer Jan Verhofstadt (namens N-VA);
- de heer Marcel Van Looy (namens N-VA);
- de heer Wim Raes (namens N-VA);
- de heer Bart Willems (namens Groen);
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- de heer Bram Noens (namens Groen);
- mevrouw Véronique Dhaeyer (namens Open Vld);
- mevrouw Kristien Bogemans (namens Vlaams Belang);
- de heer Marc Vrancken (namens Vlaams Belang);
- de heer Marc Peeters (namens CD&V);
- mevrouw Jeanine De Boever (namens CD&V);
- de heer Gerrit Van Puyvelde (namens sp.a);
- de heer Nicolas Rodrigo (namens sp.a);
- mevrouw Gilberte Van Hoey (namens PVDA).

Artikel 2
volgende negen vertegenwoordigers (gebruikers) van de stad Sint-Niklaas op de 
museumcommissie van de stedelijke musea (SteM) aan te duiden:
- de heer Marc Steels;
- de heer Roel Daenen;
- mevrouw Leen Heyvaert;
- de heer Lucien Bats;
- mevrouw Stephanie François;
- de heer Geert Vandenhende;
- mevrouw Inge Baetens;
- de heer Dirk Van Overmeire;
- mevrouw Laura Staut.

Artikel 3
kennis te nemen van de zes afgevaardigden uit de cultuurraad van de stad Sint-Niklaas op de 
museumcommissie van de stedelijke musea (SteM):
- de heer Chris De Beer;
- mevrouw Maartje de Wilde;
- de heer Jack van Peer;
- de heer Bart Thiron;
- mevrouw Hilde Reyniers;
- de heer LuK Van Meervenne.

Bijlagen
museumcommissie_organiekreglement

30 2019_GR_00125 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
academieraad: aanduiding leden: correctie

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

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad in zitting van  22 februari 2019 werd gevraagd vertegenwoordigers aan te 
duiden voor de academieraad voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans 
(SAMWD). Hierbij werd éénzelfde afgevaardigde aangeduid als ondervoorzitter, maar eveneens 
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als waarnemer (zonder stemrecht) namens de gemeenteraadsfractie van Open VLD. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een andere vertegenwoordiger aan te duiden als 
waarnemer namens de gemeenteraadsfractie van Open VLD.

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
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de academieraad van de stedelijke academie 
voor muziek, woord en dans werden in de gemeenteraad van 22 februari 2019 volgende 
personen aangeduid:
- de voorzitter: 
  de heer Freddy De Leenheer;
- de ondervoorzitter:
  de heer Eddy Quasten;
- 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;
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  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.

Hierbij werd de heer Eduard (Eddy) Quasten aangeduid als ondervoorzitter, maar eveneens als 
waarnemer (zonder stemrecht) namens de gemeenteraadsfractie van Open VLD.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
met 27 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger zonder stemrecht van de stad Sint-Niklaas, namens de Open Vld fractie, 
op de academieraad van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans aan te duiden: 
- mevrouw Nathalie Krekels.

Bijlagen
academiereglement SAMWD definitieve versie

31 2019_GR_00127 Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad: 
aanduiding leden: correctie

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

Bondige toelichting
In de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2019 werden vertegenwoordigers aangeduid voor 
de academieraad voor de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK). Hierbij ontbrak nog 
de ondervoorzitter en werd één persoon zowel als stemgerechtigde vertegenwoordiger vanuit 
de inrichtende macht aangeduid, alsook als waarnemer voor Groen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ondervoorzitter voor de academieraad voor de 
stedelijke academie voor schone kunsten (SASK) aan te duiden, alsook een andere 
vertegenwoordiger aan te duiden als waarnemer namens de gemeenteraadsfractie van Groen.

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

Op de gemeenteraad van 22 februari 2019 werden volgende vertegenwoordigers aangeduid:
- 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 en mevrouw Ingeborg Nijs;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), op 
gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars: mevrouw Ann Covents en mevrouw 
Nele Merckx;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, op voordracht van de 
leraars: mevrouw Sarah De Smedt en de heer Servi Van Grinsven;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht: de heer Hendrik 
Koninckx en 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 LuK Van Meervenne, de heer Roland de 
Meerleer en 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.
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Hierbij ontbrak nog de ondervoorzitter en werd mevrouw Ingrid De Ruyte als stemgerechtigde 
vertegenwoordiger vanuit de inrichtende macht én als waarnemer namens Groen aangeduid. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
met 27 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen

- artikel 2:
met 27 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als ondervoorzitter op de academieraad van de stedelijke academie voor schone kunsten aan te 
duiden:
-  de heer Filip Wouters.

Artikel 2
als vertegenwoordiger zonder stemrecht van de stad Sint-Niklaas, namens de Groen fractie, op 
de academieraad van de stedelijke academie voor schone kunsten aan te duiden: 
-  de heer Dirk Baeck.

Bijlagen
academiereglement SASK definitieve versie

Vorming en educatie

32 2019_GR_00128 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans en 
stedelijke academie voor schone kunsten: 
vertegenwoordigers beheerscomité interlokale vereniging 
deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Vorming en educatie

Verslag
Toelichting door schepen Filip Baeyens.

Bondige toelichting
In zitting van 24 augustus 2018 keurde de gemeenteraad de oprichting goed van de interlokale 
vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas. Deze vereniging regelt de samenwerking met 
de gemeenten Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse waar zich één of twee 
vestigingsplaatsen bevinden van onze academies. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 
duiden in het beheerscomité van deze interlokale vereniging.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Argumentatie
In zitting van 24 augustus 2018 keurde de gemeenteraad de oprichting goed van de interlokale 
vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas. Dat was een gevolg van het nieuwe decreet 
voor deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 waarbij intergemeentelijke samenwerkingen 
niet langer via bilaterale contracten mochten verlopen, maar overeenkomstig de bepalingen 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moeten 
gebeuren.

De nieuwe interlokale vereniging is een samenwerkingsverband tussen de stad Sint-Niklaas en 
de gemeenten waar zich één of twee vestigingsplaatsen van de stedelijke academies bevinden: 
Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse. Sint-Niklaas is de 'beherende' gemeente, de 
overige partners zijn 'deelnemende' gemeenten. Elk gemeentebestuur moet een effectief lid en 
een plaatsvervanger aanduiden om te zetelen in het beheerscomité van deze interlokale 
vereniging. Voor Sint-Niklaas werden daartoe in gemeenteraadszitting van 24 augustus 2018 
respectievelijk mevrouw Annemie Charlier en de heer Luk Huys aangeduid. Het mandaat van 
mevrouw Charlier eindigde echter van rechtswege toen haar ambt van schepen eindigde; het 
mandaat van de heer Huys eindigde met het verstrijken van de bestuursperiode.

Overeenkomstig artikel 5 van de overeenkomst inzake de interlokale vereniging deeltijds 
kunstonderwijs Sint-Niklaas, door de gemeenteraad in zitting van 24 augustus 2018 
goedgekeurd, moeten zowel de beherende als de deelnemende gemeenten bij algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden nieuwe bestuurders aanduiden in de eerste drie maanden 
volgend op het jaar van de verkiezingen. Zij treden aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 
In zitting van het beheerscomité van 9 november 2018 werd bij consensus afgesproken dat niet 
enkel de effectieve leden maar ook hun plaatsvervangers deel moeten uitmaken van hun 
respectieve colleges van burgemeester en schepenen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de heer Filip Baeyens, schepen, af te vaardigen als lid voor het beheerscomité van de 
interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas.

Artikel 2
de heer Bart De Bruyne, schepen, af te vaardigen als plaatsvervangend lid voor het 
beheerscomité van de interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Sint-Niklaas.
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WELZIJN

Gezin en onderwijs

33 2019_GR_00142 Subsidiereglement 'brede school': goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Gezin en onderwijs

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellaties van raadsleden Jef Maes en Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx die het stemgedrag van haar fractie toelicht.

Bondige toelichting
Op 18 december 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de projectfiche rond 
brede school goed. Een dienstoverstijgende werkgroep werd opgericht om het brede school 
verhaal samen vorm te geven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het subsidiereglement 'brede school' goed te keuren.

Argumentatie
Het huidige subsidiereglement 'brede school' is voorbijgestreefd. Op 18 december 2017 keurde 
het college van burgemeester en schepenen de opstart van een project rond brede school goed.

De doelstelling hierbij was om clusteroverstijgend tot een duidelijke en afgelijnde visie rond 
brede school te komen om op basis van deze visie een aantal prioriteiten vast te leggen en een 
kader uit te tekenen voor eventuele projectsubsidies.
De krijtlijnen van het kader zijn de volgende:
- duidelijke doelstellingen naar alle partners;
- bepaling van de doelgroep(en);
- projectbeschrijving gelinkt aan de visie;
- ruimte biedend aan de doelgroep;
- het kader moet laagdrempelig genoeg zijn.

Om tot deze doelstellingen te komen werd een clusteroverstijgende werkgroep opgericht. 
Vertegenwoordigers uit de diensten omgeving, jeugd, cultuur, sport, buitenschoolse 
groepsopvang, gezin en onderwijs, regie kinderopvang namen deel aan deze werkgroepen.
Samen kwamen ze tot:
- een visie rond brede school in Sint-Niklaas, 
- het afbakenen van de doelgroep;
- algemene thema's om aan de brede leer- en leefomgeving van kinderen te werken.
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Deze visie, doelgroep en thema's werden teruggekoppeld naar en goedgekeurd door de 
stuurgroep op 10 september 2018.

Na deze goedkeuring konden de leden van de werkgroep aan de slag met het uittekenen van 
een subsidiereglement. Dit reglement wordt in bijlage toegevoegd en ligt voor ter goedkeuring.
Op 12 maart worden de scholen uitgenodigd voor een infosessie rond brede school in Sint-
Niklaas. Tevens zullen de scholen geïnformeerd worden over het komende subsidiereglement, 
dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Scholen kunnen intekenen op een oproep rond brede school. Zij zullen hun aanvraag moeten 
motiveren en voorstellen aan een jury op 22 mei 2019. Uit de kandidaten zullen twee 
pilootscholen gekozen worden die gedurende drie opeenvolgende schooljaren subsidies zullen 
krijgen om hun brede-schoolproject uit te werken. Tijdens het eerste schooljaar zullen zij 
maximum 5000 EUR kunnen ontvangen, na een tussentijdse evaluatie zal beslist worden of het 
project wordt verlengd met een tweede subsidie van 2500 EUR. Na het tweede schooljaar zal 
opnieuw een evaluatie plaatsvinden, waarbij de scholen opnieuw een verlenging kunnen 
aanvragen en opnieuw een subsidie van 2500 EUR kunnen verkrijgen. De folder met beknopte 
samenvatting van het subsidiereglemen wordt toegevoegd in bijlage 1.

Naast deze projectsubsidie kunnen scholen ook beroep doen op het advies van een deskundige 
brede school van het steunpunt diversiteit en leren. De scholen krijgen vier coachingssessies 
aangeboden om het project op te starten en uit te werken.
De nodige middelen voor 2019 zullen voorzien worden door interne kredietverschuivingen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor  (N-VA, Groen Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
het subsidiereglement 'brede school' goed te keuren. 
Het ontwerp subsidiereglement wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
brede school - communicatiefolder scholen.pdf
AV Ontwerp subsidiereglement Brede School

AANVULLENDE PUNTEN

Voorzitter Mia Mortier leest de resultaten van de stemmingen voor van de punten met 
betrekking tot de vertegenwoordiging in de verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: zijn verkozen voor de algemene 
vergadering: de heer Lieven Dehandschutter en de heer Wout De Meester met 28 ja-stemmen; is 
voorgedragen voor de raad van bestuur: de heer Lieven Dehandschutter met 29 ja-stemmen; is 
voorgedragen voor de bestuurscommissie Veilige gemeenten: de heer Lieven Dehandschutter 
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met 29 ja-stemmen; is voorgedragen voor de bestuurscommissie De gemeente in Europa en de 
wereld: de heer Lieven Dehandschutter met 29 ja-stemmen;
- Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting: zijn verkozen voor de algemene vergadering: 
de heer Mario Schelfhout en mevrouw Marijke Henne met 27 ja-stemmen; zijn voorgedragen 
voor de raad van bestuur: mevrouw Marijke Henne, de heer Steven Dehandschutter, de heer 
Mario Schelfhout met 27 ja-stemmen, mevrouw Ursula Jaramillo met 24 ja-stemmen, de heer 
Geert Van Drom met 25 ja-stemmen, is voorgedragen als voorzitter: mevrouw Marijke Henne 
met 26 ja-stemmen;
- Cipal: is voorgedragen voor de raad van bestuur: de heer Jan Moons met 29 ja-stemmen;
- ACCSI: is verkozen als plaatsvervanger van de schepen in de algemene vergadering: de heer 
Maxime Callaert met 27 ja-stemmen; de lijst van de algemene vergadering is verkozen met 36 
ja-stremmen; is verkozen als voorzitter: de heer Filip Baeyens met 29 ja-stemmen; is verkozen 
als ondervoorzitter: de heer Luk Huys met 28 ja-stemmen; de lijst van de raad van bestuur is 
verkozen met 36 ja-stemmen; zijn voorgedragen voor het dagelijks bestuur: de heer Sander Van 
den Hende en de heer Klaus De Pillecyn met 27 ja-stemmen;
- WACCO: zijn verkozen in de raad van bestuur: de heer Filip Baeyens en de heer Sander Van den 
Hende met 27 ja-stemmen en mevrouw Lieve Van Daele en de heer Johan Uytdenhouwen met 
26 ja-stemmen;
- beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek: de lijst is goedgekeurd met 36 ja-
stemmen en de lijst met gebruikers is goedgekeurd met 32 ja-stemmen;
- museumcommissie: de lijst is goedgekeurd met 37 ja-stemmen en de lijst met gebruikers is 
goedgekeurd met 32 ja-stemmen;
- stedelijke academie voor muziek, woord en dans: is verkozen: mevrouw Nathalie Krekels met 
27 ja-stemmen;
- stedelijke academie voor schone kunsten: zijn verkozen: de heer Filip Wouters en de heer Dirk 
Baeke met 27 ja-stemmen.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt de uitslag van de stemming op papier te
ontvangen.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier die meldt dat de uitslag vermeld wordt in de notulen en 
in de besluiten.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die meldt dat hij de uitslag niet gevonden heeft.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier dat mevrouw Joke Smet van de dienst 
bestuursadministratie de uitslag zal mailen naar raadslid Frans Wymeersch.

IR 1 Interpellatie van raadslid Filip Herman: Parkeer- en zorgsticker als hulp voor 
hulpverleners uit Sint-Niklaas

Indiener(s)
Filip Herman

Verslag
Interpellatie van raadsleden Filip Herman, Marc Huys en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die de suggestie doet om een evaluatie te houden van 
het jaarabonnement van de zorgverlenerskaart.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens die meldt dat er een evaluatie gehouden zal worden.



Gemeenteraad 63/74 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 maart 2019

Interpellatie van raadslid Marc Huys die vraagt dat het stadsbestuur contact opneemt met 
besturen (Zele, Eeklo, Deinze …) die ervaring hebben met zorgparkings om te kijken hoe deze 
besturen de zorgparkings evalueren.

Toelichting
Hulpverleners uit onze stad kunnen nu al voor honderd EUR een jaarabonnement aankopen om 
overal op ons grondgebied te parkeren tijdens hun zorgverlenende activiteiten. Nu is het zo dat 
er soms plaatsen en straten zijn waar op dat moment geen plaats is om reglementair te 
parkeren. Daarom lijkt het me een optie dat bewoners van onze stad een 'Parkeer- en 
zorg'sticker kunnen aanbrengen aan hun woonst of garagepoort om op die manier aan te geven 
dat je als bewoner tijdelijk uw oprit of plaats voor uw garagepoort ter beschikking wil stellen 
voor dokters, thuisverplegers, kinesisten en andere hulpverleners.

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

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Toekomst van de voetbalsport in het 
algemeen in Sint-Niklaas en van sportcentrum Puyenbeke in het bijzonder na de  
beslissing van Waasland Beveren

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch, Kris Van der Coelden, Jef Maes, Julien 
Ghesquière en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellaties van raadsleden Kris Van der Coelden, Julien Ghesquière, Jef Maes en Frans 
Wymeersch.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Toelichting
De beslissing van Waasland Beveren om eenzijdig een einde te stellen aan de erfpacht heeft zo 
zijn gevolgen. In eerste instantie voor de paar honderd jeugdspelers die op straat komen te 
staan.
Graag wil ik van het college van burgemeester en schepenen vernemen hoe ze met deze 
beslissing omgaan, wat men vanuit de stad van plan is om een en ander in goede banen te 
leiden.
Wat wordt de rol van Puyenbeke in de onmiddellijke toekomst en is er mogelijkheid en heeft 
het zin om een globaal 'voetbaldebat' te voeren op stedelijk en zelfs regionaal vlak?

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuwe horecacoach?

Indiener(s)
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Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge en Ine Somers.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Toelichting
We vernemen onrechtstreeks en via de pers dat er een nieuwe horecacoach is. We stellen ons 
hierbij enkele vragen.
- Wat is er gebeurd met de vroegere horecacoach?
- Welke procedure heeft men gevolgd om tot een nieuwe coach te komen?
- Waarom werd de gemeenteraad daar niet formeel over ingelicht, noch over de vacature, noch 
over de aanstelling?
- Als er al een collegebeslissing zou zijn, waar en wanneer is die genomen?
- Wat is de taakstelling van de nieuwe coach en welk statuut heeft zij exact?

IR 4 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Van parkbos naar spelfaciliteit?

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellaties van raadsleden Christel Geerts en Wout De Meester.
Beantwoord door schepenen Wout De Meester en Bart De Bruyne.
Interpellatie van raadslid Maxime Callaert.
Beantwoord door schepenen Wout De Meester en Bart De Bruyne.

Toelichting
Op 4 maart lazen we in de krant dat de stad Sint-Niklaas het nieuw aangeplante deel van het 
stadspark gaat inrichten als grote, avontuurlijke speelplek.
De bevoegde schepenen stellen dat : "We gaan het bos (ruimte tussen het fietspad en de 
Moerlandstraat) openstellen en omvormen tot een grote, avontuurlijke speelzone", aldus 
schepen voor Jeugd Bart De Bruyne en schepen voor Natuur Wout De Meester. Graag willen we 
dit punt besproken zien. 

IR 6 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Voetbal - aangekondigd vertrek 
Waasland Beveren in Puyenbeke

Indiener(s)
Kris Van der Coelden
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Toelichting
Via de pers vernamen we dat Waasland Beveren zijn jeugdwerking op de terreinen van 
Puyenbeke wil stopzetten. Dit roept een aantal vragen op die we aan het college van 
burgemeester en schepenen zouden willen voorleggen.

IR 7 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Paddenschoothof - opportuniteiten

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Het Paddenschoothof staat al een tijdje te koop. Dat biedt opportuniteiten om tegemoet te 
komen aan de behoefte aan openbaar groen in de buurt. We maakten hierover begin maart een 
nota over aan het stadsbestuur, waarover we graag in de gemeenteraad het debat zouden 
aangaan. 

IR 8 Interpellatie van raadslid Karel Noppe: Digitalisering en modernisering van de 
burgerlijke stand

Indiener(s)
Karel Noppe

Verslag
Interpellatie van raadslid Karel Noppe.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Vanaf 31 maart 2019 wordt de nieuwe regelgeving rond de burgerlijke stand van kracht. Met de 
oprichting van de DABS (Databank voor Akten van de Burgelijke Stand) zullen akten voortaan op 
elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register. 
Toegankelijkheid en gegevensuitwisseling staan daarbij voorop. Graag had ik hier twee zaken 
over bevraagd. Ten eerste, is de Stad Sint-Niklaas goed voorbereid op de implementatie van 
deze nieuwe manier van werken? En ten tweede, welke impact zal de regelgeving in de praktijk 
hebben op de burgers? 
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IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de infovergaderingen rond diftar

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens.

Toelichting
Op diverse plaatsen heeft het stadsbestuur in samenwerking met MIWA 
informatievergaderingen georganiseerd rond de invoering van diftar. Naar aanleiding van deze 
vergaderingen en wat daar werd opgemerkt, wens ik een aantal vragen te stellen aan het 
stadsbestuur. 

IR 10 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Asweide Heimolen

Indiener(s)
Gaspard Van Peteghem

Verslag
Interpellaties van raadsleden Gaspard Van Peteghem, Frans Wymeersch, Christel Geerts en Jef 
Maes.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellaties van raadsleden Christel Geerts en Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellaties van raadsleden Aster Baeck, Julien Ghesquière en Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.

Toelichting
Het college van burgemeester en schepenen heeft een bouwvergunning goedgekeurd om de 
asweide op Heimolen om te spitten.
Wat is hier de bedoeling van?                                                       

Voorzitter Mia Mortier schorst de zitting om 00:18 uur

Voorzitter Mia Mortier heropent de zitting om 00:38 uur.

IR 12 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Beveiliging oversteekplaatsen voor 
voetgangers
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Indiener(s)
Marc Huys

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

Toelichting
Volgens art.24.4 van de wegcode is het verboden een voertuig te laten parkeren op minder dan 
5 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers.
Dit verbod wordt danig genegeerd. Het constant handhaven is vrijwel onmogelijk.
Daarom stellen we voor het verbod af te dwingen door aanleg van VOWA's = 
voetgangerswadden.

IR 13 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Uitbreiding capaciteit Westakkers ten 
behoeve van bijkomend contingent vluchtelingen

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
Niettegenstaande een sluiting van domein Westakkers in het vooruitzicht gesteld, mee 
aangekondigd door  een schepen van deze stad, stellen we vast dat nu een uitbreiding van het 
contingent met 150 vluchtelingen wordt gerealiseerd.
We kunnen ons vragen stellen over de redenen waarom nu plots bijkomende capaciteit nodig is, 
maar stellen toch een aantal expliciete vragen aan het college van burgemeester en schepenen 
naar het hoe en waarom van deze specifieke uitbreiding:
- Is het stadsbestuur op voorhand geconsulteerd en zo ja, wat was de houding van het college 
van burgemeester en schepenen?
- Welke logistieke, personele en financiële gevolgen brengt dit mee voor de stad?
- Is de buurt vooraf ingelicht?
- Welke begeleidingsmiddelen naar onderwijs, naar openbaar vervoer en andere worden 
voorzien en op wiens kosten?
- Kan men ons meedelen wat heel deze opvangorganisatie de stad al heeft gekost, vanaf het 
begin tot en met vandaag?
- Is er een afspraak over de einddatum, niet alleen betreffende dit nieuwe contingent maar in 
zijn totaliteit?
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- Wat is de samenstelling van dit nieuwe contingent, naar gezinstoestand, leeftijd, nationaliteit, 
geslacht?
- Ook inzake het centrum in de Kasteelstraat hebben we enkele vragen: naar samenstelling van 
de bewonersgroep, het verloop ervan, de kostprijs voor de stad inzake alle middelen, ook niet-
financiële welke hierin werden besteed.

IR 14 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Festival van de verdraagzaamheid

Indiener(s)
Anneke Luyckx

Verslag
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellaties van raadsleden Anneke Luyckx en Jef Maes.

Toelichting
Naar aanleiding van het festival van de verdraagzaamheid van 21 maart 2019 tot 4 april 2019 
werd een programma opgesteld en een fraaie brochure uitgegeven, met medewerking van de 
stad Sint-Niklaas.
Een en ander roept bij ons toch enkele vragen op naar programma, inhoud en keuze van 
medewerkers aan dit gebeuren.
Deze vragen zijn onder andere de volgende :
- Vanuit welk standpunt werd het programa opgesteld en wie is verantwoordelijk voor de keuze 
van de externe medewerkers?
- Wordt er vooral gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met wortels van buiten ons land 
en/of Europa?
- Welke initiatieven werden genomen om de ervaring van de autochtone bevolking van Sint-
Niklaas inzake racisme en (on)verdraagzaamheid aan te kaarten en te bespreken?
- Komen de ervaringen van autochtone Sint-Niklazenaars ook aan bod in het programa van dit 
festival?
- Er is op 22 maart 2019 een lezing gepland over de koloniale geschiedenis van België. Worden 
de verschillende aspecten van de kolonisatie belicht, met andere woorden de negatieve en ook 
positieve kanten?
- Idem dito voor het lessenpaket 'sporen van de kolonisatie'.  Wordt in dit lessenpaket aandacht 
geschonken aan de manier waarop België aan een kolonie is geraakt en de inspanningen die 
geleverd werden inzake onderwijs en gezondheidszorg, naast de problemen die er waren en de 
drama's die zich hebben afgespeeld?
- Deze vraagstelling is niet limitatief.

IR 15 Interpellatie van raadslid Roland Pannecoucke: Aanplantingen in de stad

Indiener(s)
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Roland Pannecoucke

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

Toelichting
We vernemen en zien dat er problemen zijn/zouden zijn met een aantal aanplantingen van 
groen in onze stad:
- Er zou terug een probleem zijn met de buxussen in de Stationsstraat , waar men (nog) niet zou 
overgaan op verwijdering en nieuwe aanplant maar alsnog zou proberen de problemen te 
remediëren.
- Aan het kunstwerk, de rotondes aan Driekoningenstraat, werd groen aangeplant en binnen de 
paar dagen terug verwijderd. Wat is daar de reden voor?
- Hierbij aansluitend: wat is het nut van het meubilair aangebracht aan deze rotondes?  
Zitbanken en aanverwante lijken me toch niet ideaal ingeplant aan een verkeersknooppunt.
Wat heeft de inrichting met groen en meubilair tot hiertoe aan de stad gekost ?

Gwen Merckx, korpschef van politie betreedt de zitting

IR 16 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Wat gaat stadsbestuur doen rond de verdere 
afwerking/nazorg van het SVK-asbeststort? 

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Wout De Meester.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Toelichting
Binnenkort moet Scheerders van kerchoven's Verenigde Fabrieken nv zich verantwoorden voor 
de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk heel 
wat inbreuken vastgesteld tijdens de exploitatie van de gecontesteerde stortplaats. We gaan er 
van uit dat de stad Sint-Niklaas dit dossier, samen met de verdere afwerking/nazorg van de 
stortplaats op de voet volgt. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het Actiecomité 
gevraagd aan het stadsbestuur of de Stad Sint-Niklaas zich namens zijn burgers burgerlijke 
partij gaat stellen? Heeft het stadsbestuur hierrond reeds een beslissing genomen? 
Een groot deel van de aanklacht tegenover SVK bestaat uit het niet naleven van de sluitings - 
en afwerkingsprocedure voor de 'oude' volgestortte stortvakken.
Meer bepaald de stortplaats niet te hebben afgewerkt binnen het jaar na de stopzetting; geen 
afwerkings - en sluitingsplan te hebben opgesteld; geen sluitingsprocedure te hebben 
opgestart; geen nazorgplan te hebben ingediend ... Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met het 
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stort waarvan de minister van omgeving op 21 augustus 2018 het besluit tot opheffen van de 
milieuvergunning heeft bevestigd.Artikel 5.2.5.4.1 par 1 stelt "Dat de volledige afwerking wordt 
uitgevoerd uiterlijk 1 jaar na het in artikel par 1 bedoelde tijdstip". In deze is het bedoelde 
tijdstip het besluit van de vergunningverlenende overheid van 21 augustus 2018. Volgens 
OVAM zal het bodemonderzoek dat noodzakelijk is, pas in de loop van de maand juni 2019 
beschikbaar zijn. SVK heeft dan nog minder dan twee maanden (midden in de vakantieperiode) 
om het stort af te werken volgens de wetgeving. Het Actiecomité pleit voor het oprichten van 
een opvolgingscommissie met alle betrokken partijen (stadsbestuur, SVK, Dienst Handhaving, 
OVAM, Actiecomité ... ) om toe te zien op een degelijke en tijdige afwerking en nazorg van de 
stortplaats. Tot vandaag zijn daar geen stappen voor ondernomen. Gaat het stadsbestuur het 
initiatief naar alle betrokken partijen om zo snel mogelijk zo'n opvolgingscommissie op te 
richten, zodat het asbeststort op een veilige manier wordt afgedekt en de risico's voor de 
omwonenden worden afgedekt? 

Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

IR 17 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Hoe gaat het stadsbestuur reageren op het 
buurtprotest in de Godsschalkstraat en Vrouweneekhoekstraat?

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
De voorbije weken hebben inwoners van de Godsschalkstraat en de Vrouweneekhoekstraat een 
dossier gepubliceerd op hun website http://www.stiefkind-noord.be/ . Hierin nemen zij de 
plannen van het stadsbestuur op de korrel en werken ze ook de nodige alternatieven uit. Hun 
dossier is zeer goed uitgewerkt en degelijk onderbouwd. Vorige week hebben ze ook hun 
petitieactie voorgesteld aan de pers: zie onder andere https://m.hln.be/regio/sint-gillis-
waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-
en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/
Hoe gaat het stadsbestuur reageren op dit dossier en op de voorgestelde alternatieven? 
Wanneer burgers zich zo sterk betrokken voelen met wat er in hun straat gebeurt, dan lijkt ons 
dit een geschenk uit de hemel, gezien betrokken burgers vaak de problemen in hun straat beter 
kennen. Is het niet nuttig dat deze bezorgde burgers hun bezwaren en plannen kunnen komen 
toelichten op de volgende commissie openbare werken/mobiliteit?
 

IR 18 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Opmerkingen bij het subsidiereglement Brede 
School

Indiener(s)

http://www.stiefkind-noord.be/?fbclid=IwAR0PdDsHWYagfpXBI-zM-QCPEGMscoSMhXyY7w52IqAEOaet_1FBk8KrRuU
https://m.hln.be/regio/sint-gillis-waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/?fbclid=IwAR19DzXOEv7kYWMBx6lX6Vg3E7QGLH-nFYKUaXznBvagUSg3SAskC77iFoo
https://m.hln.be/regio/sint-gillis-waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/?fbclid=IwAR19DzXOEv7kYWMBx6lX6Vg3E7QGLH-nFYKUaXznBvagUSg3SAskC77iFoo
https://m.hln.be/regio/sint-gillis-waas/buurtprotest-in-noordelijke-straten-compleet-ondoordachte-plannen-godsschalkstraat-en-vrouweneekhoekstraat-moet-dit-een-noordelijke-stadsring-worden~aaca93c3/?fbclid=IwAR19DzXOEv7kYWMBx6lX6Vg3E7QGLH-nFYKUaXznBvagUSg3SAskC77iFoo
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Jef Maes

Toelichting
In de folder van de stad Sint-Niklaas, anno 2019 merken we dat de formulering van de ‘definitie 
Brede School' wordt overgenomen uit het referentiekader dat is opgesteld door het Steunpunt 
Diversiteit en Leren. Dat is positief. Maar een belangrijke zin, ook ondergebracht in die definitie 
wordt niet in de folder opgenomen: "Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor 
diversiteit, verbindingen en participatie". 
Wij vinden het merkwaardig dat net die zin wegvalt en zouden willen voorstellen om die zin toe 
te voegen. 
In de tekst ‘Gemeenteraad 22/3/’19 Subsidiereglement brede school’ lezen wij ook geen enkele 
keer het woord ‘diversiteit’. Enkel wordt er op het einde van het reglement vermeld dat er 
eenmaal per jaar een evaluatiemoment zou zijn in aanwezigheid van de contactpersoon, de 
deskundige ‘Steunpunt Diversiteit en Leren’ en de vertegenwoordiger van de stad. Daarom 
verwijzen wij zo graag naar het Referentiekader. Natuurlijk beoogt het project de ‘maximale 
ontwikkelingskansen van alle kinderen’. Maar, terzelfdertijd is het nodig de realiteit te zien, de 
bron van de gedachte ‘Brede School’ onder de aandacht te brengen, namelijk dat er geen gelijke 
ontwikkelingskansen zijn voor kinderen in armoede, voor kinderen in kwetsbare sociaal-
economische context: diversiteit is dus een belangrijk vertrekpunt, een belangrijk criterium. Om 
alle kinderen ontwikkelingskansen te geven, verdient de focus op deze kwetsbare groep gericht 
te worden. Het is ook een verrijking voor alle andere kinderen met meer mogelijkheden om 
doorheen dit soort samenwerking van en met elkaar te leren plezier maken, projecten te 
realiseren. Het is belangrijk om die focus ook door een jury te laten opnemen in de bepaling van 
voorrang qua projectkeuzes.

Samengevat:

1. Het idee ‘Brede School’ dragen wij in het hart.
2. Een erg belangrijke zin uit de definitie is hier op zijn plaats “Een kwalitatieve 

bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie.”
3. Graag toevoegen bij het reglement: "Bij het selecteren dient de jury met deze focus op 

de meest kwetsbare groep en haar reële achterstand rekening te houden en als 
uitgangspunt te nemen in het verhogen van ontwikkelingskansen voor alle kinderen."

Verder wil ik graag in mijn interpellatie verder ingaan op de verankering van het project en de 
nood aan omkadering. 

In het subsidiereglement Brede School staat ook dat het reglement vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29-05-2009, wordt opgeheven. Aangezien het vorige reglement wordt 
opgeheven, is het wel eens nuttig te weten wat er op vlak van ‘Brede School’ toen opgestart 
werd, wat er gerealiseerd werd, wat eraan geïnvesteerd en besteed werd, hoe dit geëvalueerd 
werd op vlak van ‘verankering’. Zijn daar documenten van beschikbaar? Wat zijn de conclusies 
voor de voortzetting?

Verder zouden wij willen voorstellen om vooraleer het project echt van start zou gaan, een 
infosessie te organiseren (indien die er nog niet geweest is) onder begeleiding van experts.



Gemeenteraad 72/74 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
22 maart 2019

IR 19 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Opfleuren pijlers Spoorweglaan

Indiener(s)
Lore Baeten

Verslag
Interpellatie van raadsleden Lore Baeten, Christel Geerts en Jef Maes.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellaties van raadsleden Lore Baeten en Kristof Van Gansen.

Toelichting
Vorige week was er in de stad Sint-Niklaas te zien (en in de krant te lezen) hoe de 
elektriciteitskastjes in een kleurrijk jasje gestoken werden. Onze stad kan kleur gebruiken, dus 
het zal u niet verwonderen dat we dit ten volle toejuichen.
In november vorig jaar lanceerde ik het idee om de grijze betonnen blokken aan het pleintje 
voor het station een kleurrijk en artistiek  aanzicht te geven. De NMBS gaf rood licht omdat het 
om tijdelijke constructies gaat.
Samen met Sara Weemaes mikten we onze pijlen op de pijlers aan de spoorweglaan, ook die 
kunnen kleur gebruiken.
We verzamelden kunstenaars en geïnteresseerde buurtbewoners en richtten van daaruit een 
werkgroep op waaruit vele fijne, realistische ideeën en een potentieel concept voortvloeiden. 
Met die informatie gaven NMBS en infrabel  groen licht. Vanuit de werkgroep deden we ook een 
check van de pijlers; welke kunnen dienen om kunst op aan te brengen en om verder mee aan 
de slag te gaan. 
We zijn blij om vorige week in de krant te lezen dat het college van burgemeester en schepenen 
hier verder aan wil werken.
Daarom onze vraag:
Is er al een budget/tijdsplanning voorzien voor deze werken?
Bent u bereid om samen te werken met de werkgroep waar ook Sara en ik deel van uitmaken? 
Er is al veel werk verricht dat bruikbaar is, zowel inhoudelijke ideeën als een inschatting van de 
kostprijs.
Het zou bij het begin van de legislatuur een mooi voorbeeld zijn van constructieve 
samenwerking tussen meerderheid en oppositie.

IR 20 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Problematiek seksueel misbruik

Indiener(s)
Lore Baeten

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx.
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Interpellatie van raadslid Lore Baeten die vraagt om in een volgende commissie voor algemeen 
beleid en veiligheid cijfermateriaal te krijgen van het aantal aangiften van slachtoffers van 
seksueel misbruik.
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx die meldt dat de cijfers zullen worden bezorgd in een 
volgende commissie voor algemeen beleid en veiligheid.

Toelichting
Seksueel misbruik is helaas anno 2019 nog steeds een schrijnende realiteit in Vlaanderen. 
Cijfers geven aan dat één op de acht vrouwen geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie of 
misbruik en men gaat er van uit dat dit een onderschatting is van de problematiek omdat veel 
slachtoffers geen aangifte doen.
Daarin spelen heel wat factoren een rol: seksualiteit en zeker seksueel misbruik blijven ook in 
#me too tijden een taboe waar mensen niet gemakkelijk open over spreken. Bij seksueel 
misbruik is er bij de slachtoffers vaak sprake van schaamte. ‘Blaming the victim’ is nooit ver 
weg: je moet als jonge vrouw maar ’s avonds niet alleen op straat lopen, je moet maar geen 
korte rok dragen … We kennen deze redeneringen allemaal. Vaak is de dader ook geen 
onbekende voor het slachtoffer en ook dat maakt aangifte vaak heel moeilijk.
Nochtans is het belangrijk dat slachtoffers aangifte doen. Zo kunnen de nodige, ook medische 
vaststellingen gedaan worden, kunnen ze opgevangen en begeleid worden en kan de dader 
opgespoord worden, zodat hij niet ongestraft slachtoffers kan blijven maken. Al deze elementen 
zijn ook belangrijk om de traumatische ervaring zo goed mogelijk te verwerken en een plaats te 
geven.
Wie slachtoffers van seksueel geweld beluistert, weet hoe groot voor velen de drempel naar de 
politie is. Vaak moet men zijn verhaal eerst doen aan een balie waar weinig of geen privacy is. 
Vaak is het idee om de hele gebeurtenis opnieuw onder woorden te moeten brengen aan een 
onbekende, vaak mannelijke agent bijzonder moeilijk en confronterend.
De federale overheid erkent deze problematiek en neemt initiatieven door drie nieuwe centra 
voor slachtoffers van seksueel geweld in België te starten in Antwerpen, Leuven en Charleroi. 
Dit bijkomend bij de drie bestaande centra waaronder Gent. Een dergelijk centrum is 
drempelverlagend omdat alle hulp gecentraliseerd is. Er is een arts, verpleegkundige, 
psycholoog aanwezig die als team in goede contacten staan met de politie, familie en de 
omgeving van het slachtoffer.
Dit zijn bijzonder waardevolle initiatieven, die navolging verdienen, zeker in de centrumsteden 
zodat hulp dichtbij huis mogelijk is. Wie in Sint-Niklaas verkracht wordt, zal niet onmiddellijk 
naar Antwerpen of Gent rijden, in de veronderstelling dat het slachtoffer al weet heeft van het 
bestaan van die centra.
Daarom een aantal concrete vragen:
Is het bestuur bereid na te gaan of de oprichting van een dergelijk centrum voor Sint-Niklaas 
haalbaar is?
Is de nieuwe korpschef bereid om te kijken op welke manier er (hopelijk in afwachting van een 
dergelijk centrum) drempelverlagende maatregelen kunnen genomen worden die ervoor zorgen 
dat slachtoffers gemakkelijker aangifte komen doen.
Is de dienst welzijn bereid een actieve rol op te nemen in het kenbaar maken van nieuwe of 
hernieuwde initiatieven?
Ik zou ook willen vragen dat de korpschef in één van de volgende commissies de cijfers omtrent 
seksueel misbruik in Sint-Niklaas komt toelichten, de huidige werking voorstelt en hopelijk ook 
een ambitieus plan voorlegt om deze zware problematiek de komende jaren aan te pakken.
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23 maart 2019 2:22 - De voorzitter opent de besloten zitting

23 maart 2019 2:29 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


