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GEMEENTERAAD
Zitting van 29 april 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid 
(CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan 
Bilici, raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams 
Belang); 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

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Afwezig
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); 
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams 
Belang)

Verontschuldigd
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

29 april 2019 19:01 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Mia Mortier feliciteert korpschef Gwen Merckx met haar verjaardag namens de 
gemeenteraad.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat raadslid Femke Pieters zich om 21 uur bij de raad zal 
vervoegen, dat raadslid Freyja De Rijcke verontschuldigd is, dat raadslid Jos De Meyer de zitting 
zal verlaten om 22 uur en dat raadslid Hasan Bilici de zitting zal verlaten na de behandeling van 
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punt 35 ‘Woningkwaliteitsbeleid: reglement inzake geldigheidsduur conformiteitsattest: 
wijziging: goedkeuring’.

Voorzitter Mia Mortier meldt de afvoering van punt 20 ‘Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: aanduiding leden algemene 
vergadering, voordracht leden raad van bestuur en dagelijks bestuur’.

Voorzitter Mia Mortier meldt dat de aanvullende punten IR 3 ‘Overeenkomst SK Belsele (FC 
Sint-Niklaas) - Stad Sint-Niklaas’ en IR 14 ‘Evolutie voetbaldossier’ gelijktijdig worden 
behandeld.

OPENBARE ZITTING

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

HD 1 2019_GR_00196 Gemeenteraad: verzoekschrift aan de gemeenteraad: 
ontvankelijkverklaring en verwijzing

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De heer Dirk Van Steelant, Jan Breydelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, heeft op 11 april 2019 een 
verzoekschrift overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Het verzoekschrift is met betrekking tot het masterplan Stationsomgeving Noord en bevat 
volgende vragen:
- Wil het stadsbestuur zijn eigen visie voor de wijk Groot-Kloosterland bekendmaken en de gevraagde 
krijtlijnen (zonder opschortende voorwaarde van 'financiële haalbaarheid') communiceren naar de 
buurtbewoners toe alvorens enige vorm van burgerparticipatie en inspraak op te starten?
- Wil het stadsbestuur voor eens en altijd vaststellen dat de term 'financiële haalbaarheid' gelijk is 
aan een billijke winst voor de grondeigenaren en niet geïnterpreteerd kan worden als de gedroomde 
winsten waarmee de belangrijkste actoren in dit dossier zich nu al zovele jaren rijk lijken te 
rekenen? 
- Engageert het stadsbestuur zich om deze legislatuur een masterplan voor Groot-Kloosterland te 
realiseren, een masterplan dat door de bewoners van de wijk en de stad gedragen wordt?  
- Is men nog steeds van plan om een onafhankelijke mobiliteitsstudie te laten uitvoeren over de 
huidige situatie in de wijk en de mogelijke impact van eventuele nieuwe ontwikkelingen?
- Wordt de opdracht toegewezen aan de bureaus Blauwdruk-Palmbout (ontwerpen masterplan) en 
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Common Ground (participatietraject) als afgerond beschouwd?
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad 
in zitting van 24 maart 2017, bepaalt dat een verzoekschrift aan de gemeenteraad enkel 
ontvankelijk is indien is voldaan aan volgende cumulatieve voorwaarden:
- opgesteld zijn door middel van het formulier dat gepubliceerd is op de website van de stad;
- ondertekend zijn door de indiener(s);
- betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor de gemeenteraad bevoegd is.
Aan alle voorwaarden is voldaan. 
Het huishoudelijk reglement voorziet dat een ontvankelijk verzoekschrift ten gronde wordt 
behandeld in de eerstvolgende gemeenteraadszitting of, in het geval van verwijzing, in een 
eerstvolgende commissiezitting of in een zitting van het college van burgemeester en 
schepenen. Het huishoudelijk reglement bepaalt ook dat de indiener bij de behandeling kan 
worden gehoord wanneer hij hierom heeft verzocht in zijn verzoekschrift. Dit is niet het geval.
Aan de gemeenteraad in zitting van 29 april 2019 wordt gevraagd vermeld verzoekschrift 
ontvankelijk te verklaren en het voor behandeling door te verwijzen naar de 
gemeenteraadscommissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling op maandag 
13 mei om 20 uur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 304.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 27.

Argumentatie
Artikel 304, § 2 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat ieder het recht heeft 
verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de 
gemeente in te dienen en dat verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de 
bevoegdheid van de gemeente behoort, onontvankelijk zijn.
Artikel 27 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stipuleert dat een ontvankelijk 
verzoekschrift ten gronde wordt behandeld in de eerstvolgende gemeenteraadszitting of, in het 
geval van verwijzing, in een zitting van het college van burgemeester en schepenen of in een 
eerstvolgende gemeenteraadscommissie. Bij de behandeling kan de (eerste) ondertekenaar 
worden gehoord wanneer hij hierom heeft verzocht in zijn verzoekschrift. Nadat het 
verzoekschrift is behandeld, ontvangt de indiener een gemotiveerd antwoord ten gronde. In alle 
gevallen moet dit antwoord worden verstuurd binnen een termijn van drie maanden na de 
indiening van het verzoekschrift. 
De heer Dirk Van Steelant, Jan Breydelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, heeft zijn verzoekschrift 
ingediend via het formulier dat op de website van de stad ter beschikking wordt gesteld. 
Aangezien het verzoekschrift werd ingediend conform de vastgestelde procedure en het een 
onderwerp betreft dat tot de bevoegdheid van het stadsbestuur behoort, is het ontvankelijk.
Een ontvankelijk verzoekschrift wordt ten gronde behandeld in de eerstvolgende 
gemeenteraadszitting of, in het geval van verwijzing, in een zitting van het college van 
burgemeester enschepenen of in een eerstvolgende gemeenteraadscommissie. Bij de 
behandeling kan de (eerste) ondertekenaar worden gehoord wanneer hij hierom heeftverzocht 
in zijn verzoekschrift.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het verzoekschrift, ingediend door de heer Dirk Van Steelant, Jan Breydelstraat 8, 9100 Sint-
Niklaas, betreffende het masterplan Stationsomgeving Noord, ontvankelijk te verklaren en dit 
verzoekschrift ter bespreking door te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie 
voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling op maandag 13 mei 2019 om 20 uur en 
ter behandeling op een latere gemeenteraadszitting.

Bijlagen
2019BEA02172

Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

1 2019_GR_00144 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 22 
maart 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die vraagt om het verslag van de Gecoro vroeger te 
ontvangen: ofwel nadat het is goedgekeurd, ofwel, indien dit lang op zich laat wachten, het 
voorlopig verslag.

Interpellatie van raadslid Jef Maes die vraagt wanneer de verdaagde infovergadering van de 
Godsschalkstraat zal doorgaan.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens: de nieuwe datum van de infovergadering is 22 mei 
2019.

Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch en Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt 
van punt 40 ‘Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van voetweg 38 (Fierenswegel): 
goedkeuring en opstarten procedure’ en punt 41 ‘Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een 
deel van voetweg 39 (Steverswegel): goedkeuring en opstarten procedure’.

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

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

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 maart 2019 goed te 
keuren.

Bijlagen
Notulen GR 22-03-2019
Zittingsverslag gemeenteraad 22-03-2019

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00160 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Binnen de afdeling dringende politiehulp, dienst onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas, 
komt één functie van onthaalmedewerker-telefonist vrij omdat een collega benoemd wordt in 
het gerechtelijk secretaraat. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te 
brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

Juridische grond
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Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002.
Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 2002.
Omzendbrief GPI 23 van 19 januari 2003.
Permanente nota van 3 juli 2009 van de directie van de juridische dienst van de federale politie.

Argumentatie
Voor de invulling van een dringende behoefte kan de politie binnen het administratief en 
logistiek kader overgaan tot contractuele aanwerving. De functie moet dan wel in een volgende 
mobiliteitscyclus vacant worden verklaard.
De korpschef wenst hiertoe over te gaan voor één vacante functie voor onthaalmedewerker-
telefonist in het onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas. Wanneer er binnen deze categorie 
van medewerkers een functie niet opgenomen is, brengt dit de planning van de 
permanentiedienst in gevaar. Het is daarom aangewezen de vacature zo snel mogelijk in te 
vullen. 

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie niveau D voor onthaalmedewerker-telefonist (administratief en logistiek kader) voor 
de afdeling dringende politiehulp, dienst onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas, 
contractueel in te vullen omwille van dringende nood.

3 2019_GR_00147 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie  (afdeling verkeer, dienst verkeerspolitie): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
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In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Om het personeelsbestand te maximaliseren, vraagt de 
korpsleiding aan de gemeenteraad om één functie van inspecteur van politie vacant te 
verklaren voor de afdeling verkeer, dienst verkeerspolitie.

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 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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van inspecteur 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
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naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functies.

4 2019_GR_00148 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling tweedelijnspolitiehulp, dienst lokale 
recherche): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Om het personeelsbestand te maximaliseren, vraagt de 
korpsleiding aan de gemeenteraad om één functie van inspecteur van politie vacant te 
verklaren voor de afdeling tweedelijnspolitiehulp, dienst lokale recherche.

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 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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling 
tweedelijnspolitiehulp, dienst lokale recherche, 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 functies.

5 2019_GR_00149 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van twee functies van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

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

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.
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Argumentatie
De lokale politie Sint-Niklaas wil deze functies invullen via een mobiliteitscyclus. De 
geïnteresseerde kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een 
rangschikking opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat 
de gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

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

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

6 2019_GR_00158 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (directie operaties): 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 functie van hoofdinspecteur van de dienst LIK werd niet 
ingevuld. De korpsleiding wil deze functie nu open verklaren in de directie operaties. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur van politie vacant te 
verklaren.
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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 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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

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

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

7 2019_GR_00159 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
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vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie  (afdeling niet-dringende politiehulp, dienst 
wijkpolitie): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Om het personeelsbestand te maximaliseren, vraagt de 
korpsleiding aan de gemeenteraad om één functie van inspecteur van politie vacant te 
verklaren voor de afdeling niet-dringende politiehulp, dienst wijkpolitie.

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 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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
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één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling niet-dringende 
politiehulp, dienst wijkpolitie, 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 functies.

8 2019_GR_00166 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspirant-inspecteurs: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

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

Juridische grond
Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en 
hun rechthebbenden.
Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
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Argumentatie
In de eerste mobiliteitscyclus van 2019 publiceerde de zone zeven vacante functies van 
inspecteur van politie voor de interventieteams. Geen enkele kandidaat toonde interesse. Voor 
het invullen van zeven functies van inspecteur van politie voor de interventieteams (afdeling 
dringende politiehulp) wil de zone daarom gebruikmaken van de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, categorie C in 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

9 2019_GR_00188 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
opdrachtbrief van korpschef voor eerste mandaat: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Bij koninklijk besluit van 28 juni 2018 werd hoofdcommissaris Gwen Merckx aangewezen als 
korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Niklaas voor vijf jaar met ingang van 1 
juli 2018.
Aan het begin van haar eerste mandaat is de korpschef verplicht een opdrachtbrief te schrijven.
De opdrachtbrief geeft aan wat de persoonlijke bijdrage van de korpschef is aan de werking, de 
organisatie en de resultaten van het politiekorps. Het is een aanvulling op het zonaal 
veiligheidsplan waarin de te bereiken strategische doelstellingen van de lokale politie Sint-
Niklaas zijn vastgelegd. De strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan 2020-
2025, waarvoor de zone in 2019 de beleids- en beheerscyclus aanvat, maken in die zin deel uit 
van deze opdrachtbrief.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze opdrachtbrief.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, deel VII.
Ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit 
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voortvloeiende profielvereisten van een korpschef.
Nota van 12 juni 2008 van de federale politie over de opdrachtbrief van de mandaathouder.

Argumentatie
De opdrachtbrief van een korpschef van een lokale politie geeft de stakeholders van de politie 
(overheden, medewerkers, partners én burgers) een transparant en duidelijk inzicht in de manier 
waarop de korpschef haar mandaat en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en taken 
zal invullen. Het is daarenboven een instrument om enerzijds de korpschef te evalueren, 
rekening houdend met de middelen die ter beschikking zijn gesteld, en anderzijds om op een 
open manier te communiceren en verantwoording af te leggen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de opdrachtbrief van hoofdcommissaris-korpschef Gwen Merckx in functie 
van haar eerste mandaat van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023.

Bijlagen
OPDRACHTBRIEF

10 2019_GR_00189 Politieaangelegenheden: personeel: delegatie 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan de burgemeester 
voor het erkennen van voorafgaande diensten aan het 
administratief en logistiek kader: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De wetgever kent de bevoegdheid voor personeelszaken bij de lokale politie toe aan ofwel de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de korpschef. 
In bepaalde gevallen voorziet de wetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de gemeenteraad 
om de haar toegekende bevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Omdat dit een vereenvoudiging van het administratief proces beoogt en een efficiëntere 
werking van de politiezone betekent, stelt de lokale politie Sint-Niklaas voor om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken door de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad voor het 
erkennen van voorafgaande diensten aan CALogpersoneelsleden (administratief en logistiek 
kader) die aan de voorwaarden voldoen, te delegeren aan de burgemeester.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 
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Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, artikel 56, tweede en derde lid.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de personeelsleden 
van de politiediensten, artikel XI.II.§3.

Argumentatie
Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit reeds verworven op het tijdstip van de 
indiensttreding van personeelsleden van het administratief en logistiek kader, kan de 
gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden, ook de diensten erkennen die verricht werden in 
andere overheidsdiensten, in de privésector of als zelfstandige . 
De wetgever voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de gemeenteraad om deze 
beslissingsbevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Een dergelijke delegatie betekent een vereenvoudiging van het administratief proces en kort de 
doorlooptijd van de beslissing aanzienlijk in. Dit heeft een soepelere en efficiëntere werking 
van de lokale politie Sint-Niklaas tot gevolg: het dossier kan sneller bezorgd worden aan het 
sociaal secretariaat waardoor de geldelijke anciënniteit van het personeelslid sneller kan 
bepaald worden en het loon sneller correct kan vastgesteld worden. 
De delegatie van deze bevoegdheid ontlast ook de agenda van de gemeenteraad en heeft geen 
financiële gevolgen voor de stad.
In toepassing van het principe van een transparante werking, zal de lokale politie de besluiten 
van de burgemeester voor het erkennen van voorafgaande diensten, periodiek ter kennisgeving 
voorleggen aan de commissie van de burgemeester (minstens eenmaal per jaar).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het erkennen van voorafgaande diensten verricht in 
andere overheidsdiensten, in de privésector of als zelfstandige voor het administratief en 
logistiek kader, te delegeren aan de burgemeester.

Artikel 2
akkoord te gaan dat de besluiten van de burgemeester voor de erkenning van voorafgaande 
diensten verricht in andere overheidsdiensten, in de privésector of als zelfstandige voor het 
administratief en logistiek kader, periodiek (minstens eenmaal per jaar) ter kennisgeving 
worden voorgelegd aan de commissie van de burgemeester.

11 2019_GR_00190 Politieaangelegenheden: personeel: delegatie 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan de burgemeester 
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voor de benoemingen van politiepersoneelsleden: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De wetgever kent de bevoegdheid voor personeelszaken bij de lokale politie toe aan ofwel de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de korpschef. 
In bepaalde gevallen voorziet de wetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de gemeenteraad 
om de haar toegekende bevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Omdat dit een vereenvoudiging van het administratief proces beoogt en een efficiëntere 
werking van de politiezone betekent, stelt de lokale politie Sint-Niklaas voor om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken en de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad voor het 
benoemen van geselecteerde politiepersoneelsleden, te delegeren aan de burgemeester.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, artikelen 48, 54, 56 en 86.
Wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, artikelen 21 en 
22.

Argumentatie
Met uitzondering van de korpschef worden de personeelsleden van de lokale politie Sint-
Niklaas, zowel operationeel personeel als administratief en logistiek personeel, benoemd of 
aangeworven door de gemeenteraad.
De wetgever voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de gemeenteraad om deze 
beslissingsbevoegdheid te delegeren aan de burgemeester. 
De delegatiebevoegdheid is strikt afgelijnd:
- De burgemeester kan enkel gebruik maken van de gedelegeerde benoemingsbevoegdheid op 
voorwaarde dat hij het voorstel van de selectiecommissie volgt en bijgevolg met zijn beslissing 
het resultaat van de selectiecommissie formaliseert. Het blijft wel mogelijk dat de burgemeester 
om gegronde redenen wenst af te wijken van het resultaat van de selectiecommissie, maar in 
dat geval mag de burgemeester geen benoemingsbesluit nemen en moet de benoeming door de 
gemeenteraad gebeuren.
- De benoeming van de officieren en adviseurs (administratief en logistiek kader, niveau A) blijft 
een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Een dergelijke delegatie betekent een vereenvoudiging van het administratief proces en kort de 
doorlooptijd van de beslissing aanzienlijk in. Dit heeft een soepelere en efficiëntere werking 
van de lokale politie Sint-Niklaas tot gevolg:
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- Een snellere benoeming van personeelsleden, zowel operationeel als administratief en 
logistiek, vermijdt dat goede kandidaten afhaken omdat de selectieprocedure veel tijd in beslag 
neemt en zij kiezen voor de politiezone die hen als eerste een benoemingsbesluit kan 
voorleggen.
- Een extra vertraging van de selectieprocedure in de zomermaanden wordt door de delegatie 
aan de burgemeester vermeden: in de maand juli is er geen gemeenteraad voorzien waardoor 
de benoemingen pas in zitting van augustus kunnen voorgelegd worden. De lokale politie Sint-
Niklaas verliest soms kandidaten die bij verschillende politiezones deelnemen aan de 
mobiliteitsprocedure en die kiezen voor de politiezone die hen als eerste benoemt.
- Door de benoemingsbevoegdheid te delegeren aan de burgemeester kan de lokale politie 
Sint-Niklaas vlugger inspelen op personeelstekorten.
De delegatie van deze bevoegdheid ontlast ook de agenda van de gemeenteraad en heeft geen 
financiële gevolgen voor de stad.
In toepassing van het principe van een transparante werking zal de lokale politie de besluiten 
van de burgemeester inzake benoemingen van het politiepersoneel ter kennisgeving 
voorleggen aan de commissie van de burgemeester (minstens tweemaal per jaar).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het benoemen van medewerkers van het 
operationeel en administratief en logistiek kader, met uitzondering van de korpschef, de 
officieren en de adviseurs, te delegeren aan de burgemeester.

Artikel 2
de benoeming voor te leggen aan de gemeenteraad wanneer de burgemeester wenst af te 
wijken van het resultaat van de selectiecommissie.

Artikel 3
akkoord te gaan dat de besluiten van de burgemeester voor de benoemingen van medewerkers 
van het operationeel en administratief en logistiek kader, met uitzondering van de korpschef, de 
officieren en adviseurs, periodiek (minstens tweemaal per jaar) ter kennisgeving worden 
voorgelegd aan de commissie van de burgemeester.

12 2019_GR_00192 Politieaangelegenheden: personeel: delegatie 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan de burgemeester 
voor het toestaan van de non-activiteit voorafgaand aan 
het pensioen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie
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Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De wetgever kent de bevoegdheid voor personeelszaken bij de lokale politie toe aan ofwel de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de korpschef. 
In bepaalde gevallen voorziet de wetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de gemeenteraad 
om de haar toegekende bevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Omdat dit een vereenvoudiging van het administratief proces beoogt en een efficiëntere 
werking van de politiezone betekent, stelt de lokale politie Sint-Niklaas voor om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken door de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad voor het 
toestaan van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) aan de 
politiepersoneelsleden die aan de voorwaarden voldoen, te delegeren aan de burgemeester.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de personeelsleden 
van de politiediensten, artikelen VI.II.93 tot en met VI.II.103.
Ministeriële omzendbrief GPI 85 van 22 februari 2016 betreffende het eindeloopbaanregime 
voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, artikelen 3.2.2., 
3.4. en 4.4.

Argumentatie
Naar aanleiding van de problematiek die binnen de politiediensten is ontstaan door het 
optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om een vervroegd rustpensioen te kunnen 
genieten, heeft de wetgever een aantal eindeloopbaanmaatregelen aangereikt aan de 
politiepersoneelsleden van het operationeel kader.
De mogelijkheid om gebruik te maken van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het 
pensioen (NAVAP) is zo een maatregel. Operationele medewerkers van de lokale politie Sint-
Niklaas die van dit stelsel gebruik willen maken, dienen hiervoor een aanvraag in. Het is de 
bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met dit stelsel en dit binnen een wettelijk 
opgelegde beslissingstermijn van vier maanden na de aanvraag.
De wetgever voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid aan de gemeenteraad om deze 
beslissingsbevoegdheid te delegeren aan de burgemeester.
Een dergelijke delegatie betekent een vereenvoudiging van het administratief proces en kort de 
doorlooptijd van de beslissing aanzienlijk in. Dit heeft een soepelere en efficiëntere werking 
van de lokale politie Sint-Niklaas tot gevolg: het dossier kan sneller bezorgd worden aan het 
sociaal secretariaat waardoor de uitbetaling van het wachtgeld dat de medewerker ontvangt 
tijdens NAVAP, niet in het gedrang komt. 
De delegatie van deze bevoegdheid ontlast ook de agenda van de gemeenteraad en heeft geen 
financiële gevolgen voor de stad.
In toepassing van het principe van een transparante werking, zal de lokale politie de besluiten 
van de burgemeester voor het toestaan van het stelsel van NAVAP,  periodiek ter kennisgeving 
voorleggen aan de commissie van de burgemeester (minstens eenmaal per jaar).



Gemeenteraad 20/82 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
29 april 2019

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het toestaan van het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) te delegeren aan de burgemeester.

Artikel 2
akkoord te gaan dat de besluiten van de burgemeester voor het toestaan van het stelsel van 
non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) periodiek (minstens eenmaal per jaar) ter 
kennisgeving worden voorgelegd aan de commissie van de burgemeester.

13 2019_GR_00150 Strategisch veiligheids- en preventieplan: financieel 
dossier 2015 betreffende de toekenning van een toelage 
voor 2015: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Steden en gemeenten die al decennialang strategisch veiligheids- en preventieplannen (SVPP) 
met FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) afsluiten en hiervoor jaarlijks een subsidie ontvangen, 
kunnen nog voor het dienstjaar 2015 aanspraak maken op een bijkomende toelage. De toelage 
moet, zoals deze voor het SVPP, aangewend worden voor initiatieven die het lokaal beleid voor 
veiligheid en preventie stimuleren. De stad dient de uitgaven voor dergelijke initiatieven aan de 
subsidiërende overheid te verantwoorden met een financieel bewijsstukkendossier, 
goedgekeurd door het bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het financieel dossier en de indiening ervan goed te 
keuren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende de toekenning van een toelage voor een 
veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en 
samenlevingscontract hadden in kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid 
en preventie voor het jaar 2015 (Belgisch Staatsblad 6 november 2015).

Argumentatie
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Inhoud dossier
In de stad Sint-Niklaas loopt al decennialang een SVPP waarvoor de stad een subsidie ontvangt 
van FOD BIZA. Het is historisch zo gegroeid dat de administratieve financiële coördinatie en 
opvolging van het plan gebeurt vanuit de politie. Vandaar dat deze ook het 
verantwoordingsdossier voor deze bijkomende toelage samenstelt.
Om aanspraak te kunnen maken op de toelage uit het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 
komen enkel uitgaven in aanmerking die verband houden met een schakel van de 
veiligheidsketen preventie-reactie/repressie en nazorg. De dotatie van de stad aan de 
politiezone komt hiervoor in aanmerking onder de categorie activiteitssector 1: ‘bijdrage aan de 
werking van de politiezones’. De gedane uitgaven moeten criminaliteit, overlast en het 
onveiligheidsgevoel helpen bestrijden en een maximale synergie van het zonaal veiligheidsplan 
met het stedelijke veiligheidsbeleid en het strategisch preventie- en veiligheidsplan beogen.
De stad kan volgens het hogerververmelde koninklijk besluit voor het jaar 2015 aanspraak 
maken op een toelage van 285.484,06 EUR. De stad heeft na afloop van 2015 al een voorschot 
van 60 % van dit bedrag ofwel 171.190,44 EUR van FOD BIZA ontvangen (volgnummer boeking 
2016011949 4 januari 2016). De storting van de hele toelage aan de politiezone wordt in 
mindering gebracht van het verschuldigde bedrag door de stad voor de werking van de 
politiezone. De overdracht of storting van de toelage van 285.484,06 EUR is vervat in het 
regulier dotatiesysteem dat door de stad in schijven uitbetaald wordt aan de politiezone. 
Het gevraagde bedrag op basis van de voorgelegde bewijsstukken om de uitgaven gedaan door 
de politiezone te verantwoorden, is 977.843,70 EUR. Het gevraagde bedrag aan FOD BIZA is 
hoger dan het toelagebedrag om de kans op de recuperatie van het volledige toelagebedrag te 
verhogen. Concreet werden de werkelijke loonkosten van een twaalftal personeelsleden (elf 
operationelen en één administratief logistieke medewerker) die op regelmatige basis binnen de 
politiezone in 2015 werkzaam waren via het specifiek ICT-platform van FOD BIZA ingegeven en 
gestaafd met volgende bewijsstukken:
- individuele loonstaten (vast en variabel deel, eindejaarspremie en vakantiegeld);
- jaaroverzicht van de werkelijke loonkost gedetailleerd per maand;
- samenvatting van de volledige kost per uitgaverubriek.

Andere noodzakelijke documenten om het dossier te mogen indienen zijn:
- een éénsluitende verklaring van de financieel directeur, dat de online via het ICT-platform van 
FOD BIZA ingegeven bewijsstukken overeenstemmen met de originelen en dat alles wel 
degelijk betaald werd;
- goedkeuringsbesluiten van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Informatief werd eveneens als algemene bijlagen opgenomen:
- het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone waarin de werking en acties van de 
lokale politie beschreven staan (uitgaven voor uitvoering);
- de evaluatie van de werking van de politiezone in 2015;
- het budget en jaarrekening 2015 (officiële beleids- en bestuursdocumenten waaruit het 
engagement van de stad blijkt om een dotatie te voorzien voor de politiezone);
- twee rekeninguittreksels van concrete stortingen van twee dotatieschijven van de stad aan de 
politiezone in 2015 (storting van 750.000 EUR op 9 april 2015 rekeninguittreksel Belfius 
verrichting 183 afschriften 46/1 en 46/4; storting van 750.000 EUR op 11 mei 2015 
rekeninguittreksel Belfius verrichting 279 afschriften 60/1 en 60/5).
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Indieningswijze
Het bewijsstukkendossier is voor 2015 samengesteld, online via het specifieke ICT-platform van 
FOD BIZA ingegeven en staat in wacht klaar voor validatie. Het wordt pas gevalideerd na 
toevoeging van de goedkeuringsbesluiten van het college van burgemeester en schepenen en 
van de gemeenteraad. De uiterste indieningsdatum is 31 mei 2019.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akkoord te gaan met het bewijsstukkendossier voor het jaar 2015 voor het verkrijgen van een 
toelage conform het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 en om het in te dienen uiterlijk voor 
31 mei 2019. Dit onder het artikel 3 voor de activiteitssector 1: ‘bijdrage aan de werking van de 
politiezones’, waarbij de storting van de toelage van 285.484,06 EUR aan de politiezone in 
mindering wordt gebracht van het verschuldigde bedrag door de stad voor de werking van de 
politiezone. 

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

17 2019_GR_00169 Organisatiebeheersing: organisatie-audit na zelfevaluatie 
door Audit Vlaanderen:  eindrapport: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
Tussen oktober 2018 en december 2018 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit uit bij 
het stadsbestuur Sint-Niklaas. Deze audit evalueerde de adequaatheid van de aanpak van 
organisatiebeheersing en de beheersing van de management- en ondersteunende processen op 
organisatieniveau. De Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen fungeerde hierbij als 
referentiekader. Het definitief rapport werd nu ontvangen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het definitief rapport van de 
organisatie-audit na zelfevaluatie, gevoerd door Audit Vlaanderen.  

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 221 tot en met 223. 
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Argumentatie
Samengevat luidt de conclusie van Audit Vlaanderen als volgt:
De stad Sint-Niklaas werkt gestructureerd aan haar organisatiebeheersing en heeft hiervoor een 
duidelijk kader met degelijke rapportering uitgewerkt zoals het decreet lokaal bestuur 
voorschrijft. Dit kader geeft aan op basis van welk model de organisatie werkt aan haar 
organisatiebeheersing en met welke frequentie zij wenst stil te staan bij haar eigen werking. De 
jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing is structureel uitgewerkt.
In 2017 heeft de stad een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van het VVSG-model. Dit model laat 
toe zowel de sturende als de ondersteunende processen te analyseren. Bij de uitvoering van de 
zelfevaluatie werd een voldoende groot deel van de organisatie betrokken zodat de resultaten 
ook voldoende organisatiebreed konden worden afgetoetst. Voor drie van de vier thema’s die in 
deze audit aan bod komen (‘doelstellingen en procesmanagement’, 
‘belanghebbendenmanagement’ en ‘monitoring’) stemmen de bevindingen in grote mate 
overeen met de bevindingen van de organisatie. Het thema 'financieel management' komt 
eveneens aan bod in de uitgevoerde zelfevaluatie. De organisatie identificeerde voor dit thema 
enkele verbeterpunten. Tot nog toe werden de financiële processen echter nog onvoldoende 
kritisch geëvalueerd en aldus onvoldoende bijgestuurd waar nodig.
De structurele aanpak van de organisatiebeheersing maakt dat stad Sint-Niklaas de sturende 
processen degelijk beheerst. Dit blijkt vooral uit volgende zaken:
- Naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werd een degelijke 
omgevingsanalyse (zowel intern als extern) opgesteld. De organisatie had op het moment van 
de audit de omgevingsanalyse voor het volgende meerjarenplan klaar.
- Het doelstellingenkader omvat voldoende elementen van het nieuwe beleid, de weerkerende 
dienstverlening en de interne werking. Dit laat toe sturing te geven aan de volledige werking 
van de organisatie.
- De doelstellingen werden verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Het 
doelstellingenkader is financieel onderbouwd door de koppeling van ontvangsten en uitgaven 
aan de acties. Uit een beperkte steekproef blijkt dat de organisatie een logische aanpak 
hanteert om haar kredieten in te schatten.
- De jaarlijkse budgetopmaak verloopt op een gestructureerde manier en berust op een 
samenwerking tussen de financiële dienst en verschillende diensten. Er is een duidelijke 
werkwijze die toelaat het budget tijdig goedgekeurd te krijgen.
- Er is een degelijke aanzet voor de opvolging van de doelstellingen. Zo wordt de realisatie van 
de doelstellingen voldoende regelmatig opgevolgd. In de loop van het jaar worden de 
doelstellingen tussentijds (viermaandelijks) opgevolgd door het managementteam (MAT). 
Daarnaast wordt de doelstellingenrealisatie in kaart gebracht naar aanleiding van de opmaak 
van de jaarrekening.
- Verschillende kanalen en instrumenten worden gebruikt om te peilen naar de verwachtingen 
van de belanghebbenden.
- De verbeteracties die voortvloeien uit de zelfevaluaties en de audits van Audio worden 
viermaandelijks opgevolgd op het MAT op basis van een overzichtelijke tabel.
Hoewel de organisatie adequaat risico’s identificeert en maatregelen neemt om deze te 
beheersen, wordt er binnen de financiële werking aandacht gevraagd voor welbepaalde 
verbeterpunten.
Het belangrijkste is (= aanbeveling waaraan gevolg moet worden gegeven via een verbeterplan, 
dat op te volgen is door de gemeenteraad en, steekproefgewijs, door Audit Vlaanderen):
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- Neem de nodige maatregelen om te garanderen dat alle inkomsten waar de organisatie recht 
op heeft, worden geregistreerd en gefactureerd/geïnd. Rapporteer aan het management en het 
politieke niveau over het debiteurenbeheer.

Het managementteam heeft op dinsdag 19 februari 2019 de gevraagde reactie en het 
verbeteractieplan opgesteld. Het auditcomité heeft alle documenten op dinsdag 26 februari 
2019 besproken. Na kennisneming door het college van burgemeester en schepenen op 27 
februari 2019 werden het ontwerprapport en de bijlagen terug aan Audit Vlaanderen bezorgd, 
dat een definitief rapport heeft opgesteld, ter voorlegging aan gemeenteraad. Het definitief 
rapport verschilt niet van het ontwerprapport. Het rapport, en het rapport voor de forensische 
audit, wordt door de auditoren toegelicht in de commissie van schepen Buysrogge.

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.35 - 05° : Administratieve handhaving, audit, politieke ontwerpbesluitvorming 

Artikel II.35:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als ze van oordeel zijn dat het 
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende 
belangen:
5° het vertrouwelijke karakter van de handelingen van een overheidsinstantie als die 
vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, een 
audit die in uitvoering is of de politieke besluitvorming.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het definitief rapport van de organisatie-audit na zelfevaluatie, gevoerd 
door Audit Vlaanderen. Naast de bevindingen van het onderzoek bevat het rapport ook een 
managementreactie, opgesteld door het managementteam, en een aanbevelingentabel, die de 
geplande verbeteracties omvat. De voortgang van de verbeteracties wordt opgenomen in de 
jaarlijkse rapportering aan de raad over het organisatiebeheersingssysteem.

Bijlagen
1806051_Rapport_OA_stad_Sint-Niklaas definitief

POLITIE

Politie

14 2019_GR_00156 Politieaangelegenheden: jaarverslag 2018: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
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Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadsleden Maxime Callaert, Julien Ghesquière en Christel Geerts.

Interpellatie van raadslid Vanessa Blommaert die de opname vraagt van intrafamiliaal geweld 
als prioritair misdrijf op te nemen in het in opmaak zijnde zonaal veiligheidsplan en een 
gedetailleerder overzicht vraagt van gegevens in verband met intrafamiliaal geweld, per jaar en 
zo mogelijk per deelgemeente. 
Voorzitter Mia Mortier feliciteert raadslid Vanessa Blommaert namens de gemeenteraad met 
haar maiden speech.
Interpellatie van raadslid Lore Baeten die vraagt om de oprichting van een Family Justice Center 
te overwegen.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die vraagt om in de commissie voor algemeen 
beleid van mei of juni een bespreking van het aantal dringende interventies op respectievelijk 
weekdagen en weekenddagen in relatie tot de bezetting te houden.

Interpellaties van raadsleden Karel Noppe en Jos De Meyer.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter, korpschef Gwen Merckx en schepen 
Sofie Heyrman.

Bondige toelichting
De lokale politie Sint-Niklaas stelt haar jaarverslag 2018 voor. Dit geïllustreerd verslag biedt 
inzage in de dagelijks werking, geeft een aantal kerncijfers weer en evalueert de projecten. Tot 
slot kijkt de politie in haar jaarverslag naar 2019.

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

Argumentatie
Het jaarverslag is opgebouwd uit de hoofdstukken:
- Beleid en communicatie
- Onze diensten
- Resultaten veiligheidsplan
- Werken met mensen
- Werken met middelen
- En wat in 2019?
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de lokale politie Sint-Niklaas.

Bijlagen
Jaarverslag 2018

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

15 2019_GR_00187 Politieaangelegenheden: principe aanvraag tot 
ingebruikname van mobiele camera's (bodycams): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellaties van raadsleden Karel Noppe en Jos De Meyer.

Bondige toelichting
De lokale politie Sint-Niklaas wil in de loop van 2019 mobiele camera's in gebruik nemen, beter 
gekend onder de naam bodycams.
De wet op het politieambt regelt de plaatsing en het gebruik op zichtbare wijze van camera's 
door de politiediensten. De mobiele camera wordt omschreven als de camera die wordt 
verplaatst tijdens het gebruik ervan. 
Vooraleer de lokale politie Sint-Niklaas deze bodycams kan aankopen en de modaliteiten van 
het gebruik gedetailleerd kan bepalen, moet de gemeenteraad hiermee principieel akkoord 
gaan.
In de nota als bijlage wordt de impact ervan op de werking van de politie uiteengezet.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de ingebruikname van 
mobiele camera's (bodycams) door de lokale politie Sint-Niklaas.

Juridische grond
Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4 §1.1°.
Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van 
camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 
1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 
oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 
(camerawet).
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Decreet lokaal bestuur, artikel 41.
Koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 
tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.
Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van 
bewakingscamera's.

Argumentatie
Concreet verzoekt de lokale politie Sint-Niklaas mobiele camera's (bodycams) in gebruik te 
nemen die individueel zullen worden gedragen door politieambtenaren. Deze camera's zijn 
identificeerbaar en moeten toelaten om op een meer accurate manier interventies te 
ondersteunen. De politieambtenaar geeft vooraleer hij de bodycam aanzet een door de camera 
geregistreerde mondelinge waarschuwing aan degene(n) binnen het lensbereik, en tegenover 
wie de camera zal worden aangewend.
De camera's zullen worden gebruikt mits inachtneming van de beginselen inzake finaliteit, 
proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid.
De politiezone wil deze camera's gebruiken:
- bij het beheer van mensenmassa’s;
- bij versterkte huiszoekingen;
- bij evenementen en manifestaties met verhoogd risico;
- bij meldingen waarbij de risicoanalyse vooraf aangeeft dat de interventie een verhoogd risico 
inhoudt.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 39 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V, sp.a) en 1 stem tegen 
(PVDA)

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de ingebruikname van mobiele camera's (bodycams) door de 
lokale politie Sint-Niklaas.

Bijlagen
ToestemmingsaanvraagBodycam

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

16 2019_GR_00167 Gemeentebelastingen: belasting op nachtwinkels, private 
bureaus voor telecommunicatie, shishabars en 
massagesalons: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
In het algemeen politiereglement is een regelgevend kader voorzien met voorwaarden voor het 
bekomen van een vestigings- en uitbatingsvergunning voor nachtwinkels, private bureaus voor 
telecommunicatie, shishabars en massagesalons.
Het is wenselijk gebleken daaraan een belastingreglement te koppelen. Gelet op de vele 
wijzigingen en aanvullingen aan het oorspronkelijke reglement, is het aangewezen het 
belastingreglement opnieuw goed te keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4. 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 23 november 2018.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende nieuwe vaststelling van de 
belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, met latere aanvullingen 
en wijzigingen.

Argumentatie
Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie (de zogenaamde belwinkels), shishabars 
en massagesalons kunnen de openbare orde verstoren en de netheid aantasten, waardoor de 
ordehandhavers en de gemeentelijke openbare diensten extra worden belast. Daarnaast kunnen 
dergelijke winkels, bars of salons tevens de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het 
winkelapparaat schaden.
Een verhoging van de openingsbelasting voor shishabars kan gemotiveerd worden door het feit 
dat ook voor shishabars vanaf 1 mei 2019 specifieke voorwaarden worden opgelegd voor het 
bekomen van een vestigings- en uitbatingsvergunning. Daarnaast kan gesteld worden dat de 
overlast die shishabars zouden kunnen veroorzaken, van dezelfde aard is als die van nacht- en 
belwinkels en massagesalons, waardoor een zelfde belastingtarief te verantwoorden is.
Specifiek voor massagesalons blijkt tevens dat onder andere omwille van een restrictief beleid 
in Antwerpen kandidaat-uitbaters van massagesalons naar de (centrum)steden in de periferie 
komen, en dus ook naar Sint-Niklaas. Een rondvraag bij de politiediensten en andere steden 
geeft aan dat er in massagesalons een verhoogd risico bestaat op verdoken prostitutie, 
mensenhandel en drugsgerelateerde zaken.
Het is dan ook billijk om deze winkels, bars en salons te laten bijdragen in de kosten voor het 
bestrijden van deze overlast.
De eigenaars van de panden, waar deze winkels, bars of salons zich vestigen, moeten zich 
bewust zijn van het feit dat zij een grote medeverantwoordelijkheid dragen bij de verhuur van 
hun goed voor activiteiten die de openbare orde kunnen verstoren, de netheid kunnen 
aantasten, het imago van het winkelapparaat kunnen schaden, of verhoogd risico op verdoken 
prostitutie, mensenhandel en drugsgerelateerde zaken in zich kunnen dragen. Daarom worden 
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de eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de 
handelszaak wordt uitgebaat, solidair en in solidum gehouden tot betaling van de belasting.
Deze belasting draagt eveneens bij tot de financiële toestand van de gemeente.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 39 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V, sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
met ingang van 1 mei 2019 het reglement op de belasting op nachtwinkels, private bureaus 
voor telecommunicatie, shishabars en massagesalons opnieuw goed te keuren.

De tekst van dit reglement luidt als volgt:

Artikel 1 – Heffingstermijn
Voor een termijn, die aanvangt op 1 mei 2019 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve 
van de stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting op nachtwinkels, private bureaus voor 
telecommunicatie, shishabars en massagesalons geheven.

Artikel 2 – Toepassingsgebied
§ 1.     Terminologie
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

A.         Nachtwinkel, zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening:
Elke vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m² en die geen 
andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke 
artikelen
en
op duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt
en
waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of 
diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden zijn vóór 18 uur en ná 7 uur tenzij in 
een gemeentelijk reglement andere openingsuren zijn vastgelegd.
B.         Privaat bureau voor telecommunicatie, zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening:
Elke voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van 
telecommunicatiediensten
en
waarbij de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of 
diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden zijn vóór 5 uur en ná 20 uur tenzij in 
een gemeentelijk reglement andere openingsuren zijn vastgelegd.
C.         Shishabar:
Elke publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook al is dit 
sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.
D.         Massagesalon:
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Elke publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages aanbiedt en die hiervoor uitgerust, 
kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is.

Artikel 3 – Berekeningsgrondslag
§ 1.     De openingsbelasting is een eenmalige belasting en is verschuldigd bij elke opening van een 
nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel, een privaat bureau voor telecommunicatie, een 
shishabar of een massagesalon.
Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
§ 2.     De belasting op de afgifte van de vergunning is verschuldigd bij de afgifte van een nieuwe, 
een verlenging van of een hernieuwing van de vergunning tot het uitbaten van een nachtwinkel, een 
privaat bureau voor telecommunicatie, een shishabar of een massagesalon.
§ 3.     Er wordt geen korting of teruggave van de belasting verleend om welke reden ook.

Artikel 4 – Tarieven
§ 1.     Openingsbelasting                                                                            4.425,00   EUR forfaitair
§ 2.     Belasting op de afgifte van de vergunning                              1.475,00   EUR per jaar
§ 3.     In het jaar van de openingsbelasting is de jaarlijkse belasting op de afgifte van de vergunning 
slechts verschuldigd voor het aantal maanden dat binnen dat jaar nog rest, met de maand van afgifte 
van de vergunning inbegrepen.

Artikel 5 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de nieuwe, verlengde of 
hernieuwde vergunning tot het uitbaten van de nachtwinkel, van het privaat bureau voor 
telecommunicatie, van de shishabar of van het massagesalon wordt afgeleverd.
De belasting moet betaald worden vooraleer de nieuwe, verlengde of hernieuwde vergunning tot het 
uitbaten van de nachtwinkel, van het privaat bureau voor telecommunicatie, van de shishabar of van 
het massagesalon wordt afgeleverd.
Desgevallend zijn de eigenaar van de handelszaak en de eigenaar van het pand waar de 
handelsactiviteit wordt gehouden, solidair en in solidum gehouden tot betaling van de belasting.

Artikel 6 – Invordering van de belasting
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Artikel 7 – Betaling van de belasting
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 8 – Bezwaren- en beroepsprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting 
waarop het bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het 
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bezwaarschrift.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening 
ervan.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing 
binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd) kan beroep 
ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Artikel 9 – Andere algemene bepalingen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, en de 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met 
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Bijlagen
Vergelijking oud en nieuw belastingreglement nachtwinkels ea

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

36 2019_GR_00186 Wijziging algemeen politiereglement door toevoeging van 
afdeling 6 aan hoofdstuk IV  Vestigings -en 
uitbatingsvergunning voor massagesalons: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De afdeling plannen en ontwikkelen, team economie, wordt regelmatig gecontacteerd door 
kandidaat-uitbaters van massagesalons. Op dit moment bestaat er nog geen regelgevend kader 
voor massagesalons. Op aangeven van de centrummanager en de politiediensten wordt 
gevraagd hiervoor een kader te scheppen. Er wordt in die zin voorgesteld om een aparte 
afdeling toe te voegen aan het algemeen politiereglement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een wijziging van het algemeen politiereglement ter 
invoering van een vestigings- en uitbatingsvergunning voor massagesalons goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119bis en 135. 
Algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 23 november 2018.
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Argumentatie
De afdeling plannen en ontwikkelen, team economie, wordt regelmatig gecontacteerd door 
kandidaat-uitbaters van massagesalons. Onder andere omwille van een restrictief beleid 
in Antwerpen komen kandidaat- uitbaters naar de (centrum)steden in de periferie. Een 
rondvraag bij onze politiediensten en collega's van andere steden geeft aan dat er in 
massagesalons een verhoogd risico bestaat op verdoken prostitutie, mensenhandel en 
drugsgerelateerde zaken. Op dit moment bestaat er nog geen regelgevend kader voor 
massagesalons. Op aangeven van de centrummanager en de politiediensten wordt gevraagd 
hiervoor een kader te scheppen, door de invoering van een vestigings- en uitbatingsvergunning 
voor massagesalons. Het reglement heeft niet als doel om de zelfstandige(n) in bijberoep die in 
hun woning voetverzorging, voetreflexologie-technieken of (voet)massages geven te 
reglementeren.
In een ander besluit op de agenda van deze zitting wordt voorgesteld om het 
belastingsreglement aan te passen zodoende dat éénzelfde tarief (vestigings- en 
uitbatingsvergunning) wordt gevraagd als dat voor de bel- en nachtwinkels.

Adviezen
Belastingen: Gunstig advies.
 

GAS (GAS): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 39 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met de toevoeging van een afdeling 6 'massagesalons' aan hoofdstuk IV van 
het algemeen politiereglement, conform de bijlage zoals gehecht aan de notulen van deze 
zitting.

Bijlagen
Algemeen politiereglement uitbr massagesalons

37 2019_GR_00155 Wijziging algemeen politiereglement door toevoeging van 
afdeling 7 aan hoofdstuk IV  Vestigings -en 
uitbatingsvergunning voor shishabars: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
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De afdeling plannen en ontwikkelen, team economie, wordt regelmatig gecontacteerd door 
kandidaat-uitbaters van shishabars. Op dit moment bestaan er nog geen gebiedsnormen voor 
het vestigen van een shishabar. Op aangeven van de centrummanager, de horecacoach en de 
politiediensten wordt gevraagd hiervoor een kader te scheppen. Momenteel worden sishabars 
onder hoofdstuk IV, afdeling 1, artikel 6 geregeld. Er wordt voorgesteld om een aparte afdeling, 
met name afdeling 7, toe te voegen aan het algemeen politiereglement waarbij ook een 
gebiedsnorm wordt opgenomen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met een wijziging van het 
algemeen politiereglement inzake vestigings -en uitbatingsvergunning voor shishabars.

Juridische grond
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119bis en 135. 
Algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 23 november 2018.

Argumentatie
De afdeling plannen en ontwikkelen, team economie, wordt regelmatig gecontacteerd door 
kandidaat-uitbaters van shishabars. Er zijn reeds in het verleden verschillende bestuurlijke 
maatregelingen genomen bij het niet-conform uitbaten van shishabars. Met het invoeren van 
een gebiedsnorm wordt beoogd enerzijds de mogelijke overlast en de mogelijk niet-gewenste 
activiteiten verbonden aan shishabars te beperken en anderzijds het café belevingsgevoel 
zoals omschreven in het horecabeleidsplan te behouden op de daarvoor 
voorziene horecapleinen. 
De procedure en de onderzoeken in het kader van het verlenen van een uitbatingsvergunning 
werden overgenomen uit het huidige artikel dat werd opgenomen onder afdeling 1 van het 
algemeen politiereglement. Er gelden bovendien specifieke eisen en omschrijvingen voor de 
inrichting van rookruimtes in horecazaken , maar die zijn het voorwerp van specifieke 
wetgeving, met name de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor 
rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook. 
In een ander besluit op de agenda van deze zitting wordt tegelijk ook het belastingsreglement 
aangepast zodat voor sihsabars hetzelfde tarief (vestigings- en uitbatingsvergunning) wordt 
gevraagd zoals dat voor de bel- en nachtwinkels.

Adviezen
Belastingen: Gunstig advies.
GAS (GAS): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 39 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)
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Artikel 1
akkoord te gaan met de wijzing van afdeling 7 'sishabars' van hoofdstuk IV van het algemeen 
politiereglement, conform de bijlage zoals gehecht aan de notulen van deze zitting.

Artikel 2
in het algemeen politiereglement artikel 6 'Shishabars' van hoofdstuk IV, Publiektoegankelijke 
inrichtingen en plaatsen, afdeling 1 Horecazaken, te schrappen.

Bijlagen
Algemeen politiereglement uitbr shishabars

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Malaise bij het lokale korps van Sint-
Niklaas?

Indiener(s)
Christel Geerts

Toelichting
De politie staat overal in ons land onder grote druk, onder meer door personeelstekorten en 
alsmaar moeilijkere probleemsituaties. Anderzijds stellen we vast dat ons korps wel een aantal 
goede resultaten neerzet.
Tegen de achtergrond van deze twee bevindingen hebben wij toch wat vragen. We (diverse 
leden van onze fractie) werden de afgelopen maanden (al dan niet intentioneel) gealarmeerd 
door politiemensen uit verschillende segmenten van het korps. 
De centrale bekommernis is dat het psycho-sociaal klimaat ondermaats is, dat er geen ruimte is 
voor terugkoppeling en dat er teveel in functie van ''het uiterlijk'' vertoon wordt gewerkt.
Uit de diverse verhalen denken we dat dit -het gebrek aan een empatische werkomgeving- de 
kern van het probleem is. 
Er wordt ook melding gemaakt van een uitzonderlijk hoog personeelsverloop alsook van het feit 
dat mensen uit de vorige zone van de korpschef (zonder toegangsprocedure) het korps 
vervoegen. 
We hebben ook bedenkingen over het tijdsbestek van de wijkagenten vernomen (ze moeten 
teveel andere zaken doen waardoor de eigenlijk wijkwerking in de verdrukking komt ...).
Graag hadden we vernomen of de korpschef zich bewust is van deze moeilijkheden, hoe 
bepaalde signalen kunnen geduid worden en hoe zij denkt daar op een verbindende manier een 
oplossing voor te kunnen aanreiken. 

 

IR 10 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen omtrent optreden milieupolitie inzake 
inbreuken op asbestveiligheid
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Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx.
Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen.

Toelichting
Op maandag 15 april 2019 krijgt een lid van het Actiecomite Asbest een melding dat in een 
autogarage asbestplaten worden losgewrikt, kapot gebroken en naar beneden worden gegooid, 
terwijl het personeel en de klanten in de omgeving aanwezig blijven. Het betreft een 
asbestplaten dak met daarop een laag pur-isolatieschuim gespoten. Door deze manier van 
werken ontstaat een groot risico van verspreiding van asbestvezels. 
De milieupolitie wordt verwittigd. 
Normaliter zou ik hier niet over tussenkomen op de gemeenteraad, maar de afwikkeling van 
deze zaak is zo typerend, ook voor andere zaken die mij jammer genoeg steeds vaker worden 
gesignaleerd, dat ik een aantal vragen wil stellen over de algemene aanpak van 
asbestproblemen door de milieupolitie.
1. Met welke instructies wordt de milieupolitie het veld in gestuurd als het over asbestklachten 
gaat? Is het vertrekpunt het minimaliseren van de feiten of het ernstig opnemen van elke klacht 
en met deskundigen overleg te plegen over de te nemen stappen?
2. Sinds wanneer is het de taak van een politieagent om bij een overtreding begrip te vragen 
voor de situatie van de overtreders? Gebeurt dat bij verkeersovertredingen ook?
3. Welke opleiding heeft de milieupolitie reeds gekregen op het vlak van asbestveiligheid? 
4. Is het gebruikelijk dat de milieupolitie klokkenluiders probeert te intimideren?
Gelukkig is deze zaak in goede orde geregeld omdat de klokkenluider voet bij stuk hield, maar 
dat is jammer genoeg niet altijd het geval bij gelijkaardige klachten. Vandaar deze vragen en 
vooral de bekommernis om anders om te gaan met klachten omtrent asbestveiligheid.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

18 2019_GR_00151 Gemeenteraad: huishoudelijk reglement: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
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Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Maxime Callaert. 
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.
Interpellatie van raadslid Jef Maes die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.

Bondige toelichting
Op 2 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Artikel 38 van het decreet 
lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een 
huishoudelijk reglement vaststelt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad goed 
te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 38.

Argumentatie
De gemeenteraad moet bij de aanvang van de nieuwe zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vaststellen in toepassing van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur.
In het huishoudelijk reglement worden aanvullende maatregelen opgenomen voor de werking 
van de gemeenteraad. Het bevat minstens bepalingen over:
1. de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van 
burgemeester en schepenen;
2. de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan 
de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 
verstrekken over die stukken;de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van 
de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
3. de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschift voor gemeenteraadsleden en 
de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht 
en beheert;
4. de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen;
5. de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 
vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
6. de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
7. de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279 
van het decreet lokaal bestuur, worden ondertekend;
8. de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
9. de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid, van 
het decreet lokaal bestuur (notulen college van burgemeester en schepenen).
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.
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Voor het opstellen van het ontwerp van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad is 
vertrokken van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de vorige zittingsperiode. 
De tekst is waar nodig aangepast aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur en er zijn 
een aantal praktische zaken toegevoegd.
Voor de raad voor maatschappelijk welzijn moet een analoog huishoudelijk reglement 
vastgesteld worden door de raad voor maatschappelijk welzijn. Er werd geopteerd om de twee 
afzonderlijke reglementen op te nemen in één document.
Het ontwerp werd besproken tijdens het fractieleidersoverleg van 18 maart 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, PVDA) en 12 onthoudingen (Vlaams 
Belang en sp.a)

Artikel 1
het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad goed te keuren conform de bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
HR GR en OR zitting 2019-04-29
HR GR en OR zitting 2019-04-29 met aanduiding wijzigingen
Huishoudelijk reglement GR zitting 2017-03-24
Huishoudelijk reglement OR zitting 2013-02-21

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

19 2019_GR_00170 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: ontwerp statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland worden gewijzigd. Hiertoe werd een buitengewone algemene 
vergadering belegd met de huidige samenstelling op 14 maart 2019. Daar werd echter geen 
overeenstemming bereikt met betrekking tot het voorstel van statutenwijziging. 
Er wordt nu opnieuw gevraagd aan alle vennoten om akkoord te gaan met een nieuw voorstel 
van gewijzigde statuten, die zullen voorgelegd worden aan de algemene vergadering in zijn 
huidige samenstelling. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe ontwerp van statutenwijziging goed te 
keuren, de vertegenwoordigers aan te duiden en hun mandaat te bepalen in deze vergadering.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Argumentatie
De buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de statuten en het verlijden van de 
akte door een notaris vond plaats op 14 maart 2019. Op deze algemene vergadering werd 
echter geen overeenstemming bereikt met betrekking tot het voorstel van statutenwijziging.
Met brief van 22 maart 2019, binnengekomen op 25 maart 2019, bezorgt het Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland een nieuw voorstel tot statutenwijziging aan zijn vennoten. De tekst 
met het voorstel tot wijziging van de statuten wordt toegevoegd als bijlage. 
De tekst start met de wijziging in de deelgenoten, om vervolgens alle overige wijzigingen toe te 
lichten per artikel. De belangrijkste wijziging is de afvaardiging van de deelgenoten. 
Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen is 
volgend voorstel gedaan:
- aan de privatieve deelgenoten wordt gevraagd of zij hun vertegenwoordiging in de raad van 
bestuur en algemene vergadering al dan niet wensen te behouden;
- aan de gemeenten wordt gevraagd of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun 
vertegenwoordiging in de raad van bestuur en algemene vergadering én overeenkomstig artikel 
483 van het decreet lokaal bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van 
het Sociaal Verhuurkantoor Waasland;
- aan de OCMW-deelgenoten wordt gevraagd of zij hun afvaardiging willen inperken tot:
  - drie stemgerechtigde leden voor de raad van bestuur vanuit Sint-Niklaas;
  - twee stemgerechtigde leden voor de raad van bestuur vanuit Beveren en Lokeren;
  - één stemgerechtigd lid per overige deelgenoot voor de raad van bestuur;
  - één bijkomend stemgerechtigd lid per OCMW-deelgenoot voor de algemene vergadering;
- aan de OCMW-deelgenoten wordt ook gevraagd om één deskundige af te vaardigen (niet 
stemgerechtigd) voor de raad van bestuur (bv: algemeen directeur, hoofd sociale dienst, etc.).
De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige voorstel van statutenwijziging betreft dus 
de afvaardiging van de OCMW-deelgenoten. In het vorige voorstel kregen de OCMW-
deelgenoten één stemgerechtigd lid per deelgenoot voor de raad van bestuur én één bijkomend 
stemgerechtigd lid per OCMW-deelgenoot voor de algemene vergadering. In het nieuwe 
voorstel krijgen de OCMW's deelgenoten pro rata het aantal woningen dat zij in beheer hebben.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

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

Artikel 2
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opdracht te geven aan de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de bijzondere 
algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland in te stemmen met de 
statutenwijziging. 

Artikel 3
na de goedkeuring van de statutenwijzing door de algemene vergadering van het Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland, ontslag in te dienen bij de raad van bestuur van het Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland, overeenkomstig artikel 483 van het decreet lokaal bestuur.

Bijlagen
C-1903.621.808.178 SoVeKa voorstel statutenwijziging
Voorstel statutenwijzing
Gecoördineerde statuten Sociaal Verkuurkantoor Waasland
woningaantallen soveka

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

20 2019_GR_00179 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: aanduiding leden algemene vergadering, 
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks bestuur

AFGEVOERD

21 2019_GR_00180 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: aanduiding leden algemene 
vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de 
algemene vergadering van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede aan te duiden.

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

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is op 26 januari 1979 toegetreden tot de Intergemeentelijke samenwerking 
Westlede (IGS Westlede).
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Artikel 31 van de statuten van IGS Westlede bepaalt dat de algemene vergadering is 
samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van de vereniging. De 
vertegenwoordigers van de gemeenten moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn. Iedere 
deelnemer heeft recht op minstens één vertegenwoordiger. Ieder aandeel geeft recht op één 
stem. Overeenkomstig het decreet over de lokale besturen wordt er geen zitpenning uitgekeerd 
aan de leden van de algemene vergadering. De verplaatsingskosten worden vergoed op basis 
van de kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen bij het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur. Vanaf 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 is de vergoeding van dienstverplaatsingen: 0,3539 
EUR per kilometer. De algemene vergadering vergadert tweemaal per jaar.
Artikel 13 van de statuten van IGS Westlede bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door een 
raad van bestuur samengesteld uit veertien stemgerechtigde leden, door de algemene 
vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers. Sint-Niklaas mag drie stemgerechtigde 
leden aanduiden. Deze vertegenwoordigers moeten geen gemeenteraadsleden zijn. Voorwaarde 
is evenwel dat het voldoende gemotiveerd is waarom iemand die geen gemeenteraadslid is, 
wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert tienmaal per jaar.
De toewijzing van de mandaten gebeurt volgens twee principes:
1) Elke gemeente waar een crematorium is gevestigd heeft recht op één bestuurder. 
2) Per begonnen schijf van 150.000 inwoners heeft elk arrondissement recht op één bestuurder. 
De arrondissementen worden vastgelegd in de bijlage van de statuten.
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende 
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene 
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en deze aanduiding voor te 
leggen aan de algemene vergadering. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruikmaakt, 
neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en woont het aldus 
aangeduide lid met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 
bij. Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruikmaken, neemt de algemene vergadering 
akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden 
met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal 
maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten. Er wordt een 
zitpenning van 201 EUR toegekend per bijgewoonde vergadering en de verplaatsingskosten 
worden terugbetaald volgens de modaliteiten van de algemene vergadering.

In de gemeenteraadszitting van 25 januari 2019 werden mevrouw Veerle De Beule en mevrouw 
Kelly Van Elslande aangeduid voor de algemene vergadering. Mevrouw Kelly Van Elslande werd 
in de algemene vergadering aangeduid als lid van de raad van bestuur van de 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede. Overeenkomstig artikel 447 van het decreet lokaal 
bestuur is het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering evenwel 
onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de andere organen. Voor de algemene 
vergadering zal daarom een nieuwe vertegenwoordiger worden aangeduid. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
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mevrouw Veerle De Beule en de heer Maxime Callaert: 29 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 10 
onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Westlede aan 
te duiden:
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gecoordineerde statuten IGS Westlede
info_na_verkiezingen_2018

22 2019_GR_00181 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Interlokale Vereniging 
Drugpunt Waas: beheerscomité: aanduiding leden

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden van het beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging Drugpunt Waas aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van de Interlokale Vereniging Drugpunt Waas. Artikel 5 van de 
statuten bepaalt dat het beheerscomité wordt samengesteld uit de burgemeester of schepen 
van elke deelnemende gemeente en de lokale bevoegde ambtenaar van elke deelnemende 
gemeente. De lokale bevoegde ambtenaar zetelt als lid met raadgevende stem. Voor de 
vertegenwoordiging van de gemeente worden tevens een plaatsvervanger met politiek mandaat 
aangeduid (één per gemeente).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
mevrouw Sofie Heyrman: 30 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 9 onthoudingen
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- artikel 2:
mevrouw Mia Mortier: 30 ja-stemmen, 1 nee-stem, 10 onthoudingen

- artikel 3:
mevrouw Ann Opgenhaffen: 30 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 9 onthoudingen  

Artikel 1
volgend lid van het college van burgemeester en schepenen aan te duiden als effectief lid 
namens de stad Sint-Niklaas in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Drugpunt 
Waas:
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 2
volgend lid van de gemeenteraad aan te duiden als plaatsvervangend lid namens de stad Sint-
Niklaas in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Drugpunt Waas:
- mevrouw Mia Mortier, raadslid, °31 juli 1961, Vijfstraten 127, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 3
volgende persoon aan te duiden als ambtelijke vertegenwoordiger namens de stad Sint-Niklaas 
in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Drugpunt Waas:
- mevrouw Ann Opgenhaffen.

Bijlagen
statuten Interlokale Verenging Drugpunt Waasland

23 2019_GR_00182 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Buurtbedrijf Drietakt vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering en voordracht 
leden raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee effectieve vertegenwoordigers aan te duiden voor 
de algemene vergadering van Buurtbedrijf Drietakt vzw, alsook twee leden voor te dragen voor 
de raad van bestuur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Statuten Buurtbedrijf Drietakt vzw.

Argumentatie
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De stad Sint-Niklaas is lid van Buurtbedrijf Drietakt vzw en mag vertegenwoordigers 
afvaardigen voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vereniging.
Artikel 12 van de statuten van Buurtbedrijf Drietakt vzw bepaalt dat leden-rechtspersonen 
maximaal twee personen kunnen voordragen als kandidaat-bestuurders.
Artikel 24 van de statuten van Buurtbedrijf Drietakt vzw bepaalt dat de rechtspersonen in de 
algemene vergadering beschikken over twee stemmen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Dirk Hilgert: 28 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 11 onthoudingen
de heer Johan De Beule: 28 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 11 onthoudingen

- artikel 2:
de heer Bert De Laet: 28 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 11 onthoudingen
de heer Johan De Beule: 29 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 10 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van Buurtbedrijf 
Drietakt vzw aan te duiden:
- de heer Dirk Hilgert;
- de heer Johan De Beule.

Artikel 2
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Buurtbedrijf 
Drietakt vzw voor te dragen:
- de heer Bert De Laet;
- de heer Johan De Beule.

Bijlagen
statuten Buurtbedrijf Drietakt vzw

24 2019_GR_00183 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vereniging Vlaamse Cultuur- 
en Gemeenschapscentra vzw: aanduiding leden algemene 
vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee leden voor de algemene vergadering van de 
Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw aan te duiden.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de 
Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw.
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat de individuele leden twee personen afvaardigen voor de 
algemene vergadering: de ene persoon maakt deel uit van het bestuursorgaan van het 
afgevaardigd cultuurcentrum, de andere persoon is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding 
van het centrum.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Filip Baeyens: 31 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 8 onthoudingen

- artikel 2:
mevrouw Annelies De Graeve: 31 ja-stemmen, 10 onthoudingen

Artikel 1
volgende persoon uit het bestuursorgaan van ACCSI vzw aan te duiden als vertegenwoordiger 
van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van de Vereniging Vlaamse Cultuur- en 
Gemeenschapscentra vzw:
- de heer Filip Baeyens, schepen, °28 februari 1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai.

Artikel 2
het diensthoofd van CC Sint-Niklaas, mevrouw Annelies De Graeve, aan te duiden als 
vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van de Vereniging 
Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw.

Bijlagen
Statuten VVCG vzw

Toerisme

25 2019_GR_00171 Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering van 
het toerisme: samenstelling: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Toerisme
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Bondige toelichting
De statuten van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme voorzien een 
hersamenstelling van de commissie na de vernieuwing van de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling van de commissie goed te 
keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Statuten van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 22 juli 1946 en gewijzigd door de gemeenteraad in zittingen van 7 
mei 1965, 5 april 1971, 24 maart 1983, 23 januari 1989, 24 februari 1995, 16 februari 2007 en 
22 maart 2019.

Argumentatie
De stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme is overeenkomstig haar statuten 
samengesteld als volgt :
- een beheerraad bestaande uit vijftien stemgerechtigde leden-afgevaardigden van de 
gemeenteraad (evenredig verdeeld over alle fracties van de gemeenteraad), een 
stemgerechtigde voorzitter rechtstreeks aangesteld door de gemeenteraad buiten voormelde 
afgevaardigden van de fracties, de schepen (zonder stemrecht) tot wiens bevoegdheid het 
toerisme behoort;
- een secretaris, aangesteld door de gemeenteraad onder de leden van het gemeentepersoneel;
- een aantal raadgevende leden bestaande uit vertegenwoordigers van plaatselijke toeristische 
verenigingen (Pasar Belsele, Pasar Sint-Niklaas, Pasar Nieuwkerken, Durme vzw, vtbKultuur en 
ATB De Natuurvrienden), de logiessector (Hotel Serwir en Hotel Ibis), de cultuurraad, de 
jeugdraad of JOS vzw, de adviesraad Jumelages voor Europese samenhorigheid en de 
stadsgidsen.

Voor de evenredige vertegenwoordiging van de gemeenteraadsfracties in de stedelijke 
commissie voor de bevordering van het toerisme (zie hoger) wordt steeds de samenstelling van 
de gemeenteraadscommissies (vijf vertegenwoordigers namens N-VA, twee namens Groen, één 
namens Open Vld, twee namens Vlaams Belang, twee namens CD&V, twee namens sp.a en één 
namens PVDA) als voorbeeld genomen.
Conform artikel 4 van de statuten wordt de voorzitter niet verkozen, maar aangeduid door de 
gemeenteraad.
De schepen voor toerisme wordt als niet-stemgerechtigd waarnemer toegevoegd aan de 
commissie toerisme. 
De functie van secretaris wordt uitgeoefend door het teamhoofd toerisme.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
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34 ja-stemmen, 7 onthoudingen

- artikel 2: de heer Willy Toté: 31 ja-stemmen, 1 nee-stem, 9 onthoudingen

- artikel 3: de heer Ronny Suy: 31 ja-stemmen, 1 nee-stem, 9 onthoudingen

- artikel 4: de heer Geert De Bock: 32 ja-stemmen, 9 onthoudingen

- artikel 5:
30 ja-stemmen, 1 nee-stem, 10 onthoudingen

Artikel 1
volgende personen aan te stellen met ingang van heden en voor de duur van de 
bestuursperiode 2019-2024 als stemgerechtigd lid in de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme: 
namens N-VA: 
  - de heer Joris De Maere;
  - mevrouw Rita Waterschoot;
  - de heer Wim Raes; 
  - de heer Dirk De Troyer;
  - de heer Mario Schelfhout; 
namens Groen: 
  - de heer Bart Willems; 
  - mevrouw Katleen De Preter; 
namens Open Vld:
  - de heer Ronny Suy (tot en met 31 december 2021);
namens Vlaams Belang: 
  - mevrouw Marleen Wymeersch;
  - de heer Koen Wauman;
namens CD&V:
  - de heer Marc Peeters;
  - mevrouw Jeanine De Boever (tot en met 31 december 2021)/de heer Dennis De Poorter 
(vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024);
namens sp.a:
  - de heer Lucien Bats;
  - de heer Patrick D’Hondt;
namens PVDA: 
  - de heer Ben Van Eynde.

Artikel 2
als stemgerechtigd voorzitter van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme 
aan te duiden, met ingang van heden en voor de duur van de periode 2019-2021:
de heer Willy Toté.

Artikel 3
als stemgerechtigd voorzitter van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme 
aan te duiden, met ingang van 1 januari 2022 en voor de duur van de periode 2022-2024:
de heer Ronny Suy.
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Artikel 4
als secretaris van de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme aan te stellen 
voor de duur van de bestuursperiode 2019-2024:
de heer Geert De Bock, teamhoofd toerisme.

Artikel 5
als raadgevende leden in de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme, met 
ingang van heden en voor de duur van de bestuursperiode 2019-2024, volgende personen aan 
te stellen:
namens de logiessector:
  - mevrouw Debbie Declerck, hotelmanager Hotel Ibis;
  - mevrouw Sabine De Bruyne, hotelmanager Hotel Serwir;
namens de toeristische verenigingen:
  - de heer Staf Lerno, namens Pasar Belsele;
  - de heer Arthur Tiels, namens Pasar Sint-Niklaas;
  - de heer Hubert De Rijbel, namens Pasar Nieuwkerken;
  - de heer Hugo Rumes, namens Durme vzw;
  - mevrouw Marleen Vanhuffel, namens vtbKultuur;
  - de heer Paul Beck, namens ATB De Natuurvrienden;
namens de cultuurraad:
  - de heer Dirk Vergult;
  - mevrouw Laurelien Soubry;
namens de raad voor personen met een beperking:
  - mevrouw Kattty De Bruyn;
namens de seniorenraad:
  - mevrouw Lutgarde Van Raemdonck ;
namens de adviesraad Jumulages voor Europese samenhorigheid:
  - de heer Jo Vael;
namens de stadsgidsen:
  - mevrouw Sandra Van Cauwenberghe.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Lore Baeten, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

26 2019_GR_00152 Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan 
onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
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Toelichting door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, raming en 
voorwaarden opgemaakt voor de raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoudswerken 
aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-
Niklaas. Het betreft een raamovereenkomst voor de periode van één jaar, met de mogelijkheid 
om driemaal stilzwijgend te verlengen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikelen 36, 43 en 57.
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan onbevaarbare 
waterlopen van derde categorie en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas' werd een 
bestek met nr. 2019/006aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- basisopdracht (raamovereenkomst), raming: 109.995 EUR, excl. btw;
- verlenging 1 (raamovereenkomst), raming: 109.995 EUR, excl. btw;
- verlenging 2 (raamovereenkomst), raming: 109.995 EUR, excl. btw;
- verlenging 3 (raamovereenkomst), raming: 109.995 EUR, excl. btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 439.980 EUR, excl. btw (92.395,80 EUR 
btw verlegd).
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, met de mogelijkheid om 
driemaal stilzwijgend te verlengen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.

Visum
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Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig mits het geraamd bedrag per jaar 109.900 EUR 
bedraagt (= voorzien krediet in huidig MJP op actienummer 2019141551 (Waterlopen 
onderhouden) en volgende).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/006aa en de raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor 
onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-geherklasseerde 
waterlopen in Sint-Niklaas', 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 439.980 EUR, excl. btw 
(92.395,80 EUR btw verlegd).

Artikel 2
deze opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2019141551 - ramingnummer 
2019141654.

Bijlagen
2019_01_22_Bestek - Model 3P
Raming

Lore Baeten, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

27 2019_GR_00153 Diensten: openbare werken: afvalverwerking (stromen 
inerte stoffen, veegvuil en slib uit kolken): wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 26 november 2018 besliste het college akkoord te gaan met de stopzetting van de 
opdracht betreffende het ophalen, beladen en verwerken van bedrijfsafval (inerte afvalstoffen, 
veegvuil en slib uit kolken en riolen) voor de stad Sint-Niklaas, o.a. omwille van 
onduidelijkheden in de ingediende offertes en substantiële overschrijding van de raming. Deze 
procedure moet nu heropgestart worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen. De gezamenlijke indicatieve raming, over de gehele contractduur van vijf jaar, 
bedraagt 860.000 EUR.
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Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 40 en 41.
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 deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
(leveringen en diensten), in samenspraak met de dienst openbare werken en de dienst logistiek. 
Dit bestek is een licht herwerkte versie van vorig bestek (onder meer invoegen van een 
infosessie en herbekijken van de exacte inhoud van de percelen).
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1: beladen, transporteren en verwerken van inerte afvalstoffen;
- perceel 2: beladen, transporteren en verwerken van veegvuil;
- perceel 3: transporteren en verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers.
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten;
- de dienst openbare werken;
- de dienst logistiek.
Het team overheidsopdrachten adviseert akkoord te gaan met de wijze van gunning (openbare 
procedure), de indicatieve raming (710.743,80 EUR + 149.256,20 EUR (21 % btw) = 860.000 
EUR) en de voorwaarden van deze opdracht.

Adviezen
Openbare werken (OPW): Gunstig advies.
Logistiek (LOG): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
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akkoord te gaan met de wijze van gunning (openbare procedure), de indicatieve raming 
(710.743,80 EUR + 149.256,20 EUR (21 % btw) = 860.000 EUR) en de voorwaarden betreffende 
het ophalen, beladen en verwerken van bedrijfsafval (inerte afvalstoffen, veegvuil en slib uit 
kolken en riolen) voor de stad Sint-Niklaas.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten;
- de dienst openbare werken;
- de dienst logistiek.

Bijlagen
2019-012 Bestek

28 2019_GR_00185 Diensten: Riopact: afkoppelen omgeving Industriepark-
West: afkoppelingsstudies: gunning

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 25 september 2015 ging de gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van het 
rioproject afkoppelen van de omgeving Industriepark-West en besliste hiervoor een 
overeenkomst van studieopdracht (haalbaarheidsstudie) goed te keuren.
In het kader van dit project dienen ook afkoppelingsstudies te worden gemaakt.
Op basis van de Riopact-overeenkomst kan deze opdracht worden toegewezen aan Aquafin nv 
voor een indicatief geraamd bedrag van 183.940 EUR, excl. btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze gunning.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/1.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
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.
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Argumentatie
Als voorbereiding voor het riodossier Industriepark-West, is het noodzakelijk om de 
afkoppelingsstudies voor de verschillende bedrijven vooraf uit te voeren. Op basis van de te 
verwachten debieten kan de riolering verder ontworpen worden.
Voor het uitvoeren van de afkoppelingsstudies heeft Aquafin nv een prijsofferte gemaakt in het 
kader van riopact. De kostprijs voor de afkoppelingsstudies bedraagt 76.400 EUR, excl. btw. In 
een volgende fase kan Aquafin nv ook instaan voor het aanstellen van de aannemer, het 
opvolgen van de afkoppelingswerken en keuren na uitvoering en dit voor een kostprijs van 
107.540 EUR, excl. btw. Voorgesteld wordt om beide taken toe te wijzen aan Aquafin nv voor 
een totale kostprijs van 183.940 EUR, excl. btw.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
akkoord te gaan om de afkoppelingsstudies in het kader van het afkoppelen van Industriepark-
West te gunnen aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor het indicatief geraamd 
bedrag van 183.940 EUR, excl. btw.

Bijlagen
Bedrijven_Industrie_park_West overzicht
Raming Industrie park West dd. 31072017

29 2019_GR_00191 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht 
herwaardering Molenbeek: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 23 november 2018 ging de gemeenteraad akkoord om in het kader van het project 
'herwaardering Molenbeek' een overeenkomst te sluiten voor de studieopdracht tussen 
enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper Antea Belgium nv.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd akkoord te gaan om in het kader van dit project een 
overeenkomst te sluiten voor de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-
Niklaas en anderzijds de ontwerper, studiebureau Jouret.

Juridische grond
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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 36.
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/1.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
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
Met dit project wordt de verharde oppervlakte van Scheerders van Kerchove's Verenigde 
Fabrieken nv (SVK) en het reeds gerealiseerde gescheiden stelsel ter hoogte van de Grote Markt 
afgekoppeld van het rioleringsstelsel. Momenteel sluit het gescheiden stelsel ter hoogte van de 
Grote Markt via de overstort in de Kokkelbeekstraat aan op het gemengde stelsel dat aansluit 
op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Met dit project wordt het bestaande gescheiden stelsel in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
doorgetrokken en via Dalstraat, Aerschotstraat, de terreinen van SVK en Lodewijk Dosfelstraat 
aangesloten op de originele loop van de Molenbeek door het Paddeschoot. Langs de 
Watermolendreef en in open bedding naast de Pijkedreef bereikt het water dan de Molenbeek, 
net voorbij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Twee vijvers van SVK worden als buffervijvers 
ingeschakeld. Ook Albrecht Rodenbachstraat en deel van Hendrik Consciencestraat worden 
afgekoppeld. SVK is partner in dit project, zij moeten hun terrein en gebouwen afkoppelen in 
het kader van het hernieuwen van hun milieuvergunning. 
Met dit project wordt waterloop 1270 geherwaardeerd als waterloop waardoor 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie merkelijk ontlast wordt van een grote toevloed van 
regenwater. Ook de overstortvolumes dalen opmerkelijk met dit project. Waterloop 1278 (85 
hectare onverharde oppervlakte) ter hoogte van SVK wordt afgekoppeld, samen met de 42 
hectare verharde oppervlakte (gescheiden stelsel Grote Markt en opwaartse straten, gebouwen 
SVK).
De ontwerper Antea Belgium nv stond in voor de hydronautstudie.
Studiebureau Jouret zal instaan voor de studieopdracht en de opvolging van de werken.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
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goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-
Niklaas en anderzijds de ontwerper studiebureau Jouret ter uitvoering van een studieopdracht in 
het kader van de herwaardering van de Molenbeek. 

30 2019_GR_00172 Leveringen: beheer gebouwen: afsluiten raamcontract 
voor leveren diverse materialen voor onderhoud 
gebouwen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 16 augustus 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen het 
dossier voor het afsluiten van diverse raamcontracten voor de uitvoerende diensten (bestek 
2016-02/OVA) slechts gedeeltelijk te gunnen. Perceel 8 dat voorzien werd voor het leveren van 
diverse bouwmaterialen voor het onderhoud aan gebouwen werd niet gegund omdat er geen 
offertes werden ingediend. 
Aan de gemeenteraad wordt een nieuwe openbare procedure voorgelegd voor het vaststellen 
van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. De indicatieve raming bedraagt 
180.000 EUR, inclusief btw, voor een termijn van maximum vier jaar (= 45.000 EUR, inclusief 
btw, op jaarbasis).

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017. 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht 
in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43, evenals de daarbij 
behorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van 
bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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 'Leveren diverse materialen voor onderhoud gebouwen' werd een 
bestek met nr. 2019-099/OVA/bouwmaterialen gebouwen/GR-CQ opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie (zie bijlage). 
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De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van achtenveertig maanden. Er wordt 
voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld: 
- kostprijs: 80 %; 
- service en leveringsvoorwaarden: 20 %.
Voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes, zal een jury samengesteld worden 
bestaande uit vertegenwoordigers van de teams overheidsopdrachten en onderhoud gebouwen. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat de stad Sint-Niklaas de 
procedure zal voeren en in naam van het OCMW Sint-Niklaas, politiezone Sint-Niklaas en AGB 't 
Bau-huis bij de gunning van de opdracht zal optreden. Gezamenlijk aankopen kan leiden tot 
aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Adviezen
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig advies.
Politie (POL): Gunstig advies.
AGB 't Bau-huis (AGB): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019-099/OVA/bouwmaterialen gebouwen/GR-CQ en de raming voor de 
opdracht 'Leveren diverse materialen voor onderhoud gebouwen', opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie 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. 
Tevens wordt de lijst van producten voor de prijssimulatie goedgekeurd. De indicatieve raming 
voor deze procedure bedraagt 148.760,33 EUR + 31.239,67 EUR (21 % btw) = 180.000 EUR voor 
de gehele duurtijd van vier jaar.
Een exemplaar van dit bestek wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure en deze nationaal 
bekend te maken.

Artikel 3
kennis te nemen van het feit dat het stadsbestuur Sint-Niklaas gemandateerd wordt om de 
procedure te voeren en in naam van het OCMW Sint-Niklaas, politiezone Sint-Niklaas en AGB 't 
Bau-huis bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4
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kennis te nemen van het feit dat een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de 
deelnemende besturen.

Bijlagen
BIJLAGE B - wijze van quotering
2019_03_28_ontwerpbestek bouwmaterialen

31 2019_GR_00173 Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van 
milieuverantwoorde schoonmaakproducten, - materialen 
en papierwaren: fase 1 - selectie kandidaten: wijze van 
gunnen, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne.

Bondige toelichting
Het huidige contract voor het leveren van milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -
materialen en papierwaren loopt af op 1 oktober 2019. De dienst schoonmaak wenst voor dit 
contract een nieuwe procedure op te starten. De indicatieve raming bedraagt 540.000 EUR over 
een duurtijd van vier jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 37 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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
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De niet-open procedure betreft een gefaseerde gunningsprocedure:

Fase 1: De eerste fase omvat de selectie van de deelnemers: de betrouwbaarheid, 
toelaatbaarheid en geschiktheid van de deelnemers worden onderzocht op grond van de in deze 
selectieleidraad vermelde uitsluitingsgronden en selectiecriteria vermeld in de selectieleidraad.
In eerste instantie wordt nagegaan welke deelnemers zich niet in één van de 
uitsluitingsgevallen bevinden, welke deelnemers voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden 
en de kwalitatieve selectiecriteria vervuld hebben.
De niet-geselecteerde deelnemers worden in kennis gesteld van hun niet-selectie.
De selectieleidraad heeft enkel betrekking op deze eerste fase, zijnde de selectiefase.

Fase 2: Na het doorlopen van de eerste fase, de selectiefase, wordt de tweede fase gestart. In de 
tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten/deelnemers uitgenodigd worden voor 
deelname aan de gunningsprocedure.
De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een 
gunningsbestek, waarin het voorwerp en de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht 
verder zullen worden toegelicht. Het gunningsbestek zal aan de geselecteerde deelnemers 
worden overgemaakt.

De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- dienst schoonmaak;
- dienst logistiek;
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.

Adviezen
Logistiek (LOG): Gunstig advies.
Duurzaamheid: Gunstig advies.
Schoonmaak (SCH): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
het bestek (de selectieleidraad) van de opdracht voor het leveren van milieuverantwoorde 
schoonmaakproducten, - materialen en papierwaren - fase 1- selectie kandidaten, opgesteld 
door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De indicatieve raming 
bedraag 540.000 EUR over een duurtijd van vier jaar.
Een exemplaar van dit bestek wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
deze opdracht te gunnen bij wijze van de niet-open procedure met Europese bekendmaking.

Bijlagen
2019 04 05 Selectieleidraad 1
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32 2019_GR_00184 Leveringen: afsluiten raamcontract voor leveren van 
elektrische materialen en lampen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Bart De Bruyne.

Bondige toelichting
In zitting van 16 augustus 2017 besliste het college het dossier voor het afsluiten van diverse 
raamcontracten voor de uitvoerende diensten (bestek 2016-02/OVA) slechts gedeeltelijk te 
gunnen. Perceel 11 dat voorzien werd voor het leveren van elektrische materialen en lampen 
werd niet gegund omdat er geen geldige offertes werden ingediend. 
Aan de gemeenteraad wordt een nieuwe openbare procedure voorgelegd voor het vaststellen 
van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. De indicatieve raming bedraagt 
280.000 EUR, inclusief btw, voor een termijn van maximum vier jaar (= 70.000 EUR, inclusief 
btw, op jaarbasis).

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikelen 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht 
in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43, evenals de daarbij 
behorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van 
bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 40 en 41.
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 'Leveren van elektrische materialen en lampen' werd in overleg 
met de dienst beheer gebouwen, een bestek met nr. 2019-097/OVA/elektr mat/WB-CQ 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie (zie bijlage). De opdracht zal 
worden afgesloten voor een duur van achtenveertig maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. De raming 
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overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- kostprijs: 80 %;
- service en leveringsvoorwaarden: 20 %.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om naast het bestek, ook de lijst van producten goed te 
keuren.
Voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes, zal een jury samengesteld worden 
bestaande uit vertegenwoordigers van het team overheidsopdrachten en de dienst beheer 
gebouwen. Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat de stad Sint-Niklaas de 
procedure zal voeren en in naam van het OCMW Sint-Niklaas, politiezone Sint-Niklaas en AGB 't 
Bau-huis bij de gunning van de opdracht zal optreden. 
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging.

Adviezen
AGB 't Bau-huis (AGB): Gunstig advies.
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig advies.
(Interne dienst) preventie en bescherming op het werk (IPB): Gunstig onder voorwaarden.
Gunstig mits voldaan aan het wettelijk kader. De aankoop van de elektrische materialen moet 
voldoen aan de vigerende wetgeving voor het op de markt brengen ervan. Onder meer het AREI, 
Europese richtlijn 2014/35/EU, KB 21-04-2016 'op de markt brengen van elektrische mateiralen' 
is van toepassing.

Politie (POL): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019-097/OVA/elektr mat/WB-CQ en de raming voor de opdracht 'Leveren 
van elektrische materialen en lampen', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en 
administratie, goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. Tevens wordt de lijst van producten voor de 
prijssimulatie goedgekeurd. De indicatieve raming voor deze procedure bedraagt 
231.404,95 EUR + 48.595,05 EUR (21 % btw) = 280.000 EUR voor de gehele duurtijd van vier 
jaar.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure en deze nationaal en 
Europees bekend te maken.
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Artikel 3
kennis te nemen van het feit dat het stadsbestuur Sint-Niklaas gemandateerd wordt om de 
procedure te voeren en in naam van het OCMW Sint-Niklaas, politiezone Sint-Niklaas en AGB 't 
Bau-huis bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4
kennis te nemen van het feit dat een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de 
deelnemende besturen.

Bijlagen
lijst producten voor prijssimultatie
2019_03_20_ontwerpbestek elektr materialen_.pdf

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

33 2019_GR_00146 Mercatorstraat 171 - 183:  samenwerkingsovereenkomst 
met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 
voor het realiseren van een sociaal huisvestiginsproject 
en de uitbreiding van het stedelijk kinderdagverblijf 
PieterNel: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2019 besliste de gemeenteraad akkoord te gaan met de gezamenlijke 
aankoop door de stad en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting van de 
bedrijfspanden en aanpalende woningen gelegen Mercatorstraat 171 tot en met 183 voor de 
realisatie van een sociaal huisvestingsproject en de uitbreiding van het stedelijk 
kinderdagverblijf PieterNel.
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting is bereid voor dit project op te treden als 
bouwheer. Het is aangewezen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst goed 
te keuren.

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

Argumentatie
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De aankoop van de site gelegen Mercatorstraat 171-183, 9100 Sint-Niklaas, zal gebeuren door 
de stad waarbij de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) zich ertoe engageert 
voor het deel sociale huisvesting een bedrag van minimum 450.000 EUR te betalen aan de stad. 
Het door de stad te betalen saldo voor de loods palend aan het stedelijk kinderdagverblij 
PieterNel, circa 16 m x 8 m groot, bedraagt dan maximum 80.000 EUR. Dit engagement is door 
SNMH bevestigd door haar raad van bestuur van 30 januari 2019. De compromis werd getekend 
op 25 februari 2019. De authentieke akte zal verleden worden voor 25 juni 2019.

SNMH is bereid op te treden als bouwheer voor het gehele complex (sociale woongelegenheden 
en kinderdagverblijf) en in te staan voor de realisatie van de bouwkundige en technische 
infrastructuur en de verzekering van alle risico's tijdens de bouw voor het gehele project. Bij de 
realisatie van het project zal ook onderzocht worden of een trage doorsteek kan voorzien 
worden tussen de site Rochushof naar de site van Turnkring Kracht en Geduld en de 
Mercatorstraat. Het binnengebied zal later overgedragen worden aan de stad om ingelijfd te 
worden in het openbaar domein.

De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst luiden als volgt:
- bouwheerschap: de stad verleent aan SNMH volmacht om op te treden als bouwheer bij de 
realisatie van het project ten behoeve van de stad;
- financiering: de financieringsaanvraag van het project wordt als geheel door SNMH ingediend 
bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volgens de geldende procedures;
- aanstelling ontwerper: de ontwerper van het gezamenlijke bouwproject wordt aangeduid door 
middel van een procedure conform de wet overheidsopdrachten. SNMH sluit een contract af 
met de ontwerper en de studiebureaus voor het geheel van het project maar het ereloon zal 
opgesplitst en afzonderlijk gefactureerd worden voor het respectievelijke deel van SNMH en de 
stad;
- voorontwerp: het voorontwerp, met specifieke programma-eisen voor het kinderdagverblijf, 
wordt ter amendering voorgelegd aan de stad. De stad kan specifieke eisen stellen over het 
latere door haar te beheren gedeelte, die dan aan de opdracht worden toegevoegd;
- aanvraag stedenbouwkundige goedkeuringen: SNMH staat, via haar ontwerper, in voor het 
aanvragen van de nodige omgevingsvergunning;
- coördinatie infrastructuurwerken: SNMH staat in voor de opvolging van de coördinatie van de 
infrastructuurwerken in zijn geheel. De stad zal telkens ten laatste tien dagen voor datum 
uitgenodigd worden voor de coördinatievergaderingen;
- definitief ontwerp: SNMH zal, in aanwezigheid van de ontwerper, het definitieve ontwerp van 
het gezamenlijke bouwproject voorleggen aan de stad binnen de dertig dagen nadat het 
ontwerp werd voltooid;
- aanbesteding: de overheidsopdracht wordt georganiseerd door SNMH. De stad wordt 
uitgenodigd bij de opening der biedingen.
- opvolging werken: de bouwplaatsopvolging wordt waargenomen door SNMH. De stad wordt 
uitgenodigd op de vergaderingen betreffende de uitvoering der werken. De stad krijgt toegang 
tot de werken. Opmerkingen worden via SNMH doorgegeven aan de ontwerper of uitvoerder;
- verrekeningen: de verrekeningen worden per meetstaat opgesplitst volgens bestemmingen en 
met het oog op de btw-verplichtingen van beide partijen afzonderlijk gefactureerd. De SNMH 
legt deze ter goedkeuring voor aan de stad;
- betaling maandstaten: SNMH staat in voor de controle van de werken en bijhorende kosten 
van het geheel en voor het nazicht van de maandelijkse ingediende vorderingsstaten en deelt 
dit mee aan de stad. Na de goedkeuring van de vorderingsstaat volgt de factuur. De stad staat in 
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voor de correcte en tijdige betaling van de factuur voor het gedeelte kinderdagverblijf aan de 
uitvoerder der werken. De andere werfkosten (architect, stabiliteitsingenieur, EPB-
verslaggever...) worden bij voorkeur opgesplitst en afzondelijk gefactureerd aan de partijen 
volgens de verdeelsleutel: 11 % voor de stad en het saldo voor SNMH;
- nutsvoorzieningen: de aansluitingen voor water, gas, elektriciteit, riolering, tv, telefoon... 
worden gescheiden aangelegd zodat een zuivere doorrekening van de kosten mogelijk is;
- coördinatievergoeding - verdeelsleutel: de stad betaalt aan SNMH een vergoeding van 2 % op 
de kostprijs van het kinderdagverblijf. Dit is een vergoeding voor de coördinatie en de geleverde 
knowhow. Deze kosten kunnen door SNMH maandelijks aan de stad worden gefactureerd. De 
verdeelsleutel voor kosten die niet specifiek aan het kinderdagverblijf of de sociale 
woongelegenheden kunnen worden toegewezen, als ook andere algemene kosten van het 
project, worden verdeeld a rato van 11 % voor de stad en het saldo voor SNMH.

Adviezen
Kinderopvang (KOV): Gunstig advies.
De uitbreiding van de huidige ruimte van het stedelijk kinderdagverblijf PieterNel is wenselijk. 
Zowel de speel- en leefruimte beneden is te krap voor een groep van achttien kinderen. 
Bovendien bevindt de slaapruimte van de kinderen zich boven, waardoor het personeel met 
kinderen op de arm meermaals per dag de trap moet nemen. Enkele andere aspecten, zoals 
brandveiligheid, kleine inkom en beperkte buitenruimte zijn eveneens een motivatie voor 
uitbreiding.
De nood aan kinderopvang in het centrum van de stad werd al meermaals aangekaart. Bij een 
uitbreiding van stedelijk kinderdagverblijf PieterNel kan bekeken worden of de leefgroep kan 
uitbreiden van achttien naar zesentwintig kinderen.
Intussen wordt de mogelijkheid tot verkrijgen van infrastructurele subsidies verder onderzocht.

Projecten gebouwen (PGB): Gunstig onder voorwaarden.
Het is van het grootste belang dat de diensten projecten gebouwen en beheer gebouwen nauw 
betrokken worden bij alle stappen van het proces (voorontwerp, definitief ontwerp, uitwerking 
aanbestedingsdossier, opvolging uitvoering bouwwerken, oplevering), dat de diensten input en 
opmerkingen kunnen geven en dat hier ook effectief rekening mee gehouden wordt. 
De opdracht voor het stedelijke kinderdagverblijf PieterNel zal niet enkel beperkt kunnen 
worden tot een uitbreiding, maar omdat het de bedoeling is dat dit één geïntegreerd geheel 
vormt, zullen aan het bestaande gebouw en aan de bestaande technische installaties ook 
aanpassingen moeten gebeuren. Afhankelijk van de aard en omvang van deze aanpassingen kan 
dit gevolgen hebben voor de uitbating van het bestaande kinderdagverblijf.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
akkoord te gaan met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting en de stad Sint-Niklaas voor de realisatie van een sociaal 
huisvestingsproject en de uitbreiding van het stedelijke kinderdagverblijf PieterNel op de site 
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gelegen Mercatorstraat 171-183, 9100 Sint-Niklaas.
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht.

Bijlagen
Mercatorstraat 171-183 samenwerkingsovereenkomst

34 2019_GR_00154 Zakelijke rechten: aankoop benedenverdieping 
Stationsstraat 11 (faciliteitenpand): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen.
Beantwoord door schepen Ine Somers.
Interpellaties van raadsleden Johan Uytdenhouwen en Frans Wymeersch.

Bondige toelichting
Er kon een overeenkomst worden bereikt met de eigenaar van het gebouw Stationsstraat 11, 
9100 Sint-Niklaas, voor de aankoop tegen een bedrag van 162.000 EUR van de 
benedenverdieping, waar het faciliteitenpand gevestigd is. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en machtiging te 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen voor het verlijden van de akte.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.
Detailhandelsplan Sint-Niklaas, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 maart 
2017.
Detailhandelsplan: faciliteitenpand in het focusgebied, kennisneming door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 24 september 2018.

Argumentatie
Één van de actiepunten uit het detailhandelsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 24 maart 2017, is het installeren van bezoekersfaciliteiten in het focusgebied. Het 
Centrummanagement huurde voor het realiseren van het faciliteitenpand de benedenverdieping 
van een pand gelegen Stationsstraat 11, 9100 Sint-Niklaas. Het betreft een handelspand waarin 
door vzw Centrummanagement bezoekersfaciliteiten werden geïnstalleerd voor mensen die 
winkelen in het stadscentrum. Deze bestaan uit een ruime hal met lactaatzone, toilet, 
keukencompartiment en postboxen van Bpost. Het faciliteitenpand werd geopend tijdens de 
Oh-dagen op 6 en 7 oktober 2018 en werd zeer positief onthaald. Het werd zelfs opgenomen bij 
de 'goede praktijkvoorbeelden' van kernversterkende maatregelen van de VVSG.
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De eigenaar liet via vastgoedmakelaar ERA Wonen weten dat hij het pand wil verkopen. vzw 
Centrummanagement huurt het pand voor 650 EUR/maand. Er werd een 
handelshuurovereenkomst afgesloten voor de duur van negen jaar.
Het Vlaams agentschap voor innoveren en ondernemen (Vlaio) heeft sinds 2013 een oproep 
'Aankoop handelspanden' lopen waarbij initiatieven die aan handelskernversterking doen, in de 
ruime zin van het woord, in aanmerking komen voor subsidiëring. De aankoop van het 
faciliteitenpand komt in aanmerking om voor 30 % gesubsidieerd te worden. Momenteel is voor 
deze oproep nog een budget beschikbaar van 1.492.355,12 EUR.
Op 22 maart 2019 werd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, een 
akkoord bereikt met de eigenaar van het pand gelegen Stationsstraat 11, 9100 Sint-Niklaas, 
betreffende de verkoop van de benedenverdieping aan de stad tegen 162.000 EUR 
(=schattingsprijs). Het schattingsverslag werd opgemaakt door Meetbureau De Ryck en 
afgeleverd op 11 februari 2019. Het gebouw is kadastraal bekend 3de afdeling, sectie E, 
nummer 380Y en het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 70 m². De ontwerpakte zal 
worden opgemaakt door notaris Raf Van Der Veken die op vraag van de eigenaar ook de 
basisakte zal opstellen voor de verdeling van het pand in aparte entiteiten zodat een verkoop 
van enkel de benedenverdieping mogelijk wordt gemaakt.

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.34 - 02° : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Artikel II.34:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij 
de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Adviezen
Economie (ECO): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 19 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van het faciliteitenpand, gelegen Stationsstraat 11A, 9100 
Sint-Niklaas (= benedenverdieping), kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, nummer 380Y, 
met een totale kadastrale oppervlakte van 70 m², voor een bedrag van 162.000 EUR. Dit bedrag 
zal in mindering gebracht worden van de toelage aan Centrummanagement vzw a rato van de 
huidige huurprijs per maand.

Artikel 2
machtiging te geven aan het college van burgemeester en schepenen voor het verlijden van de 
akte.
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Bijlagen
liggingsplan
schattingsverslag

35 2019_GR_00174 Woningkwaliteitsbeleid: reglement inzake 
geldigheidsduur conformiteitsattest: wijziging: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.
Interpellaties van raadsleden Johan Uytdenhouwen, Hasan Bilici en Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepenen Marijke Henne en Wout De Meester.
Interpellatie van raadslid Lore Baeten die vraagt bij de eerstvolgende wijziging van het 
premiereglement wonen een aparte subsidie te voorzien voor isolatie, los van een subsidie voor 
vervanging van de dakstructuur.

Bondige toelichting
De gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015 stelde het reglement inzake de geldigheidsduur 
van conformiteitsattesten vast, rekening houdende met de aard en de ernst van de resterende 
strafpunten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de geldigheidsduur van de uitgereikte 
conformiteitsattesten op het grondgebied bijkomend te differentiëren rekening houdende met 
de verplichte dakisolatie vanaf 1 januari 2020 en de dubbelglasnorm vanaf 1 januari 2023.

Juridische grond
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat 
woonkwaliteitsbewaking betreft.
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van 
adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van 
een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende 
bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- 
en veiligheidsnormen voor woningen.

Argumentatie
Een conformiteitsattest wordt afgeleverd door de burgemeester of de gewestelijke ambtenaar 
van het Agentschap Wonen-Vlaanderen indien uit het technisch verslag van het 
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conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer minder dan vijftien strafpunten scoort.
Een conformiteitsattest wordt op het grondgebied volgens het door de gemeenteraad 
vastgestelde reglement afgeleverd voor een periode van tien jaar, vijf jaar of drie jaar.
Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer:
- negen strafpunten of minder scoort dan is de geldigheidsduur van het conformiteitsattest tien 
jaar;
- tien tot en met veertien strafpunten scoort dan is de geldigheidsduur van het 
conformiteitsattest vijf jaar;
- tenminste negen strafpunten scoort voor de gebreken opstijgend vocht en/of doorslaand vocht 
dan is de geldigheidsduur drie jaar.

Overzicht afgeleverde conformiteitsattesten juli 2015 – januari 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2020 is dakisolatie verplicht in elke huurwoning en zal een huurwoning zonder 
geïsoleerde zolder ongeschikt worden verklaard. De minimumnorm voor dak- of zolderisolatie is 
een R-waarde van minstens 0,75 m²K/W.
Strafpunten voor daken met een R-waarde lager dan 0,75m²K/W:

Periode          Daken kleiner dan 16 m² Daken groter dan 16 m²
Tot en met 31 december 2017 1 3
Van 1 januari 2018 tot en met 3 9

Aantal afgeleverde 
conformiteitsattesten

Stad WoVl Waarvan 
conformiteitsattest 

duurtijd vijf jaar

Waarvan 
conformiteitsattest 
duurtijd drie jaar

juli 2015 - 17 58 - -
2016 189 32 11 -
2017 261 19 24 -           
2018 219 48 9 1

- januari 2019 19 1 1  
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31 december 2019
Vanaf 1 januari 2020  9 15

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 19 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
het reglement inzake geldigheidsduur conformiteitsattest te wijzigen. 
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting aangehecht.

Bijlagen
2019 03 27 bijlage aan GR april aanpassing duurtijd CA

38 2019_GR_00193 Project 'Zet je woning op de kaart': overeenkomst: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Eandis (Fluvius) presenteert het project 'Zet je woning op de kaart'. Via een online webpagina 
worden burgers opgeroepen een aantal gegevens omtrent hun woning (verbruik, isolatiegraad, 
renovatiemaatregelen of -interesse) in te voeren. Deze gegevens worden gebundeld op het 
platform 'City Portal'. Fluvius en VITO bieden steden en gemeenten de City Portal-webapplicatie 
gratis aan. Daardoor worden de door burgers ingevoerde gegevens consulteerbaar voor de 
stad/gemeente. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de ondertekening van de 'City Portal 
instap- en processorverklaring' , waarmee toegang wordt bekomen tot de aangeleverde data.

Juridische grond
Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke peronen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens.
Klimaatplan.
Woonbeleidsplan.

Argumentatie
Het gebruik van de gegevens door de stadsdiensten kan dienen om:
- contact op te nemen met eigenaars of bewoners voor renovatieadvies;
- gericht informatie te verstrekken over renovatiecampagnes (lopende of nieuwe);
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- ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van en tijdens de renovatie op aanvraag van de 
eigenaar/bewoner;
- uitgevoerde maatregelen en hun invloed op te volgen (op termijn).
Het portaal geeft een overzicht van het renovatiepotentieel, op wijkniveau, maar ook op niveau 
van de individuele gebouwen. Dit biedt mogelijkheden om gericht renovatieacties te 
ondernemen en het resultaat ervan op te volgen, ook in het kader van bestaande projecten, 
zoals De Warmste Wijk. 
Er wordt een aparte URL opgemaakt voor de stad Sint-Niklaas: https://sint-
niklaas.zetjewoningopdekaart.be.

Adviezen
Informatieveiligheidsconsulent Ben Verhasselt: Gunstig onder voorwaarden.
De instap- en processorverklaring werd gecontroleerd wat betreft informatieveiligheid en 
bescherming van de privacy. Er waren enkele vragen en suggesties tot verbetering.
Na overleg met Fluvius bleek dat de privacy in elke stap van het proces wordt gerespecteerd en 
dat geen gegevens onrechtmatig verkregen of doorgegeven zullen worden. Fluvius zal alle door 
de stad voorgestelde wijzigingen doorvoeren bij een volgende aanpassing van de verklaring. 
Ook overlegden we met de steden Antwerpen en Vilvoorde, die de verklaring reeds 
ondertekenden en de samenwerking met Fluvius en VITO voor dit project reeds opstartten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan de City Portal instap- en processorverklaring en het project 'Zet je 
woning op de kaart' als stad mee bekend te maken. 
Een exemplaar van de City Portal instap- en processorverklaring wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
City Portal opstart en processorverklaring_26092018
City Portal 2018

39 2019_GR_00194 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeente-en gewestwegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
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Toelichting door schepen Carl Hannsens.

Bondige toelichting
Het gecoördineerd stedelijk aanvullend reglement op het verkeer (gemeente- en gewestwegen) 
van 24 februari 1995 wordt gewijzigd.
Naar aanleiding van het nieuw aangelegd kruispunt Driekoningenstraat/Hofstraat/Singel wordt 
het aanvullende reglement voor volgende straten gewijzigd:
- Broodstraat;
- Casinostraat (deel Hofstraat - Richard Van Britsomstraat/Broodstraat);
- Driekoningenstraat;
- Gasmeterstraat;
- Hofstraat;
- Kleine Laan;
- Noordlaan;
- Spoorweglaan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 
februari 1995 te wijzigen en aan te vullen.

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

Argumentatie
Naar aanleiding van het nieuw aangelegd kruispunt wordt het aanvullend reglement betreft 
volgende straten gewijzigd:
- Broodstraat;
- Casinostraat (deel Hofstraat - Richard Van Britsomstraat/Broodstraat);
- Driekoningenstraat;
- Gasmeterstraat;
- Hofstraat;
- Kleine Laan;
- Noordlaan;
- Spoorweglaan.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
op te heffen wat betreft volgende straten:
- Broodstraat;
- Casinostraat (deel Hofstraat - Richard Van Britsomstraat/Broodstraat);
- Driekoningenstraat;
- Gasmeterstraat;
- Hofstraat;
- Kleine Laan;
- Noordlaan;
- Spoorweglaan.

Artikel 2
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten:
- Broodstraat;
- Casinostraat (deel Hofstraat - Richard Van Britsomstraat/Broodstraat);
- Driekoningenstraat;
- Gasmeterstraat;
- Hofstraat;
- Kleine Laan;
- Noordlaan;
- Spoorweglaan.
De wijzigingen worden als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 

Artikel 3
deze beslissing ter goedkeuring over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.

Bijlagen
wijzigingen gemeenteraad april 2019

Vergunnen en toezicht

Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt 
van punt 40 ‘Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van voetweg 38 (Fierenswegel): 
goedkeuring en opstarten procedure’ en punt 41 ‘Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een 
deel van voetweg 39 (Steverswegel): goedkeuring en opstarten procedure’.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier en schepen Wout De Meester.
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem die vraagt dat er in een volgende commissie 
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voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur een algemene toelichting wordt gegeven 
over de buurtwegen.

40 2019_GR_00176 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 38 (Fierenswegel): goedkeuring en opstarten 
procedure

AFGEVOERD

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

41 2019_GR_00175 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 39 (Steverswegel): goedkeuring en opstarten 
procedure

AFGEVOERD

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

42 2019_GR_00177 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: projectvereniging Wase 
Cultuurcentra Overlegplatform: aanduiding leden raad 
van bestuur: correctie

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

Bondige toelichting
De gemeenteraad werd gevraagd twee effectieve en twee plaatsvervangende 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de raad van bestuur van de projectvereniging Wase 
Cultuurcentra Overlegplatform (WACCO). De vertegenwoordigers moeten conform artikel 17 van 
de statuten gemeenteraadsleden zijn. Twee van de vier vertegenwoordigers die aangeduid 
werden in de gemeenteraad van maart 2019 zijn geen raadsleden.
Aan de gemeenteraad wordt aldus gevraagd twee nieuwe 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.
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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 
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 Luk Huys: 29 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 9 onthoudingen

- artikel 2:
mevrouw Lore Baeten: 33 ja-stemmen, 8 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 Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

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 Lore Baeten, raadslid, °18 augustus 1995, Koningin Elisabethlaan 99, 9100 Sint-
Niklaas;
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met als plaatsvervanger:
- de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid, °19 juli 1969, Grote Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Statuten WACCO

Sport

43 2019_GR_00178 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: interlokale vereniging 
Burensportdienst Waasland: wijziging statuten, 
jaarrekening en jaarverslag 2018, aanduiding 
plaatsvervanger beheerscomité: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Sport

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
De algemene vergadering van de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland ging op 27 
februari 2019 akkoord met enkele aanpassingen aan de statuten, keurde de jaarrekening en het 
jaarverslag 2018 goed en ging over tot samenstelling van het beheerscomité.
De gemeenteraden van elke participerende gemeente moeten deze statuutsaanpassingen, 
de jaarrekening en het jaarverslag goedkeuren. Tevens kan een plaatsvervanger worden 
aangeduid voor het beheerscomité.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 392 tot en met 395.
Statuten interlokale vereniging Burensportdienst Waasland

Argumentatie
De algemene vergadering van de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland vergaderde 
op 27 februari 2019 in het SteM te Sint-Niklaas.

Beslist werd:

1) Akkoord te gaan met volgende aanpassingen aan de statuten:
- de beherende gemeente wordt Beveren in plaats van Kruibeke (artikel 4);
- de voorzitter van het beheerscomité is niet meer automatisch ook volmachthouder van de 
rekening, omdat dit in de praktijk te omslachtig blijkt, vermits het voorzitterschap elk jaar 
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wijzigt volgens een beurtrol (artikel 11);
- de jaarrekening wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraad van elke deelnemende 
gemeente in plaats van aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 13);
- het jaarverslag wordt jaarlijks samen met de jaarrekening aan de gemeenteraad van elke 
deelnemende gemeente voorgelegd ter goedkeuring (artikel15).
De statuten met aangepaste artikelen 4, 11, 13 en 15 worden als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting.

2) De jaarrekening en het jaarverslag van 2018  goed te keuren, zoals eveneens toegevoegd in 
bijlage.

Samenstelling beheerscomité

De schepen bevoegd voor sport van elke deelnemende gemeente maakt deel uit van het 
beheerscomité. De deelnemers kunnen eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde 
aanstellen. Deze plaatsvervanger moet een gemeenteraadslid zijn (statuten, artikel 7).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 3:
de heer Filip Herman: 28 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 11 onthoudingen

Artikel 1
de gewijzigde statuten, zoals gehecht als bijlage aan de notulen van deze zitting, goed te 
keuren. 

Artikel 2
de jaarrekening en het jaarverslag 2018 goed te keuren. 
Een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Artikel 3
als plaatsvervanger voor schepen Peter Buysrogge in het beheerscomité aan te duiden: 
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
jaarverslag en rekening 2018
statuten 2019 bsd

WELZIJN

Kinderopvang

44 2019_GR_00145 Verenigingen, vennootschappen en 
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samenwerkingsverbanden: Lokaal Overleg Kinderopvang: 
statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Verslag
Toelichting door schepen Marijke Henne.

Bondige toelichting
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het Lokaal Beleid 
Kinderopvang, is het nodig de statuten van het lokaal overleg kinderopvang bij de start van een 
nieuwe bestuursperiode te laten vastleggen door de gemeenteraad. Op de vergadering van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang van 28 februari 2019 werden vernieuwde statuten voorgesteld, 
enerzijds in uitvoering van dit besluit en anderzijds met het oog op nieuwe ontwikkelingen 
binnen de kinderopvang.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten van het lokaal overleg kinderopvang goed te 
keuren. 

Juridische grond
Decreet van 20 april 2012 over de opvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang.

Argumentatie
De essentie van de opdracht van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is het adviseren van 
het lokaal bestuur met betrekking tot de beleidsdoelstellingen kinderopvang.
In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering werden de oude statuten geëvalueerd en 
aangepast.
Één van de vernieuwingen ten opzichte van de vorige statuten is een opsplitsing in de 
samenstelling van de vergadering. De dienst regie kinderopvang vindt het raadzaam om de 
vergaderingen van het LOK op te splitsen volgens doelgroep. Zo zullen er vergaderingen 
worden gehouden specifiek rond de inhoud van opvang van baby's en peuters enerzijds en rond 
de inhoud van opvang voor schoolgaande kinderen anderzijds. De leden van het LOK zullen dan 
ook beperkt stemrecht hebben naargelang de doelgroep waarmee ze gelieerd zijn.
De inhoudelijke opdracht van het LOK wijzigt niet.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang, als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting, goed te keuren met ingang van 1 mei 2019.
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Bijlagen
voorstel statuten vanaf 1 mei 2019
Statuten LOK_2016

AANVULLENDE PUNTEN

IR 2 Interpellatie van raadslid Karel Noppe: Afschaffen voorrang van rechts

Indiener(s)
Karel Noppe

Verslag
Interpellatie van raadslid Karel Noppe.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Eind vorige maand pleitte mobiliiteitsorganisatie VAB voor het zoveel mogelijk vermijden van 
de voorrang van rechts regel op kruispunten: "De regel zorgt voor verwarring, zeker op 
kruispunten waar de voorrang van rechts niet gesignaleerd wordt. VAB vindt niet dat de regel 
moet verdwijnen, want het is een basisregel waarop men moet kunnen terugvallen als een 
verkeersbord is verdwenen door bijvoorbeeld een ongeval of vandalisme. Wel moet er op zo 
veel mogelijk kruispunten duidelijkheid komen over wie voorrang heeft en wie niet." 
In de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek werd eind 2017 de voorrang van rechts zo veel als 
mogelijk afgeschaft en kreeg de hoofdweg voorrang. Dit leidde tot een opvallende daling van 
het aantal ongevallen volgens burgemeester Reekmans: "Op een jaar tijd verminderde het 
aantal verkeersongevallen dat in verband gebracht kan worden met deze voorrangsregel van 18 
tot 3." Dichter bij huis kondigde de bestuursploeg in Lede recent eveneens aan dat ze de 
voorrang van rechts-regel op de grootste onsluitingswegen wil afschaffen.
Graag had ik van de schepen vernomen wat het standpunt van het stadsbestuur is omtrent de 
voorrang van rechts regel op (grote) ontsluitingswegen in Sint-Niklaas: moet de voorrangsregel 
behouden blijven of schaffen we deze beter af? 
Een concreet voorbeeld is het kruispunt van de Hoge Bokstraat met de Nauwstraat. In de hele 
Hoge Bokstraat geldt er voorrang van rechts. Op dit specifieke drukke kruispunt zorgt het echter 
regelmatig voor verwarring en gevaarlijke situaties. In de zomer van 2013 signaleerde ik als 
toenmalig voorzitter van Jong Vld Sint-Niklaas dit probleem. Het ontbreken van een duidelijke 
markering of aanduiding van de voorrang van rechts zorgde ervoor dat de voorrang amper tot 
nooit werd verleend, of dat wie zijn voorrang nam dit op eigen risico deed. Op onze vraag werd 
er toen een grote en duidelijke markering op de rijbaan aangebracht die de voorrang van rechts 
duidelijk aangeeft. Sindsdien is de situatie er zeker en vast op vooruit gegaan maar voor veel 
chauffeurs blijft het jammer genoeg onduidelijk. Daarnaast is men soms ook gewoon te 
ongeduldig en verleent men geen voorrang omdat er vanuit de richting van de westelijke 
tangent veel verkeer komt. De vraag is dan ook of het nuttig en nodig is om de voorrang van 
rechts te behouden op dit kruispunt en de andere kruispunten van de Hoge Bokstraat.
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Mijn concrete vragen:

 Hoe staat de schepen tegenover het behouden of afschaffen van de voorrang van rechts-
regel op de (grote) ontsluitingswegen in onze stad? 

 Welke voor- of nadelen ziet de schepen aan het afschaffen van de voorrang van rechts? 
 Zal de verkeersveiligheid erop vooruit gaan door deze voorrangsregel af te schaffen? 
 Op welke (grote) ontsluitingswegen kan het volgens de schepen nuttig zijn om de 

voorrang van rechts af te schaffen? 
 Specifiek over de Hoge Bokstraat: heeft de voorrang van rechts die in deze straat geldt 

zin of niet? Indien niet, hoe wil de schepen de voorrang dan in de toekomst regelen, 
onder andere op het drukke kruispunt van de Hoge Bokstraat met de Nauwstraat?

 Deelt de schepen de mening van VAB dat er op zo veel mogelijk kruispunten 
duidelijkheid moet komen omtrent wie voorrang heeft en wie niet? Welke zijn volgens 
de schepen concrete kruispunten waarbij de signalisatie of aanduiding van de 
voorrangsregels beter kan? En hoe wil de schepen dit doen? 

Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch, Kris Van der Coelden en Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Overeenkomst SK Belsele (FC Sint-
Niklaas) - Stad Sint-Niklaas

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Toelichting
Niettegenstaande we als raadsleden van de betrokken club, begin deze week, een boze en 
ontgoochelde mail kregen waaruit bleek dat 'het scheef zat' tussen stad en club in het dossier 
Puyenbeke, bleek 's avonds op een persconferentie dat plots alles peis en vree was en dat er 
een overeenkomst was tussen beide partijen.
Afgezien het feit dat het dossier Stad-Waasland-Beveren nog moet afgehandeld worden en ook 
dit dossier ons met vele vragen opzadelt, ook met betrekking tot de toekomst van de nieuwe 
club, hebben we in dit verband twee pertinente vragen :
- Waarom was SKB in eerste instantie verbolgen?
- Wat is de gedetailleerde overeenkomst met de stad?

IR 14 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Evolutie voetbaldossier

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Toelichting
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In de opstart van een jeugdwerking op de terreinen van Puyenbeke volgen de gebeurtenissen 
zich snel op. Graag hadden we de schepen geïnterpelleerd met betrekking tot de stand van 
zaken op het moment van de gemeenteraad. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Internationaal koortreffen mogelijks in 
Sint-Niklaas?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens.

Toelichting
We vernemen dat in 2020 het internationaal koortreffen (soort Olympische spelen voor koren) 
doorgaat in Vlaanderen, meer bepaald op de as Antwerpen-Gent.
Tientallen koren met een paar duizend deelnemers zullen wedstrijden zingen, concerten geven, 
stoeten houden en hier ook een tijd verblijven. Vermits Sint-Niklaas op de bedoelde as ligt, lijkt 
het ons interessant, uit cultureel en toeristisch oogpunt, om te proberen hierop in te spelen.
Sint-Niklaas heeft immers ook een rijke koortraditie en de aanwezigheid met optredens en 
dergelijke in onze stad kan zeer interessant zijn.
Daarom onze vragen :
- Is het college op de hoogte van deze manifestatie?
- Wil het college inspanningen doen om in de organisatie betrokken te worden?
- Is het college bereid om hier ook logistieke, eventueel financiële inspanningen te leveren?
- Wil het college ter begeleiding hiervan dan ook beroep doen op onze toeritische dienst en 
culturele organisaties om dit eventueel mee vorm te geven?

IR 6 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging werken stadhuis

Indiener(s)
Christel Geerts

Toelichting
Enige weken geleden heb ik de infovergadering (ten dele) bijgewoond over de fasering van de 
bouwwerken aan het stadhuis. Ik heb dit ervaren als een zeer goede en echt informerende 
vergadering.
Graag had ik op de gemeenteraad nog eens een volledig overzicht van de globale en integrale 
kostprijs -zoals die nu gekend is- van de bouwwerken.
(Deze vraag vervalt indien dit item aan bod komt in de commissie van de bevoegde schepen).
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IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Bescherming van het Puitvoetbos

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Toelichting
Enige tijd geleden ontvingen we een brochure om het wandelen te promoten (stampvoets). 
Uiteraard was er in deze brochure heel wat aandacht voor het Puitvoetbos. 
Wat is de stand van zaken in verband met het ''verkeersvrij'' maken van het Puitvoetbos?

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

IR 8 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging diftar

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepenen Filip Baeyens en Marijke Henne.

Toelichting
Op de gemeenteraad van januari was er een boeiende duscussie over de implementatie van 
diftar.
Bepaalde punten waren nog niet volledig klaar en we willen daar bij deze op terugkomen. 
1. Is er al een idee hoe men de globale metingen gaat organiseren (diftar + private ophalingen)?
2. Er werd aangegeven dat men voor mensen zonder papieren 'mogelijks' zou werken via een 
systeem vergelijkbaar met het systeem voor dringende medische hulpverlening. Wat is de 
huidige stavaza?
3. Er werd aangegeven in de discussie dat maatwerk aan de orde zou zijn en dat het gebruik van 
ondergrondse containers zeker ook een belangrijk aandachtspunt blijft.  We stellen vast dat dit 
in de praktijk toch niet altijd het geval is.  

IR 9 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Erkenning co-ouderschap

Indiener(s)
Kris Van der Coelden
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Toelichting
Twee recente beslissingen brengen het probleem van het co-ouderschap weer onder het licht:
- de diftar-regeling, waarbij het verlaagde tarief voor de eerste 100 kg wel geldt voor de 
ouderen waarbij kinderen in co-ouderschap gedomicilieerd zijn, maar niet bij de ouder waar ze 
de rest van de tijd verblijven.
- de recente beslissing van het college van burgemeester en schepenen om geen stadskorting 
op de prijs van de Buzzy Pass toe te kennen voor kinderen in co-ouderschap.
Graag had ik het college van burgemeester en schepenen hierover geïnterpelleerd.

IR 11 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Fietsstraten - in het rood

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

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

Toelichting
De verkeershandhaving in de fietsstraten is geen evidentie. Uit onwetendheid of uit haast zijn er 
nog steeds teveel automobilisten die het inhaalverbod ten opzichte van de fietsers negeren. 
Onder andere in Gent en Antwerpen, maar ook bijvoorbeeld in een kleinere centrumstad als 
Halle, legt de gemeente de fietsstraten systematisch in met rood asfalt. Zo is het voor iedereen 
duidelijk dat een straat het statuut van fietsstraat heeft en geeft de wegbeheerder ook een 
duidelijk signaal dat de doorstroming van het autoverkeer ondergeschikt is aan de veiligheid en 
het comfort van de fietsers. We zijn van oordeel dat een dergelijke aanduiding ook in Sint-
Niklaas wenselijk is en wensen daar graag de mening van het college van burgemeester en 
schepenen en de bevoegde schepen over te horen.

Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a) verlaat de zitting
Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a) betreedt de zitting

IR 13 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vergunningsaanvraag van het bedrijf Hofman & 
Zoon bvba in het Industriepark-Noord, vlakbij de huizenrij in de Hoge Heerweg

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.
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Toelichting
Het bedrijf Hofman & Zoon heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van dat 
magazijn voor de opslag en sortering van afvalstoffen, afkomstig van de sloop van woningen en 
het opruimen van inboedels. In deze vergunning is ook de opslag van asbest vervat. In de buurt 
wordt met bezorgdheid gereageerd. Het bedrijf bevindt zich vlak naast de huizenrij. Er is amper 
een buffer tussen de tuinen en de bedrijven. 
Met het asbeststort van SVK is er een voorgeschiedenis in onze stad met de opslag van asbest 
vlakbij woningen. De PVDA hoopt dat het stadsbestuur de nodige lessen trekt uit het verleden.
De PVDA wenst hierover een aantal vragen te stellen aan het stadsbestuur:
1. Welk advies gaat het stadsbestuur formuleren naar de provincie? 
2. Is het echt de bedoeling van het stadsbestuur om toe te staan dat asbestplaten worden 
opgeslagen vlakbij woningen? Hofman & Zoon zijn trouwens momenteel niet geregisreerd bij 
OVAM voor afval. Dit is dus een volledig nieuwe activiteit voor hen. De vraag is: waarom zouden 
zij asbest opslaan? Ze moeten dit sowieso afvoeren naar een verwerker. De huidige trend in 
afvalverwerking is slopen/sorteren op de site zelf en rechtstreeks afvoeren naar deponie. Dus 
waarom dan nog een vergunning toekennen voor tussenopslag?
3. De buurt heeft gevraagd om een hoorzitting te organiseren met alle betrokkenen. Hoe staat 
het stadsbestuur ten opzichte van dit voorstel? 

Lore Baeten, raadslid (CD&V) verlaat de zitting
Bart Foubert, raadslid (Groen) verlaat de zitting

IR 15 Interpellatie van raadslid Aster Baeck: Suggestie: fietslichtenautomaat

Indiener(s)
Aster Baeck

Verslag
Interpellatie van raadslid Aster Baeck.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
In het verleden had de jeugdraad van Sint-Niklaas reeds het idee om fietslichtenautomaten in 
Sint-Niklaas te plaatsen. Deze zijn er echter nooit gekomen. De stad Gent heeft er ondertussen 
wel geplaatst. Aangezien Sint-Niklaas streeft naar een echte fietsstad te zijn lijkt het ons goed 
om ook bij ons fietslichtenautomaten te plaatsen. 

30 april 2019 0:03 - De voorzitter opent de besloten zitting

Lore Baeten, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

Bart Foubert, raadslid (Groen) betreedt de zitting

30 april 2019 0:40 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


