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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 mei 2019
Notulen openbare zitting

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

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Afwezig
mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a)

24 mei 2019 19:00 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Mia Mortier meldt het overlijden van de gewezen stadsontvanger, Maurice Rouvroy 
en ook het overlijden van gewezen gemeenteraadslid mevrouw Lieve Van den Bossche. 

Voorzitter Mia Mortier meldt dat raadslid Ilse Bats zich om 20 uur bij de raad zal aansluiten. 
Raadslid Gaspard Van Peteghem is verontschuldigd voor de gehele zitting. 

Voorzitter Mia Mortier meldt dat Interpellatie 8 van raadslid Lore Baeten zal behandeld worden 
tijdens de gemeenteraad van 21 juni. Interpellatie 12 van raadslid Christel Geerts zal toegelicht 
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worden op de commissie voor financiën, personeel en sport van dinsdag 18 juni. 

Als laatste twee heugelijke mededelingen van de voorzitter. De achtste kleindochter van 
raadslid Jos De Meyer is ze geboren en ze draagt de naam Nora. En vandaag huwt de zoon van 
schepen Filip Baeyens. 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00236 Verzoekschrift aan de gemeenteraad: beslissing

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens. 
Interpellaties van raadsleden Jef Maes, Johan Uytdenhouwen en Frans Wymeersch.

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 betreft 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 Common Ground (participatietraject) als afgerond beschouwd?

De gemeenteraad besliste in zitting van 29 april 2019 het verzoekschrift door te verwijzen voor 
bespreking naar de gemeenteraadscommissie voor mobiliteit, openbaar domein en 
stadsontwikkeling van maandag 13 mei 2019 en voor behandeling naar de 
gemeenteraadszitting van vrijdag 24 mei 2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de antwoorden die werden 
geformuleerd op de vragen uit het verzoekschrift.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 304.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 28.

Argumentatie
In het verzoekschrift wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot de 
burgerinspraak, (nieuwe) elementen in het dossier en de verder geplande stappen tijdens deze 
legislatuur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 16 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
s.pa en PVDA)

Artikel 1
in te stemmen met het voorstel van antwoord, als reactie op het verzoekschrift van de heer Dirk 
Van Steelant van 11 april 2019.
Het antwoord wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
2019BEA02172
Verzoekschrift Groot Kloosterland - nieuw

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

2 2019_GR_00197 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszittingen 26 en 
29 april 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer in verband met amendementen op het 
beleidsprogramma en een vergissing in een communicatie met betrekking tot een evenement in 
Puivelde.
Raadslid Frans Wymeersch vraagt naar de stand van zaken in verband met het internationaal 
koortreffen. 
Interpellatie van raadslid Christel Geerts in verband met de stijgende kinderarmoede. 
Raadsleden Kris Van der Coelden en Jef Maes interpelleren over wat vorige maand besproken 
werd in verband met de lege brooddozen. 

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszittingen van 26 en 29 april 2019 goed te keuren.

Juridische grond
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 vergaderingen aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszittingen van 26 en 29 april 2019 goed 
te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 26-04-2019
GR260419 uitgetypte tekst
Notulen GR 29-04-2019
GR290419 uitgetypte tekst

POLITIE

Politie

3 2019_GR_00199 Strategisch veiligheids- en preventieplan: goedkeuring 
financieel dossier 2016 betreffende de toekenning van 
een toelage voor 2016: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toegelicht 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 2016 aanspraak maken op een bijkomende toelage. De toelage 
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moet, zoals deze voor het SVPP, aangewend zijn voor initiatieven die het lokaal beleid voor 
veiligheid en preventie stimuleren. De stad moet de uitgaven voor dergelijke initiatieven aan de 
subsidiërende overheid verantwoorden met een financieel bewijsstukkendossier, goedgekeurd 
door het bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het financieel dossier en de indiening ervan goed te 
keuren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 9 november 2016 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 2016, artikel 4, activiteitssector 1: bijdrage aan de werking van de 
politiezones.

Argumentatie
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. Zodoende stellen zij ook het 
verantwoordingsdossier samen voor deze bijkomende toelage.
Om aanspraak te kunnen maken op de toelage uit het betreffend koninklijk besluit 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 2016 aanspraak 
maken op een toelage van 283.107,90 EUR. De stad heeft tijdens het dienstjaar al een 
voorschot van 49 % van dit bedrag, ofwel 138.722,87 EUR, van FOD BIZA ontvangen 
(volgnummer boeking 201628271 21 december 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 283.107,90 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 1.151.783,65 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 2016 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.
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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:
- zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone waarin de werking en acties van de 
lokale politie beschreven staan (uitgaven voor uitvoering);
- evaluatie van de werking van de politiezone in 2016;
- besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2015 en 
besluit van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015 met betrekking tot de 
vaststelling van de begroting van de politiezone voor het jaar 2016;
- besluit van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015 in verband met de vaststelling 
van het budget 2016 en jaarrekening 2016 (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 2016 (storting van 750.000 EUR op 29 april 2016 rekeninguittreksel Belfius 
verrichting 227 afschriften 58/1 en 58/3; storting van 750.000 EUR op 25 mei 2016 
rekeninguittreksel Belfius verrichting 276 afschriften 69/1 en 69/3);
- collectieve overschrijvingen door politiezone van lonen in 2016.

Het bewijsstukkendossier is voor 2016 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 juli 2019.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met het bewijsstukkendossier voor het jaar 2016 voor het verkrijgen van een 
toelage conform het koninklijk besluit 9 november 2016 en met de indiening ervan uiterlijk 31 
juli 2019, onder het artikel 4 voor de activiteitssector 1: ‘bijdrage aan de werking van de 
politiezones’, waarbij de storting van de toelage van 283.107,90 EUR aan de politiezone in 
mindering wordt gebracht van het verschuldigde bedrag door de stad voor de werking van de 
politiezone. 

Bijlagen
KB 9 november 2016 (B.S. 7 december 2016)
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SINT-NIKLAAS éénsluitende verklaring financieel directeur KB 9 november 2016

4 2019_GR_00200 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toegelicht door burgemeester Lieven Dehandschutter.

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 om één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling 
dringende politiehulp, interventieteams.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

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.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende 
politiehulp, 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 functie.

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

5 2019_GR_00202 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: jaarrekening 2018: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toegelicht door schepen Ine Somers.
Interpellatie door raadsleden Julien Ghesquière en Anneke Luyckx.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten EVA-vzw Centrummanagement Sint-Niklaas.
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Argumentatie
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-Niklaas 
vzw slechts één lid (categorie A).
Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de 
gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw akte moet nemen van de agenda en het standpunt van het stadsbestuur moet 
bepalen. Dit standpunt moet door de vertegenwoordiger(s) van de stad worden ingenomen op 
de algemene vergadering van de vzw van 27 mei 2019. De stad beschikt over de meerderheid 
van stemmen in de algemene vergadering.
Aan de raad wordt gevraagd over te gaan tot de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.
De jaarrekening van de vzw is gecontroleerd door een externe commissaris erkend 
bedrijfsrevisor, aangesteld in de algemene vergadering van 4 januari 2018. 
De raad van bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw stelde in haar bijeenkomst van 
30 april 2019 de jaarrekening 2018 vast.
Het commissarisverslag wordt opgemaakt na de raad van bestuur van 30 april 2019 en zal, van 
zodra beschikbaar, bezorgd worden.
De jaarrekening van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw bestaat uit een staat van 
opbrengsten en kosten, een balans, het resultaat op kasbasis en een toelichting waarin de 
waarderingsregels worden opgenomen.

Staat van opbrengsten en kosten (J7):
De staat van opbrengsten en kosten geeft de toestand op het einde van een jaar weer van alle 
algemene opbrengsten- en kostenrekeningen. Sommige van deze algemene rekeningen worden 
budgettair gestuurd en beïnvloeden de cashflow, terwijl andere geen enkele invloed hebben op 
de cashflow (de zogenaamde niet-kas-kosten en niet-kas-ontvangsten: bijvoorbeeld 
afschrijvingen tengevolge van investeringen). De staat is ingedeeld in operationele, financiële 
en uitzonderlijke opbrengsten en kosten.
- Het over te dragen tekort van het boekjaar 2018 bedraagt -124.203 EUR.
- Dit tekort valt uiteen in twee delen: een budgettair deel -80.413 EUR ( = exploitatieresultaat) 
en een boekhoudkundig deel met betrekking tot de niet-kas-kosten (afschrijvingskosten = -
43.790 EUR).
- Het  overgedragen overschot (netto actief balans) van vorig boekjaar bedroeg +270.712 EUR.
- Het over te dragen resultaat voor 2018 bedraagt +146.509 EUR.

Resultaat op kasbasis: (vergelijking budget-rekening)
- Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat en is een parameter voor het toestandsevenwicht 
(op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is best groter dan of 
gelijk aan nul. De vzw volgt niet de BBC-regelgeving hieromtrent. Het resultaat op kasbasis mag 
dus ook lager zijn dan nul.
- Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt -155.443 EUR (versus -129.149 EUR 
gebudgetteerd, wat een verschil geeft van 26.294 EUR), bestaande uit een exploitatieresultaat 
van -80.413 EUR en uit een investeringsresultaat van -75.029 EUR . Opgeteld bij het 
gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar (234.789 EUR) geeft dit een 
resultaat op kasbasis van 79.347 EUR.
- Door de nauwkeurige budgetopvolging per project kunnen uitgaven en ontvangsten goed 
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worden opgevolgd. In de loop van het jaar werden enkele verschuivingen doorgevoerd van het 
ene naar het andere project.

1. Ontvangsten

Van het voorziene krediet aan ontvangstenzijde (402.796 EUR) is  382.971 EUR effectief 
ontvangen, dus er is 19.825 EUR of 4,9 % minder ontvangen dan gebudgetteerd:
- Centrummanagement Sint-Niklaas vzw heeft de volledige werkingstoelage van de stad 
ontvangen die 334.096 EUR bedraagt.
- Jaarlijkse lidgelden van de winkeliers en handelaars: 11.588 EUR ontvangen versus 18.000 
EUR gebudgetteerd (verschil van 6.412 EUR).
- Facturering parasols en zonnetenten: 13.975 EUR ontvangen, wat 2.974 EUR meer is dan 
voorzien omwille van nieuwe verhuurcontracten.
- Ontvangsten bezoekersfaciliteiten: 3.000 EUR minder ontvangen dan gebudgetteerd. 
Beslissing DB om diensten gratis aan te bieden voor alle gebruikers.
- Ontvangsten Retail Test Labo: 1.980 EUR ontvangen versus 12.000 EUR gebudgetteerd 
(verschil van 10.020 EUR). Enkel verhuur vanaf half november.
- Inkomsten provincie 10.000 EUR nog te ontvangen. Documenten ingediend. 
- Diverse opbrengsten (onder andere parkeercheques, deelname Bubbles & Bites, Oh-magazine, 
streekbierenproeventocht, r-Oh-de loper … ): 21.332 EUR ontvangen versus 14.700 EUR 
gebudgetteerd. 6.632 EUR meer ontvangen dan gebudgetteerd.

2. Uitgaven

Aan uitgavenzijde zijn de rekeningcijfers van exploitatie en investeringen (538.413 EUR) lichtjes 
gestegen ten opzichte van de gebudgetteerde bedragen (531.945 EUR), dus er is 6.468 EUR of 
1,2 % meer uitgegeven dan gebudgetteerd.

1. Exploitatie (463.384 EUR uitgegeven versus 437.639 EUR in budget, wat dus 25.745 
EUR of 5,88 % meer uitgegeven is dan voorzien.)

De totale kosten voor goederen en diensten bestaan uit:

 Werkingsmiddelen voor Centrummanagement (236.349 EUR uitgegeven versus 237.324 
EUR gebudgetteerd. Dat is dus 975 EUR of 0,4 % minder uitgegeven dan voorzien) 

o De investeringen in parasols en zonnetenten bedragen 20.964 EUR versus 
20.000 EUR in budget. Een meerkost van 964 EUR of 4,8 %.

o De investeringen in gebruiksfaciliteiten bedragen 54.065 EUR versus 42.056 EUR 
in budget. Dit is een meerkost van 12.008 EUR of 28 % voornamelijk gelinkt aan 
meerkost installatie andersvalide verzorgingstafel, bewakings- en badgesysteem 
en snelle schrijnwerkerij op maat.

o Voor Retail Lab hadden we 12.100 EUR investeringsbudget voor de 
lanceringscampagne en 15.150 EUR voor de installatiekosten voorzien voor 
nieuwe starters. Voor de installatiekosten werd niets uitgegeven bij gebrek aan 
starters. De lanceringscampagne werd wel uitgevoerd, maar op aanraden van de 
revisor werden de uitgaven op exploitatie geboekt en niet op investering waar 
ze gebudgetteerd zijn.
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o Voor de update van de Oh-belevingsgids hadden we 5.000 EUR voorzien en 
hebben we niets uitgegeven. Project is verschoven naar 2019. 

 Bezoldigingen, werkgeversbijdragen en andere kosten personeel (59.790 
EUR uitgegeven versus 67.174 EUR in budget. Minuitgave van 7.384 
EUR).
 Administratie (7.406 EUR uitgegeven versus 8.000 EUR in budget. 

Minuitgave van 594 EUR).
 Oh-communicatie (onder andere Oh-Magazine, website) (160.960 EUR 

uitgegeven versus  154.150 EUR gebudgetteerd. Meeruitgave van 6.810 
 EUR).
 Netwerking (8.193 EUR uitgegeven versus 8.000 EUR in budget)

 Winkel en horeca beleving in de stadskern organiseren (227.035 EUR uitgegeven versus 
200.315 EUR gebudgetteerd. Dat is 26.720 EUR of 13,3 % meer uitgegeven dan 
voorzien):

 Orde en netheid in het straatbeeld: 12.788,5 EUR uitgegeven versus 
9.500 in budget. Meeruitgave van 3.288,50 EUR voornamelijk gedreven 
door bestickeringen (ballonen en Stad van de Sint).
 Gebruiksfaciliteiten (onderhoud en installatie) : 39.058 EUR uitgegeven 

versus 37.471 EUR in budget. Meeruitgave van 1.587 EUR of 4,2 %.
 Getrouwheidssysteem:  30.559 EUR uitgegeven versus 24.200 EUR in 

budget. Dat is 6.359 EUR of 26 % meer uitgegeven dan in budget, 
gedreven door hoge inruilgraad parkeertickets Oh-kaart en éénmalige 
kosten voor installatie van tablets en totems in Siniscoop, De Casino, 
stedelijke openbare bibliotheek ...
 Sleutelevenementen  (onder andere Rode Loper, terrasjesdagen, Oh-

dagen  en Winter): 50.200 EUR versus 47.500 EUR in budget. Dat is 2.700 
EUR meer uitgegeven dan voorzien omwille van de Oh-dagen (niet 
voorziene kost last-minute standbeelden en extra herfstgadgets).
 Ondersteuning acties en evenementen georganiseerd door handelaars: 

22.223 EUR versus 18.000 EUR in budget. Een meeruitgave van 4.223 
EUR. Hier staan ook meerinkomsten van het vierde Oh-Magazine 
tegenover (6.300 EUR).  
 Pleinconcerten (14.864 EUR uitgegeven versus 15.000 EUR 

gebudgetteerd).
 Andere publiekstrekkende evenementen (Restwandeling, Ladiesnight, De 

Casino, Kroegentocht …): 18.777 EUR uitgegeven versus 13.310 EUR in 
budget. Tegenover dit verschil van 5.467 EUR staan ook meerinkomsten 
omwille van grote opkomst streekbierenproeventocht (3.600 EUR) en 
Bubbles & Bites (4.500 EUR).
 Aanbod in de stadskern: ondernemers aantrekken: 32.478 EUR werd 

uitgegeven versus 30.334 EUR in budget. Hier werd dus 2.144 EUR of 7,1 
% meer uitgegeven dan voorzien, gelinkt aan exploitatiekosten retail lab 
(onder andere lanceringscampagne die toch in exploitatie geboekt is, 
elektriciteit, water ...)
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2. Investeringen (75.029 EUR uitgegeven versus 94.306 EUR in budget. Dat is een 
minuitgave van 19.277 EUR of 20,4 %)

Balans (J6):

Het balanstotaal op 31 december 2018 (momentopname) bedraagt 287.391 EUR.

1. Activa

Het actief bestaat voornamelijk uit:

 parasols (56.020 EUR) + gebruiksfaciliteiten (43.252 EUR);
 openstaande handelsvorderingen (31.511 EUR);

 terug te vorderen btw (4de kwartaal 2018) (16.834 EUR);
 liquide middelen (138.963 EUR);
 overlopende rekeningen (verkregen opbrengsten) (631 EUR).

2. Passiva

Het passief bestaat in belangrijke mate uit:

 te betalen schulden (44.846 EUR);
 te ontvangen facturen (74.817 EUR);
 sociale schulden (13.500 EUR);
 voorziening voor vakantiegeld (7.719 EUR);
 over te dragen resultaat (= nettoactief) (146.509 EUR).

Waarderingsregels (toelichting)
De waarderingsregels maken deel uit van de jaarrekening en werden door de raad van bestuur 
van 3 september 2015 goedgekeurd. Deze waarderingsregels zorgen voor een consistente 
waardering van vorderingen, schulden, vaste activa … en worden jaarlijks op dezelfde manier 
toegepast. Enkel afwijkingen hiervan worden in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor en 17 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA)

Artikel 1
de jaarrekening 2018 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
balans 2018
staat van opbrengsten en kosten 2018
resultaat op kasbasis 2018
bijlage B en C
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Waarderingsregels jaarrekening 2018 CMM
vergelijking budget jaarrekening 2018
Centrummanagement Sint-Niklaas verslag commissaris ondertekend

6 2019_GR_00203 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: jaarrekening 2018:  goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Interpellatie door raadslid Kristof Van Gansen. 
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Jeugdwerk Ondersteunen vzw in Sint-Niklaas.

Argumentatie
De jaarrekening van JOS vzw bestaat uit een resultatenrekening, een balans en een toelichting 
waarin de waarderingsregels worden opgenomen.
De jaarrekening is gecontroleerd door een externe commissaris erkend bedrijfsrevisor, 
aangesteld door de raad van bestuur van 20 september 2017. Het commissarisverslag wordt 
opgemaakt na de raad van bestuur van 30 april 2019 en zal, van zodra beschikbaar, bezorgd 
worden.

Resultatenrekening:

- Het over te dragen verlies 2018 bedraagt 41.315 EUR en het te verwerken verliessaldo werd 
als volgt verwerkt:
Te bestemmen verlies 2018: - 41.315 EUR.

- De overgedragen winst van vorig boekjaren bedroeg +201.447 EUR.

- Het over te dragen resultaat voor 2018 bedraagt +160.132 EUR en is als volgt samengesteld:

 Te bestemmen verlies 2018 (-) -  41.315 EUR;



Gemeenteraad 14/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

 Overgedragen verlies 2017 (-)  -   1.667 EUR;
 Overgedragen winst 2016 (+)   + 54.493 EUR ; 
 Overgedragen winst 2015 (+)   +148.621 EUR.

1. Opbrengsten

- JOS vzw heeft een werkingstoelage van de stad ontvangen die 388.978 EUR bedraagt. Deze 
bestaat uit een reguliere werkingstoelage (367.500 EUR) en een toelage voor enkele projecten 
(21.478 EUR).

De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit:
- Doorstorting middelen jeugdcultuur van ACCSI vzw 34.410 EUR.
- Een toelage van Hemelrijk vzw van 12.000 EUR.
- Sponsoring en inkomsten uit dag van de jeugdbeweging: 5.957 EUR.
- Gebruiksvergoeding infrastructuur van 2.100 EUR.

2. Kosten

De totale bedrijfskosten bedragen 484.761 EUR; de voornaamste kosten bestaan uit:
- Loonkosten (236.005 EUR = inclusief bijkomend geboekte voorziening vakantiegeld +10.547 
EUR).
- Werkingssubsidies (91.958 EUR).
- Animatorenvergoeding (25.580 EUR).
- Eigen projecten: onder andere vrijetijds- en vakantieaanbod, dag van de jeugdbeweging 
(52.386 EUR).
- Werkingskosten en andere kosten (78.832 EUR).

     3. In deze rekening zit ook een voorziening vakantiegeld van 28.258 EUR (inclusief de 
bijkomende voorziening voor 2018 ten behoeve van 10.547 EUR). Dit geeft een verschil tussen 
het boekhoudkundig en budgettair resultaat, omdat de voorziening vakantiegeld geen 
budgettaire boeking is.

4. Rekening tegenover budget 2018 

- Als we het budget ná wijzigingen vergelijken met de rekening blijkt dat de gebudgetteerde 
bedragen aan ontvangstenzijde hoger zijn in de rekening (443.446 EUR) dan in het budget 
(428.260 EUR). Aan uitgavenzijde blijven de gebudgetteerde bedragen (527.570 EUR) ruim 
onder de uitgaven in de rekening (469.332 EUR).
- Door de nauwkeurige budgetopvolging per project kunnen uitgaven en ontvangsten goed 
worden opgevolgd. In de loop van het jaar werden enkele verschuivingen doorgevoerd van het 
ene naar het andere project.

Balans:

- Het balanstotaal op 31 december 2018 (momentopname) bedraagt 208.571 EUR.

1. Activa
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- Het actief bestaat voornamelijk uit:
- Materieel en rollend materieel (18.988 EUR).
- Liquide middelen (187.973 EUR).
- Overlopende rekeningen en vordering (1.610 EUR).

2. Passiva

- Het passief bestaat in belangrijke mate uit de te betalen schulden op 31 december 2018 
(48.439 EUR).
- De over te dragen winst (160.132 EUR).

Waarderingsregels

De waarderingsregels maken deel uit van de jaarrekening en werden door de raad van bestuur 
van 20 april 2016 goedgekeurd. Deze waarderingsregels zorgen voor een consistente 
waardering van vorderingen, schulden, vaste activa … en worden jaarlijks op dezelfde manier 
toegepast. Enkel afwijkingen hiervan worden in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de jaarrekening 2018 van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
balans per 31-12-2018
resultatenrekening
vergelijking budgettair resultaat-boekhoudkundig resultaat
Waarderingsregels jaarrekening JOS vzw
Bijlagen B en C rekening 2018 vzw JOS publicatie
JOS verslag commissaris ondertekend

7 2019_GR_00205 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: ACCSI vzw: jaarrekening 2018: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 van ACCSI vzw goed te keuren.
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Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten ACCSI vzw.

Argumentatie
De raad van bestuur van ACCSI vzw heeft op 25 april 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld. De 
jaarrekening 2018 moet na de goedkeuring door de gemeenteraad worden goedgekeurd in de 
algemene vergadering van ACCSI vzw van 24 juni 2019.

De rekening 2018 is volledig in evenwicht en geeft een rekeningtotaal van 1.626.531,26 EUR 
(uitgaven = ontvangsten).
De rekening 2018 toont een tekort van 35.717,70 EUR.
De reserve van ACCSI vzw volgens de toestand op 31 december 2018 bedraagt 348.223,57 
EUR (op 31 december 2017 bedroeg deze 383.941,27 EUR).
Er werd 155.842,77 EUR meer toegevoegd aan de reserve dan begroot, dit is het resultaat van 
een aantal meevallende rekeningcijfers doorheen de ganse rekening (minder uitgegeven dan 
begroot of meer ontvangen dan begroot).

Podium
Uitgaven podium:                    - 94.639,13 EUR (positiever dan begroot).

Jeugd
Uitgaven jeugd:                       - 26.406,98 EUR (positiever dan begroot).

Vorming
Uitgaven vorming:                   -38.559,51 EUR (tegenover begroting).
Inkomsten vorming:                 -13.406,07 EUR (tegenover begroting).
Per saldo vorming:                   25.153,44 EUR (positiever dan begroot).

Nog enkele belangrijke gegevens in verband met deze jaarrekening:

1. Tussenkomst stad in de vzw voor:

o jaarlijkse werkingstoelage: 142.350 EUR;
o poëzieplan en archipel: 15.000 EUR;
o promotie voor niet-commerciële en cinefiele films in de Siniscoop:  5.500 EUR;
o bijdrage Parkies: 10.000 EUR;
o bijdrage WARP: 17.500 EUR;
o dertig stadsdagen in De Casino: 25.000 EUR;
o doorstorting van het convenant Vlaamse gemeenschap: 73.870,00 EUR;
o bijdrage subsidie kunstenorganisaties: 36.500 EUR.
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2. De jaarrekening werd gecontroleerd en beoordeeld zonder voorbehoud door een externe 
commissaris erkend bedrijfsrevisor. Het commissarisverslag wordt, van zodra 
beschikbaar, bezorgd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de jaarrekening 2018 van ACCSI vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Accsi - Jaarrekening 2018
Bijlagen B en C rekening 2018 vzw ACCSI publicatie
ACCSI - verslag van de commissaris

8 2019_GR_00204 Erediensten: kerkfabrieken: jaarrekening 2018: advies

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De kerkraad stelt jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de jaarrekeningen 
over het dienstjaar 2018, ingediend door de elf kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied, en 
dit advies over te maken aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, artikelen 54 en 55, met latere wijzigingen.

Argumentatie
De jaarrekeningen over 2018 van de elf kerkfabrieken werden vormelijk en inhoudelijk 
nagekeken en er werden geen anomalieën vastgesteld.

Overzicht van de resultaten van de ingediende jaarrekeningen:

 
 exploitatie 
resultaat 

 investeringsresultaa
t 

 globaal 
resultaat 

2018 
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Christus Koning 18.957,39 - 18.957,39
Heilige Familie  22.457,40                                - 22.457,40
O.L. Vrouw Hulp der 
Christenen

     7.360,10             -35.594,72       1.765,38

O.L.Vrouw Ten bos        37.845,43                         -      37.845,43
HH. 
Andreas&Ghislenus

    29.000,69                             -   29.000,69

Sint-Catharina  26.853,80             -2.169,01      24.684,79
Sint-Jan de Doper    27.363,20              8.202,86       35.566,06
Sint-Job Puivelde     26.977,31                            -      26.977,31
Sint-Johannes Bosco     42.712,39                4.382,00      47.094,39
Sint-Jozef 29.188,56        13.492,77      42.681,33
Sint-Nicolaas 145.882,56            349,94     146.232,50

TOTAAL    444.598,83   -11.336,16
    

433.262,67

 

Overzicht stadstoelagen:

 
 exploitatie 

toelage 
 investerings 

toelage 

Christus Koning
                        

 -
                          

-

Heilige Familie
          

 11.371,50
                          

-
O.L. Vrouw Hulp der 
Christenen

          67.699,75
                          

-

O.L.Vrouw Ten bos           22.098,93
            

 3.997,92

HH. Andreas&Ghislenus           18.402,87
                          

-

Sint-Catharina           36.088,50
          

 82.497,28

Sint-Jan de Doper
                        

 -
                          

-

Sint-Job Puivelde           29.806,61
                          

-

Sint-Johannes Bosco           46.712,12
                          

-

Sint-Jozef           44.636,95
          

 13.355,78
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Sint-Nicolaas         122.240,35
          

 36.724,36
                            
TOTAAL

   399.057,58       136.575,34

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2018 van de elf kerkfabrieken op het stedelijk 
grondgebied.
Een exemplaar van deze jaarrekeningen wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Coördinatietabel MJP 2014-2019 kerkfabrieken nav rekening 2018
Jaarrekening 2018 Christus Koning
Jaarrekening 2018 Heilige Familie
Jaarrekening 2018 O.L. Vrouw Hulp der Christenen
Jaarrekening 2018 O.L. Vrouw Ten Bos
Jaarrekening 2018 SS. Andreas &amp; Ghislenus
Jaarrekening 2018 St Catharina
Jaarrekening 2018 St-Jan de Doper
Jaarrekening 2018 St Job
Jaarrekening 2018 St-Johannes Bosco
Jaarrekening 2018 Sint-Jozef
Jaarrekening 2018 Sint Niklaas

ONDERSTEUNING

Ombudsfunctie

9 2019_GR_00206 Ombudsdienst: jaarverslag 2018: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Ombudsfunctie

Verslag
Interpellaties door raadsleden Julien Ghesquière en Jef Maes.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag van de 
ombudsdienst over de werking 2018 en opdracht te geven aan het college van burgemeester en 
schepen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen geformuleerd door de ombudsvrouw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 302 en 303.
Reglement behandeling klachten en meldingen, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 
2015.

Argumentatie
Conform artikel 10 van het reglement behandeling van klachten en meldingen, vastgesteld in 
gemeenteraadszitting van 26 juni 2015, brengt de ombudsdienst jaarlijks ten overstaan van de 
gemeenteraad schriftelijk verslag uit over de analyse van de meldingen en de behandelde 
klachten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de ombudsdienst en opdracht te geven aan het 
college van burgemeester en schepenen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen 
geformuleerd door de ombudsvrouw.
Een exemplaar van dit jaarverslag wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Ombudsdienst_JV2018

Publieke veiligheid en noodplanning

10 2019_GR_00207 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
Krankenhaus Open Air op vrijdag 28 juni 2019 en Arcade 
op zaterdag 29 juni 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Verslag
Toegelicht door korpschef Gwen Merckx. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, naar aanleiding van Krankenhaus Open Air en Arcade 
2019, een tijdelijke politieverordening vast te stellen.



Gemeenteraad 21/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
'Krankenhaus Open Air' is een muziekfestival, georganiseerd door Krankenhaus vzw, dat steeds 
twee zaken wil combineren: een groene omgeving met underground housemuziek. Tijdens Villa 
Pace hebben zij een plek in het Romain De Vidtspark. Op 28 juni gaat het evenement door op 
het VP-plein, ze starten om 17u en sluiten af op zaterdag 29 juni om 1u30. 
Aan dit gekende concept koppelen de organisatoren nu een tweede dag, waar ze mikken op een 
iets ouder publiek. Dag twee kreeg de naam 'Arcade' en gaat door op zaterdag 29 juni, ze 
starten om 16u en sluiten af op zondag 30 juni om 1u30.
Zowel tijdens OLF als tijdens Villa Pace wordt een tijdelijke politieverordening inzake 
glasverbod opgemaakt. 
Gezien dit evenement in de lijn van deze twee ligt, wordt ook hier glasverbod ingesteld, dit met 
oog op de handhaving van de openbare orde en de proactieve benadering van overlast in de 
nabije omgeving.
Concreet gaat het over volgende verbodsbepaling: verbod voor alle personen om binnen de 
evenementenzone in het bezit te zijn van gesloten, geopende en/of open recipiënten 
alcoholhoudende drank.
Aanvullende argumenten:
- het evenement wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare veiligheid 
en de structurele aanpak van overlast.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
20190628 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Krankenhaus open air en Arcade

11 2019_GR_00208 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF 
Nieuwkerken van vrijdag 28 juni 2019 tot en met zondag 



Gemeenteraad 22/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

30 juni 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
OLF Nieuwkerken is de jaarlijks terugkerende openluchtfuif op de terreinen van De Schakel vzw 
in de Heihoekstraat 204, 9100 Nieuwkerken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, naar aanleiding van OLF Nieuwkerken 2019, een 
tijdelijke politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119 en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Dit jaar is OLF Nieuwkerken uitgebouwd tot een tweedaags festival. De eerste fuif gaat door op 
vrijdag 28 juni 2019 (Galactic Friday) van 20u30 tot 3 uur. De tweede fuif gaat door op 29 juni 
2019 (Retro Saterday) vanaf 16 uur tot 2 uur.
Tot en met 2016 was de naam van dit evenement Openluchtfuif Nieuwkerken. Vanaf 2017 
gingen de organisatoren verder met de reeds goed ingeburgerde verkorte versie van hun naam, 
de fuif heet sindsdien officieel OLF Nieuwkerken. Na evaluatie door de lokale politie en de 
organisatoren van OLF Nieuwkerken, blijkt dat het sterk aangewezen is bijkomende 
veiligheidsmaatregelen uit te vaardigen, dit met oog op de handhaving van de openbare orde 
en de proactieve benadering van overlast in de nabije omgeving.
Concreet gaat het over volgende verbodsbepaling: verbod voor alle personen om binnen de 
evenementenzone in het bezit te zijn van gesloten, geopende en/of open recipiënten 
alcoholhoudende drank.
Aanvullende argumenten:
- OLF Nieuwkerken wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- in de omgeving van OLF Nieuwkerken werden in het verleden frequent jongeren, waaronder 
vaak minderjarigen, aangetroffen die zich indrinken met sterke drank;
- tijdens OLF Nieuwkerken werden frequent flessen op het openbaar domein achtergelaten, wat 
overlast in de nabije woonomgeving veroorzaakte;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare veiligheid 
en de structurele aanpak van overlast.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)
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Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF 2019 vast te stellen.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20190628 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF Nieuwkerken_PVN

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

41 2019_GR_00229  Politiereglement met betrekking tot de afbakening van 
een perimeter waarbinnen private bewakingsactiviteiten 
kunnen worden uitgevoerd tijdens de organisatie OLF 
Nieuwkerken op 28 en 29 juni 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Bondige toelichting
De organisator van OLF Nieuwkerken op het domein De Schakel stelt een securityfirma aan voor 
bewakingsactiviteiten. Bij politiereglement moet een perimeter worden ingesteld waarbinnen 
de bewakingsagenten actief mogen zijn op het openbaar domein. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze politieverordening vast te stellen.

Juridische grond
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gepubliceerd op 31 
oktober 2017, artikelen 115 en 116.

Argumentatie
De Schakel, p/a Ben Rotthier, Raoul Steppestraat 7, 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken), vraagt 
private bewakingsactiviteiten te mogen uitoefenen op het openbaar domein. Het betreft de 
afbakening van een perimeter waarbinnen de bewakingsfirma tijdelijk en beperkt een wettelijke 
basis tot optreden heeft op openbaar domein, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot 
politioneel optreden. 
Deze perimeter, zijnde in Heihoekstraat tussen huisnummers 141-140 en huisnummers 239-
260, geconcretiseerd tussen kruispunt met Boomezelstraat (Boomezelstraat niet inbegrepen), 
kruispunt met Houtzagerijstraat (kruispunt met Houtzagerijstraat inbegrepen) en kruispunt met 
Grote Baan/Ster (kruispunt niet inbegrepen) en in Houtzagerijstraat, moet vastgelegd worden in 
een politiereglement.

Adviezen
Politie: Gunstig advies.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening met betrekking tot de afbakening van een perimeter, 
waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, tijdens de organisatie van 
OLF Nieuwkerken op 28 en 29 juni 2019 vast te stellen. 
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Tijdelijke_politieverordening_OLF2019_perimeter.pdf

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting
Bart Foubert, raadslid (Groen) verlaat de zitting

12 2019_GR_00237 Ontwerp deontologische code lokale mandatarissen van 
stad en OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toegelicht door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie door raadslid Jos De Meyer. 

Bondige toelichting
In het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn een deontologische code aannemen. Deze deontologische code geldt voor de lokale 
mandatarissen van de stad en het OCMW.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de deontologische code voor lokale mandatarissen goed 
te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 39, 55, 74, 83 en 112.

Argumentatie
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Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur moeten de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn een deontologische code aannemen. De deontologische code 
vastgesteld door de gemeenteraad geldt ook voor het college van burgemeester en schepenen, 
deze vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn geldt ook voor het vast bureau en 
het bijzonder comité sociale dienst. Als deze organen dat wensen, kunnen zij eventueel zelf een 
deontologische code vaststellen, maar die moet dan minstens de deontologische code van de 
gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn omvatten. Daarom wordt voorgesteld 
voor alle politieke mandatarissen van stad en OCMW dezelfde code te hanteren. De 
deontologische codes voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW zijn aldus 
analoog opgesteld en in éénzelfde document opgenomen. De deontologische code is eveneens 
van toepassing op het kabinetspersoneel.

De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch 
zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van hun mandaat. Ze bevat de rechten en 
plichten die opgenomen zijn in de regelgeving, alsook de regels die voortvloeien uit een soort 
gewoonterecht over wat je wel en niet kan doen als lokale mandataris. De code heeft als doel 
meer duidelijkheid te geven over wat bestuurlijke integriteit inhoudt.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de geldende deontologische codes voor de politieke mandatarissen van de stad en het OCMW 
op te heffen.

Artikel 2
de deontologische code voor de politieke mandatarissen van de stad en het OCMW goed te 
keuren. 
Een exemplaar van de deontologische code wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Deontologische code lokale mandatarissen 
Deontologische code gemeenteraad 2013
Deontologische code OCMW-raad 2013

13 2019_GR_00210 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
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Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas 
(Interwaas) op 29 mei 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze 
vergadering.

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

Argumentatie
Met brief van 15 april 2019, binnengekomen op 17 april 2019, bezorgt Interwaas de uitnodiging 
voor de algemene vergadering op 29 mei 2019, met volgende agenda:
1. Benoeming van twee bestuurders namens Lokeren.
2. Jaarverslag en jaarrekening over 2018.
3. Verslag van de commissaris-revisor betreffende het boekjaar 2018.
4. Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2018, inclusief de 
bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van hun 
mandaat over het boekjaar 2018.
6. Aanduiding van een lasthebber voor de algemene vergadering van de Maatschappij 
Linkerscheldeoever van 12 juni 2019 en vaststelling van diens mandaat.
7. Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 %.
8. Aanstelling van een commissaris-revisor voor drie jaar en verlengbaar met drie jaar.
Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Interwaas:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
met als plaatsvervanger
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
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akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de algemene vergadering op 29 mei 2019 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
van het Land van Waas.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 29 mei 2019 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
2019BEA02247 Uitnodiging AV Interwaas 29-05-2019
Agendapunt 2a Jaarverslag 2008 (ontwerp)
Agendapunt 2b Jaarrekening 2018
Agendapunt 7 Kapitaalsverhoging

14 2019_GR_00213 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): 
algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
(ov) nodigt het stadsbestuur uit tot de algemene vergadering op 21 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering.

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

Argumentatie
Met brief van 3 mei 2019 nodigt de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening het stadsbestuur uit tot de algemene vergadering op vrijdag 
21 juni 2019 om 15.00 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.
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Op de agenda staan volgende punten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 
van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen.
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 
december 2018.
6. Verslag van de commissaris (lid IBR).
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR).
8. Benoemingen en aanstellingen.
9. Benoeming commissaris (lid IBR).
10. Statutaire mededelingen.

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de agenda van de algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening (ov) cvba op 21 juni 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 21 juni 2019 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening cvba (ov) in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Bijlagen
Statuten TMVW
2019-06-21 AV TMVW ov - Aangetekende oproeping
2019-06-21 AV TMVW ov - Aantal vertegenwoordigers AV per deelnemer
2019-06-21 AV TMVW ov - Bijlage 1 aan de statuten
2019-06-21 AV TMVW ov - Bijlage 2 aan de statuten
2019-06-21 AV TMVW ov - Bijlage punt 1 - Toetredingen en uitbreidingen
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2019-06-21 AV TMVW ov - Jaarrekening TMVW 2018
2019-06-21 AV TMVW ov - Ontwerp jaarverslag TMVW 2018
2019-06-21 AV TMVW ov - Revisoraal verslag inbreng S-divisie Brakel
2019-06-21 AV TMVW ov - Revisoraal verslag uitbreiding toetreding
2019-06-21 AV TMVW ov - Verslag revisor geconsolideerde jaarrekening TMVW 2018
2019-06-21 AV TMVW ov - Verslag revisor jaarrekening TMVW 2018
2019-06-21 AV TMVW ov - Voogdijrapport TMVW 2018

15 2019_GR_00218 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: MIWA: algemene vergadering: 
kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland 
(MIWA) op 12 juni 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze 
vergadering.

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

Argumentatie
Met brief van 8 mei 2019, ontvangen op 9 mei 2019, bezorgt MIWA de uitnodiging voor de 
algemene vergadering op 12 juni 2019, met volgende agenda:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten) en 
aanduiden stemopnemers.
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 21 maart 2019 (bijlage 1).
4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2018.
5.  Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2018 en bestemming 
resultaat boekjaar 2018.
6. Verslag van de Commissaris.
7. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar.
8. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd 
en moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde buitengewone 
algemene vergadering.
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De vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de algemene vergadering van MIWA zijn:
- mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
kennis te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering op 12 juni 2019 van MIWA.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 12 juni 2019 van MIWA, in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
Uitnodiging AV MIWA 12-06-2019
Verslag BAV 21-03-2019
Jaarrekening 2018 MIWA

16 2019_GR_00217 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergem: algemene 
vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) nodigt 
het stadsbestuur Sint-Niklaas uit tot de algemene vergadering op 20 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

Juridische grond
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 28 § 1, 34 § 1 en 2, 2°, 40 § 1, 41 § 2, 5°, en 386 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
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vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de organen van Intergem.
Statuten Intergem.

Argumentatie
Met brief van 30 april 2019, binnengekomen op 3 mei 2019, nodigt de intercommunale 
vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) het stadsbestuur uit tot de 
buitengewone algemene vergadering van Intergem op 20 juni 2019 in het Kasteel van Lebbeke 
te Lebbeke.
Op de agenda staan volgende punten:
1. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening lntergem afgesloten op 31 december 2018.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris lntergem met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 
de vorige zes jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen. 
Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Intergem:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele.
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 
vorige zes jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Intergem van 20 juni 2019.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 20 juni 2019 van Intergem in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
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C-1905.018.564.986 - uitnodiging algemene vergadering Intergem 20-06-2019
AV Intergem 20-06-2019 agendapunten 1 en 2
AV Intergem 20-06-2019 agendapunt 3
AV Intergem 20-06-2019 agendapunt 4
AV Intergem 20-06-2019 agendapunt 5
AV Intergem 20-06-2019 agendapunt 6
AV Intergem 20-06-2019 agendapunt 7.pdf

17 2019_GR_00209 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: algemene vergadering: 
kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De Intergemeentelijke Samenwerking Westlede nodigt het stadsbestuur uit tot de algemene 
vergadering op 5 juni 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 432.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot IGS Westlede.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de organen van IGS Westlede.
Statuten IGS Westlede.

Argumentatie
Met brief van 5 april 2019, binnengekomen op 9 april 2019, bezorgt de Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede (IGS Westlede) de uitnodiging voor de algemene vergadering op 5 juni 
2019, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslagen algemene vergadering 4 december 2018 en buitengewone algemene 
vergadering 19 maart 2019.
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018.
3. Evaluatierapport.
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor.
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021.
6. Remuneratieverslag.
7. Vaststelling zitpenning bestuurders.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd 
en moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde algemene 
vergadering.
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Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Westlede:
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2019 van 
IGS Westlede.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, aan de effectief 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering op 5 juni 
2019 van IGS Westlede om in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Bijlagen
C-1904.686.317.956 Uitnodiging IGS Westlede algemene vergadering 05-06-2019
Agenda Westlede 20190605
Agendapunt 1a verslag AV 04-12-2018
Agendapunt 1b verslag AV 19-03-2019
Agendapunt 2 jaarverslag 2018
Agendapunt 3a evaluatierapport 2019
Agendapunt 3b Memorandum VNOC
Agendapunt 6 remuneratieverslag
Agendapunt 7 vaststelling zitpenning

18 2019_GR_00231 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: cultuurcentrum: ACCSI vzw: 
algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordiger

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

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van ACCSI vzw slechts één lid (categorie 
A).



Gemeenteraad 34/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet  lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de 
gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering akte moet nemen van de agenda van 
deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen dat door de 
vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de algemene vergadering. De 
stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt 
vertegenwoordigd door de schepen voor cultuur, meneer Filip Baeyens, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van ACCSI vzw op maandag 24 juni 2019 om 20.30 uur en het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de stad te bepalen. 

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 246 § 2.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten van de ACCSI vzw.

Argumentatie
Agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 24 juni 2019 om 20.30 uur
1. Goedkeuren verslag vorige algemene vergadering van 26 november 2018 en verslag 
installatievergadering 28 maart 2019.
2. Personalia.
3. Financiën:
- goedkeuren rekening 2018;
- verslag van de externe commissaris.
4. Beleid:
- overleg ACCSI vzw met het stadsbestuur.
6. Programmatie:
- jaarverslag 2018;
- evaluatie seizoen 2018-2019;
- programmatie 2019-2020.
7. Uit de sector.
8. Varia.

Adviezen
Cultuurcentrum (CUC): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
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akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 24 juni 
2019 om 20.30 uur.

Artikel 2
opdracht te geven, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, aan de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 24 juni 2019 van ACCSI vzw om in te 
stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
Accsi - Jaarrekening 2018
Bijlagen B en C rekening 2018 vzw ACCSI publicatie
2018-11-26VAV def

19 2019_GR_00224 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: statutenwijziging 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De gemeenteraad stelde in zitting van 20 december 2013 de statuten van de EVA-vzw 
Centrummanagement Sint-Niklaas vast. De Vlaamse regering keurde bij ministerieel besluit van 
1 april 2014 de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap goed.
Conform artikel 21 van de statuten en overeenkomstig artikel 246 § 1 van het decreet lokaal 
bestuur draagt de gemeenteraad leden van de raad van bestuur voor. Overeenkomstig het 
decreet mag ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden van de raad 
van bestuur van hetzelfde geslacht zijn. Bij de laatste voordracht was aan deze bepaling niet 
voldaan. Om die reden ligt een statutenwijziging voor. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van Centrummanagement vzw goed 
te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Ministrieel besluit van 1 april 2014 houdende de goedkeuring van de oprichting van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw in de vorm van een gemeentelijk verzelfstandigd 
agentschap.
Decreet lokaal bestuur, deel II, titel III, hoofdstuk III.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2013 houdende de omvorming van vzw 
Centrummanagement Sint-Niklaas tot EVA-vzw.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
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In artikel 21 staat beschreven dat de gemeenteraad minstens negen bestuurders voordraagt, en 
in elk geval een meerderheid van de leden van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 246 
§ 1 van het decreet lokaal bestuur.
Voor de bestuurders aangeduid namens de stad gelden volgende regels:
- de schepen voor economie wordt door de gemeenteraad voorgedragen als voorzitter van de 
raad van bestuur;
- twee vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
schepenen, worden door de gemeenteraad voorgedragen als ondervoorzitter(s) van de raad van 
bestuur;
- elke fractie in de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder, de som 
van het aantal bestuurders dat toekomt aan de fracties in het college van burgemeester en 
schepenen is altijd hoger  dan de som van het aantal bestuurders dat toekomt aan de andere 
fracties;
- behalve de schepen voor economie, moeten de andere bestuurders niet noodzakelijk de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben;
- ten hoogste 2/3 van de voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht 
(decreet lokaal bestuur artikel 246).
Uit de voordrachten vanuit de gemeenteraadfracties en de fracties vertegenwoordigd in het 
college bleek dat de gendervoorschriften niet werden gehaald. Er werden acht mannen en drie 
vrouwen (waaronder de schepen) voorgedragen.
Er wordt voorgesteld om het artikel 21 aan te passen en volgende tekst op te nemen:
'Indien bij de voordracht van de bestuurders blijkt dat de gendervoorschriften ( ten hoogste 2/3 van 
hetzelfde geslacht) niet worden behaald kan er vanuit de fracties vertegenwoordigd in het college 
van burgemeester en schepenen of vanuit de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad 
(oppositie) één of meerdere bijkomende bestuurders worden voorgedragen zodoende de 
gendervoorschriften worden behaald.'
Deze bijkomende alinea doet echter geen afbreuk aan het andere voorschrift volgens hetwelk 
de som van het aantal bestuurders dat toekomt aan de fracties in het college van burgemeester 
en schepenen altijd hoger is dan de som van het aantal bestuurders dat toekomt aan de andere 
fracties.
Concreet zou dit betekenen dat we met het voordragen van één extra vrouwelijke bestuurder 
voldoen aan de gendervoorschriften. De genderverhouding zou dan komen op 8/4 in plaats van 
8/3. 
De raad van bestuur van het Centrummanagement vzw in zitting van 30 april 2019 ging akkoord 
om de statuutswijziging voor te leggen aan de algemene vergadering van 27 mei 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de statutenwijziging goed te keuren en aldus volgende bepaling toe te voegen aan artikel 21: 
"Indien bij de voordracht van de bestuurders blijkt dat de gendervoorschriften (ten hoogste 2/3 van 
hetzelfde geslacht) niet worden behaald kan er vanuit de fracties vertegenwoordigd in het college 
van burgemeester en schepenen of vanuit de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad 
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(oppositie) één of meerdere bijkomende bestuurders worden voorgedragen zodoende de 
gendervoorschriften worden behaald."

20 2019_GR_00223 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: algemene vergadering: kennisneming 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-Niklaas 
vzw slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur 
moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van 
de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene 
vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het 
stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden 
ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in 
de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor 
economie, mevrouw Ine Somers, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 27 mei 2019 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen. 

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, deel II, titel III, hoofdstuk III.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
De algemene vergadering heeft plaats op 27 mei 2019. Op de agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring vorig verslag.
2. Goedkeuring jaarrekening 2018.
3. Kwijting aan rekeningcommissaris en bestuurders.
4. Statuutswijziging (artikel 21).
5. Verkiezing bestuurders namens de ondernemers in het kernwinkelgebied.
5. Varia.
De jaarrekening en de statutenwijziging (artikel 21 in functie van gendervoorschriften bij 
voordrachten) maken het voorwerp uit van een apart gemeenteraadsbesluit.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw die doorgaat op 27 mei 2019.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger om in te stemmen met de op de agenda van de 
algemene vergadering van 27 mei 2019 vermelde voorstellen.

Bijlagen
20190527 uitnodiging AV

Bart Foubert, raadslid (Groen) betreedt de zitting

21 2019_GR_00211 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: aanduiding leden algemene vergadering, 
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

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

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

Argumentatie
Overeenkomstig artikelen 7 en 12 van de statuten bestaat de algemene vergadering van 
Centrummanagement vzw uit alle leden van categorie A en B. 
Categorie A: de stad Sint-Niklaas wordt als lid in de algemene vergadering vertegenwoordigd 
door de schepen voor economie die zich kan laten vervangen door een ander lid van de 
gemeenteraad.
Categorie B: vertegenwoordiging van de ideologische en/of filosofische strekkingen, 
ondernemers van het kernwinkel-/focusgebied en (een) deskundige(n). 
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Categorie B1: vertegenwoordiging van de ideologische en/of filosofische strekkingen. Elke 
fractie vertegenwoordigd in het college van burgemeester en schepenen draagt twee 
vertegenwoordigers voor als lid van de algemene vergadering. Elke fractie vertegenwoordigd in 
de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder. De leden van de 
categorie B1 hoeven niet het mandaat van gemeenteraadslid te bekleden. De algemene 
vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden van categorie B1, voorgedragen door de 
politieke fracties in de gemeenteraad, zonder stemming.
Artikel 21 van de statuten bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur.
De gemeenteraad draagt minstens negen bestuurders voor, en in elk geval een meerderheid van 
de leden van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 246 § 1 van het decreet lokaal 
bestuur.
Voor de bestuurders aangeduid namens de stad gelden volgende regels:
- de schepen voor economie wordt door de gemeenteraad voorgedragen als voorzitter van de 
raad van bestuur;
- twee vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
schepenen, worden door de gemeenteraad voorgedragen als ondervoorzitter(s) van de raad van 
bestuur;
- elke fractie in de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder, de som 
van het aantal bestuurders dat toekomt aan de fracties in het college van burgemeester en 
schepenen is altijd hoger dan de som van het aantal bestuurders dat toekomt aan de andere 
fracties;
- behalve de schepen voor economie, moeten de andere bestuurders niet noodzakelijk de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben;
- ten hoogste 2/3 van de voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
Indien bij de voordracht van de bestuurders blijkt dat de gendervoorschriften ( ten hoogste 2/3  
van hetzelfde geslacht) niet worden gerespecteerd, dan kan er vanuit de fracties 
vertegenwoordigd in het college van burgemeester en schepenen of vanuit de fracties 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad (oppositie) één of meerdere bijkomende bestuurder(s) 
worden voorgedragen zodoende dat de gendervoorschriften worden gerespecteerd.
Overeenkomstig artikel 28 bestaat het dagelijks bestuur uit:
- de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de raad van bestuur van rechtswege;
- twee bestuurder namens de ondernemers van het kernwinkel-/focusgebied;
- de secretaris van rechtswege.
De bestuurders in het dagelijks bestuur, zetelend voor de stad Sint-Niklaas, worden 
voorgedragen door de gemeenteraad, en benoemd door de raad van bestuur, zonder stemming.

De gemeenteraad nam in zitting van 22 maart 2019 kennis van de aanstelling van rechtswege 
van mevrouw Ine Somers, schepen voor economie, als effectief vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en als voorzitter van de raad van bestuur van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Karel Noppe: 29 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 6 onthoudingen



Gemeenteraad 40/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

- artikel 2:
39 ja-stemmen
- artikel 3:
de heer Marcel Van Looy en de heer Ronny Suy: 29 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 6 
onthoudingen
- artikel 4:
39 ja-stemmen.

Artikel 1
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering 
van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw (categorie A) aan te duiden vanaf 1 juni 2019:
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai.

Artikel 2
als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw (categorie B1) aan te duiden vanaf 1 juni 2019:
- de heer Marcel Van Looy;
- de heer Jan Verhofstadt;
- mevrouw Catherine Decraene;
- mevrouw Katleen De Preter;
- de heer Ronny Suy;
- de heer Freddy De Bock;
- de heer Roland Pannecoucke;
- de heer Johan Uytdenhouwen;
- de heer Jan Van Peteghem;
- de heer Patrick Wuytack.

Artikel 3
volgende vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester 
en schepenen, voor te dragen als ondervoorzitters van de raad van bestuur vanaf 1 juni 2019:
- de heer Marcel Van Looy;
- de heer Ronny Suy.

Artikel 4
volgende personen voor te dragen als leden van de raad van bestuur van Centrummanagement 
Sint-Niklaas vzw vanaf 1 juni 2019:
- de heer Marcel Van Looy;
- de heer Jan Verhofstadt;
- mevrouw Catherine Decraene;
- mevrouw Katleen De Preter;
- de heer Ronny Suy;
- de heer Roland Pannecoucke;
- de heer Fisnik Syla;
- de heer Jan Van Peteghem;
- de heer Patrick Wuytack;
- mevrouw Katrien Giebens.

Artikel 5
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kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van mevrouw Ine Somers, schepen voor 
economie, voorzitter van de raad van bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, als lid 
van het dagelijks bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw en de aanstelling van 
rechtswege vanaf 1 juni 2019 van de heer Marcel Van Looy en de heer Ronny Suy, 
ondervoorzitters van de raad van bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw als leden 
van het dagelijks bestuur van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

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

22 2019_GR_00212 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Ethias Gemeen Recht: 
aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Ethias Gemeen Recht aan te duiden. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten van Ethias Gemeen Recht. 

Argumentatie
Ingevolge artikel 23 van de statuten van Ethias Gemeen Recht vertegenwoordigt de regelmatig 
samengestelde algemene vergadering de algemeenheid van de vennoten.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kan ieder bestuur, iedere instelling, iedere 
onderneming, ieder verbonden orgaan zich laten vertegenwoordigen door een naar behoren 
benoemd lid van het bestuur, de instelling, de onderneming, of het orgaan.
De vertegenwoordiger vanuit de stad mag dezelfde persoon zijn als de vertegenwoordiger 
vanuit het OCMW.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Koen De Smet: 29 ja-stemmen, 4 nee-stemmen en 6 onthoudingen

Artikel 1
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als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Ethias Gemeen 
Recht aan te duiden:
- de heer Koen de Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gecoördineerde statuten Ethias

23 2019_GR_00214 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: aanduiding leden algemene 
vergadering, voordracht leden raad van bestuur en 
dagelijks bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering evenals de leden voor de raad 
van bestuur voor te dragen voor Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas (JOS) vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en deel 2, titel 3, hoofdstuk 3. 
Statuten JOS vzw.

Argumentatie
Overeenkomstig artikelen 7 en 12 van de statuten bestaat de algemene vergadering van JOS 
vzw uit alle leden van categorie A en B. 
Categorie A: de stad Sint-Niklaas wordt als lid in de algemene vergadering vertegenwoordigd 
door de schepen voor jeugd die zich kan laten vervangen door een ander lid van de 
gemeenteraad.
Categorie B: een vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen en een 
vertegenwoordiging van het Sint-Niklase jeugdwerk.
Categorie B1: Elke fractie in de gemeenteraad draagt conform de samenstelling van de 
gemeenteraadscommissie(s) zijn vertegenwoordiger(s) voor als lid van de algemene 
vergadering. De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden van categorie 
B1, voorgedragen door de politieke fracties in de gemeenteraad, zonder stemming. De leden 
behorend tot de categorie B1 zetelen in eigen naam in de algemene vergadering. Voor de leden 
van categorie B1 gelden geen andere specifieke bepalingen dan vertegenwoordiger(s) zijn van 
een politieke fractie in de gemeenteraad. De leden van de categorie B1 hoeven niet het 
mandaat van gemeenteraadslid te bekleden.
Artikel 21 van de statuten van JOS vzw bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit een aantal bestuurders en is steeds kleiner dan het aantal leden 
van de algemene vergadering. De stad Sint-Niklaas draag overeenkomstig artikel 246 § 1 van 
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het decreet lokaal bestuur in alle gevallen de meerderheid voor van de leden van de raad van 
bestuur.
De gemeenteraad draagt minstens negen bestuurders voor, en in elk geval een meerderheid van 
de leden van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 246 § 1 van het decreet lokaal 
bestuur.
Voor de bestuurders aangeduid namens de stad gelden volgende regels:
- de schepen voor jeugd wordt door de gemeenteraad voorgedragen als voorzitter van de raad 
van bestuur;
- twee vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en 
schepenen, worden door de gemeenteraad voorgedragen als ondervoorzitter(s) van de raad van 
bestuur;
- elke fractie in de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuurder, de som 
van het aantal bestuurders dat toekomt aan de fracties in het college van burgemeester en 
schepenen is altijd hoger dan de som van het aantal bestuurders dat toekomt aan de andere 
fracties;
- behalve de schepen voor jeugd, moeten de andere bestuurders niet noodzakelijk de 
hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben;
- ten hoogste 2/3 van de voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van JOS vzw bestaat het dagelijks bestuur uit:
- de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de raad van bestuur van rechtswege;
- twee bestuurder namens categorie B2.
De bestuurders in het dagelijks bestuur, zetelend voor de stad Sint-Niklaas, worden 
voorgedragen door de gemeenteraad, en benoemd door de raad van bestuur, zonder stemming.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 2:
de heer Aster Baeck: 27 ja-stemmen, 3 nee-stemmen en 9 onthoudingen
- artikel 3:
38 ja-stemmen, 1 onthouding
- artikel 4:
36 ja-stemmen, 3 onthoudingen
- artikel 5:
29 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 1
kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de heer Bart De Bruyne, schepen voor 
jeugd, als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jeugdwerk 
Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw.

Artikel 2
volgende persoon aan te duiden als plaatsvervanger van de schepen voor jeugd in de algemene 
vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw. 
- de heer Aster Baeck, raadslid, ° 13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.



Gemeenteraad 44/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

Artikel 3
volgende door de politieke fracties voorgedragen vertegenwoordigers van de ideologische en 
filosofische strekkingen (categorie B1) voor de algemene vergadering van Jeugdwerk 
Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw voor: 
- voor N-VA: de heer Matthias Behiels (eff) en de heer Maxime Callaert (pv);
- voor Groen: de heer Jonas De Cauwer (eff) en mevrouw Siska De Wolf (pv);
- voor Open Vld: de heer Vince Van Huffel (eff) en mevrouw Dorota Dytrych (pv);
- voor Vlaams Belang: mevrouw Freyja De Rijcke (eff) en mevrouw Femke Pieters (pv);
- voor CD&V: de heer Dennis De Poorter (eff) en mevrouw Shauni Verleye (pv);
- voor sp.a: mevrouw Sara Salarkiya (eff) en de heer Luc Symoens (pv);
- voor PVDA: de heer Jan Oste (eff) en de heer Jef Maes (pv).

Artikel 4
volgende bestuursleden voor de raad van bestuur van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas 
vzw voor te dragen:
- voor N-VA: de heer Maxime Callaert en de heer Matthias Behiels;
- voor Groen: mevrouw Siska De Wolf en de heer Aster Baeck;
- voor Open Vld: de heer Vince Van Nuffel;
- voor Vlaams Belang: mevrouw Freyja De Rijcke;
- voor CD&V: de heer Dennis De Poorter;
- voor sp.a: mevrouw Bo Van Daele;
- voor PVDA: de heer Jan Oste.

De schepen voor jeugd Bart De Bruyne, Sint-Gillisbaan 85, 9100 Sint-Niklaas, is van rechtswege 
bestuurslid en voorzitter van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw.

Artikel 5
volgende personen voor te dragen als ondervoorzitters van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-
Niklaas vzw:
- de heer Maxime Callaert;
- de heer Vince Van Nuffel.

Bijlagen
Statuten JOS vzw Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw

24 2019_GR_00215 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Medov vzw: aanduiding leden 
algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Medov vzw.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Statuten Medov vzw.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is lid van Medov vzw en mag een effectieve en plaatsvervangende 
vertegenwoordiger afvaardigen voor de algemene vergadering van de vereniging.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
28 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 8 onthoudingen

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van 
Medov vzw aan te duiden:
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Hoge Bokstraat 99, 9111 Belsele.

Artikel 2
als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas op de algemene 
vergaderingen van Medov vzw aan te duiden:
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai.

Bijlagen
Statuten Medov

25 2019_GR_00216 Stedelijke openbare bibliotheek: beheerscommissie: 
vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 maart 2019 stelde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedelijke 
openbare bibliotheek samen. 
De fractie Groen vraagt de vervanging van een lid van de afvaardiging van haar fractie in de 
beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Organiek reglement van de stedelijke openbare bibliotheek.
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Argumentatie
De fractie Groen verzoekt per e-mail van 12 april 2019 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de Groen-fractie in de beheerscommissie. Mevrouw Catherine De 
Craene, wordt vervangen door de heer Dieter Roosen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
29 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 8 onthoudingen

Artikel 1
mevrouw Catherine De Craene als stemgerechtigd lid namens Groen in de beheerscommissie 
van de stedelijke openbare bibliotheek, met ingang van heden, te vervangen door de heer 
Dieter Roosen.

Bijlagen
Organiek reglement Bib

26 2019_GR_00219 Stedelijke musea: museumcommissie: wijziging 
samenstelling

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in de samenstelling 
van de museumcommissie.

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

Argumentatie
In de gemeenteraad van maart werden onder andere volgende personen verkozen:
- de heer Bram Noens (namens Groen);
- mevrouw Véronique Dhaeyer (namens Open Vld). 
Deze personen zijn personeelslid van de stad en mogen om die reden geen lid zijn van de 
museumcommissie. 
Door een administratieve fout werden de kandidaten die door de CD&V-fractie werden 
voorgedragen niet correct verkozen in de gemeenteraad. De heer Marc Peeters en mevrouw 
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Jeanine De Boever werden verkozen, maar de heer André Van Overloop en mevrouw Marijke 
Pante werden voorgedragen door de CD&V-fractie. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
29 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 7 onthoudingen

Artikel 1
volgende gewijzigde vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas op de museumcommissie van 
de stedelijke musea (SteM) aan te duiden:
- de heer Dirk De Troyer te vervangen door de heer Giel Verhelst (namens N-VA);
- de heer Bram Noens te vervangen door de heer Sander Vandenhende (namens Groen);
- mevrouw Véronique Dhaeyer te vervangen door de heer Steven Claes (namens Open Vld);
- de heer Marc Peeters te vervangen door de heer André Van Overloop (namens CD&V);
- mevrouw Jeanine De Boever te vervangen door mevrouw Marijke Pante (namens CD&V).

Bijlagen
museumcommissie_organiekreglement

27 2019_GR_00239 Stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme: vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 29 april 2019 stelde de gemeenteraad de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme opnieuw samen.
De N-VA fractie vraagt de vervanging van een lid van de afvaardiging van zijn fractie in de 
stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

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
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De stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme is overeenkomstig haar statuten 
samengesteld als volgt:
- een beheerraad bestaande uit vijftien 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, namelijk vertegenwoordigers van plaatselijke toeristische 
verenigingen, en deskundigen.

De heer Maxime Callaert verzoekt per e-mail van 6 april 2019 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de N-VA-fractie in de stedelijke commissie voor de bevordering van het 
toerisme. De heer Dirk De Troyer wordt vervangen door de heer Filip Wouters.
Indien de vervanging goedgekeurd wordt, zal de heer Wouters uitgenodigd worden voor de 
vergaderingen van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme vanaf juni of later, 
naargelang de commissie toerisme beslist een volgende vergadering vast te leggen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
29 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 7 onthoudingen

Artikel 1
de heer Dirk De Troyer als stemgerechtigd lid namens N-VA in de stedelijke commissie voor de 
bevordering van het toerisme, met ingang van heden en voor de duur van de bestuursperiode 
2019-2024, te vervangen door de heer Filip Wouters.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die oproept om de geheime stemming in de 
toekomst op een ordentelijke manier te laten verlopen. 
Raadslid Jos De Meyer vraagt een overzicht van alle aanduidingen. 
Voorzitter Mia Mortier overloopt alle stemresultaten. 

Ilse Bats, raadslid (sp.a) betreedt de zitting

28 2019_GR_00220 Werken: raamovereenkomst met meerdere 
opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het 
herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het 
uitvoeren van diverse wegenwerken:  wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens. 
Interpellatie door raadslid Jos De Meyer over de manier van aanbesteden enerzijds en anderzijds 
over de werken aan het stadhuis en de gevolgen voor de buren.
Beantwoord door schepenen Bart De Bruyne en Ine Somers. 

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, de raming en de 
voorwaarden opgemaakt voor de raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de 
aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van 
diverse wegenwerken.
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, artikelen 36, 57 en 43.
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.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de 
aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van 
diverse wegenwerken' werd een bestek met nummer 2019/002aa opgesteld door de dienst 
projecten openbaar domein.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- Basisopdracht (raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het 
vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse 
wegenwerken), indicatieve raming: 420.066 EUR, exclusief btw;
- Verlenging 1 (raamovereenkomst voor de aanleg, vernieuwing en onderhoud van voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen), indicatieve raming: 420.066 EUR, exclusief btw;
- Verlenging 2 (raamovereenkomst voor de aanleg, vernieuwing en onderhoud van voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen), indicatieve raming: 420.066 EUR, exclusief btw;
- Verlenging 3 (raamovereenkomst voor de aanleg, vernieuwing en onderhoud van voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen), indicatieve raming: 420.066 EUR, exclusief btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 1.680.264 EUR, exclusief btw 
(btw verlegd).
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De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, en kan drie keer 
stilzwijgend voor de duur van twaalf maanden verlengd worden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met twee 
deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers 
zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden.
 

Criteria voor de verdeling van de deelopdrachten over de twee ondernemers:
- Verdeelsleutel van de deelopdrachten op basis van het bedrag:
Minimum 60 % aan de meest economische offerte;
Maximum 40 % aan de volgende meest economische offerte.
- Beschikbaarheid van de ondernemer op de aanvangsdatum van de deelopdracht en tijdens de 
uitvoeringstermijn van de deelopdracht.
- De aard van de uit te voeren werken.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.
Ter verduidelijking worden nog volgende uitgangspunten meegegeven:
- de hoeveelheden en materialen werden verder aangepast aan het masterplan publieke ruimte, 
evenzeer werd een post asfalt toegevoegd (meer en meer fietspaden in asfalt);
- onder diverse werken wordt onder meer verstaan het aanleggen van inritbanden en 
verkeersplateaus ter hoogte van fietspaden die kruisen met zijwegen of aparte fietstrajecten die 
kruisen met wegen;
- het werken met twee aannemers verhoogt de flexibiliteit in capaciteit en uitvoeringsperiodes;
- het ondervermelde actienummer voorziet niet in de gevraagde 420.000 EUR per jaar. Een deel 
van de werken die zullen vallen onder deze raamovereenkomst worden echter ook 
gebudgetteerd op enkele actienummers van mobiliteit.

Adviezen
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
Gunstig advies.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Er kan maximaal 996.608,08 EUR verrekend worden op 
actienummer 2019141515 (Voet- en fietspaden herstellen door derden) - ramingnummer 
2019141618 van het budget 2019 e.v. (Beschikbaar krediet 2019 (op datum van 2 mei 2019): 
171.608,08 EUR - voor de volgende jaren werd jaarlijks 275.000 EUR voorzien).
Onderverdeling raming voor enerzijds herstellen voet- en fietspaden en anderzijds werken te 
verrekenen op kredieten mobiliteit.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)
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Artikel 1
het bestek met nr. 2019/002aa en de raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst met 
meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en 
fietspaden en voor het uitvoeren van diverse wegenwerken', 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 over de vier jaar 
bedraagt 1.680.264,00 EUR, exclusief btw (btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22410007/RME/0200/04 
(actie/raming 2019141515/2019141618) en in het budget van de volgende jaren.

Artikel 4
de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken, via 
aanvaarde factuur toe te vertrouwen aan een erkend laboratorium, naar keuze van het college 
van burgemeester en schepenen op basis van artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 en van 
artikel 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

Artikel 5
de eventuele verplaatsing en/of aanpassing van nutsleidingen, voor zover zij aan het 
stadsbestuur aangerekend worden, via aanvaarde factuur toe te vertrouwen aan de terzake 
bevoegde nutsmaatschappijen.

Artikel 6
eventuele sonderingen naar nutsleidingen toe te wijzen aan een aannemer, via aanvaarde 
factuur.

Bijlagen
bestek
offerteformulier
raming

29 2019_GR_00221 Werken: raamovereenkomst technieken: uitvoeren van 
investeringswerken aan HVAC-installaties: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Door de dienst beheer gebouwen werden de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
opgemaakt voor een raamovereenkomst voor het uitvoeren van investeringswerken aan HVAC-
installaties.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en 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, artikelen 36, 43 en 57.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'raamovereenkomst technieken: uitvoeren van investeringswerken 
aan hvac-installaties' werd een bestek met nummer 2018/030aa opgesteld door de dienst 
beheer gebouwen.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- basisopdracht (raamcontract technieken: uitvoeren van investeringswerken aan hvac-
installaties), indicatieve raming: 330.578,50 EUR, exclusief btw;
- verlenging 1 (raamcontract technieken: uitvoeren van investeringswerken aan hvac-
installaties), indicatieve raming: 330.578,50 EUR, exclusief btw;
- verlenging 2 (raamcontract technieken: uitvoeren van investeringswerken aan hvac-
installaties), indicatieve raming: 330.578,50 EUR, exclusief btw;
- verlenging 3 (raamcontract technieken: uitvoeren van investeringswerken aan hvac-
installaties), indicatieve raming: 330.578,50 EUR, exclusief btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 1.322.314 EUR, exclusief btw 
(277.685,96 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.
De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere 
deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers 
zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nummer 2018/030aa en de indicatieve raming voor de opdracht 
'Raamovereenkomst technieken: uitvoeren van investeringswerken aan hvac-installaties', 
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opgesteld door de dienst beheer gebouwen, 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 1.322.314 EUR, excl. btw (277.685,96 EUR, btw verlegd).

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

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

Bijlagen
Leidraad Technieken versie jan 2018
Guideline GBS_SintNiklaas versie 2015
2019_01_29_Bestek - Model 3P

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

30 2019_GR_00225 Zakelijke rechten: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: 
innemingen 1 en 2 van innemingsplan 1 en vestigen 
tijdelijke werkzone: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Er zijn rioleringswerken gepland in de Gentstraat en de Nauwstraat. Hiervoor moest voor 
inneming 1 en 2 van innemingsplan 1 nog een overeenkomst worden afgesloten met de 
eigenaar. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze innemingen en de 
voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

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

Argumentatie
Begin juni 2019 is de start van de rioleringswerken Gentstraat - Nauwstraat gepland.
Hiervoor moest met één eigenaar (van innemingen 1 en 2 van innemingsplan 1) nog een 
overeenkomst worden afgesloten.
Studiebureau Duynslaeger en Co nv, Gentstraat 79, 8530 Harelbeke, maakte een 
grondinnameplan op 'Wegen en rioleringswerken in de Nauwstraat en de Gentstraat' (dossier 
1003, plan nr. 1, GIP-dossier 02100057), laatst gewijzigd op 16 april 2019.
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Er werd een schattingsverslag opgemaakt door Marijke De Ryck, landmeter-expert van 
Meetbureau De Ryck bvba, Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, op 30 mei 2018.
Het betreft:
1. een bovengrondse inneming van 30 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 632D, aangeduid als inneming 1 op het plan;
2. een bovengrondse inneming van 25 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 632V, aangeduid als inneming 2 op het plan;
eigendom van de heer Geert Van Damme en mevrouw Martine Maes, Gentstraat 119B, 9111 
Belsele, voor een totaal bedrag van 825 EUR.
Daarnaast moet ook een tijdelijke werkzone van 201 m² worden gevestigd op delen van 
voornoemde percelen 632D en 632V tegen een vergoeding volgens schatting van 75 EUR.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Beide innames zijn noodzakelijk voor de plaatsing van het pompstation in het riodossier 
Gentstraat-Nauwstraat.

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies. Uitgaven te verrekenen op actienummer 2019141607 
(Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren) - ramingnummer 2019000110.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
voor de realisatie van het rioproject Gentstraat - Nauwstraat over te gaan tot:
1. een bovengrondse inneming van 30 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 632D, aangeduid als inneming 1 op het plan;
2. een bovengrondse inneming van 25 m², deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, nummer 632V, aangeduid als inneming 2 op het plan;
3. de vestiging van een tijdelijke werkzone van 201 m² op delen van voornoemde percelen 
kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, nummer 632D en 632V;
eigendom van de heer Geert Van Damme en mevrouw Martine Maes, Gentstraat 119 B, 9111 
Belsele, voor een totaal bedrag van 900 EUR.
De ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
grondinnemingsplan 1
Gentstraat - Nauwstraat inn 1 plan 1- ontwerpakte

31 2019_GR_00232 Zakelijke rechten: aankoop gronden speelbos Sinaai en 



Gemeenteraad 55/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

vaststelling voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Voor de uitbreiding van het speelbos in Sinaai kon een overeenkomst worden afgesloten 
betreffende de aankoop van enkele verpachte percelen grond, kadastraal bekend 10de afdeling, 
sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2, met een totale oppervlakte van 15.508 m², voor 
een bedrag van 90.000 EUR. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden 
van de ontwerpakte vast te stellen.

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

Argumentatie
Voor de uitbreiding van het speelbos in Sinaai werd op basis van het schattingsverslag een 
overeenkomst bereikt met mevrouw Catharina Schelfaut en mevrouw Hilde Schelfaut, 
beiden wonende Parklaan 11 bus 14, 9100 Sint-Niklaas, en de heer Filip Schelfaut, wonende 
Prins Boudewijnlaan 18, 9100 Sint-Niklaas, betreffende de aankoop van hun eigendom, 
kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2, met een totale 
oppervlakte van 15.508 m², voor een bedrag van 90.000 EUR.
De percelen zijn verpacht aan de heer Dirk Aerssens. De onderhandelingen betreffende de 
pachtverbreking zijn nog lopende. De eerstvolgende vervaldag van zijn pachtovereenkomst is 
25 december 2022. De pachter heeft evenwel geen recht van voorkoop op deze aankoop 
omwille van het openbaar nut van deze aankoop. Ingevolge artikel 52, 3° van de pachtwet 
is het recht van voorkoop namelijk niet geldig bij de aankoop door een openbaar bestuur, op 
voorwaarde dat het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden 
aangewend, wat hier wel degelijk het geval is.
De percelen zijn volgens het rup Ter Beke gelegen in zone voor speelbos.
De gronden houden, voor zover kon worden nagegaan, geen risico in qua bodemverontreiniging 
aangezien OVAM voor deze gronden niet beschikt over relevante gegevens met betrekking tot 
de bodemkwaliteit.

Visum
Visum verleend: Het aankoopbudget werd in de BBC voorzien op actienummer 2019142275 
(Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.) - ramingnummer 2019142596.
Krediet ramingnummer: 135.840,24 EUR (100% beschikbaar op 2 mei 2019).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)
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Artikel 1
onder de voorwaarden van de ontwerpakte, waarvan een exemplaar als bijlage aan de notulen 
van deze zitting wordt gehecht, akkoord te gaan met de aankoop van enkele verpachte percelen 
grond, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2, met een 
totale oppervlakte van 15.508 m², eigendom van mevrouw Catharina Schelfaut en mevrouw 
Hilde Schelfaut, beiden wonende Parklaan 11 bus 14, 9100 Sint-Niklaas, en van de heer Filip 
Schelfaut, wonende Prins Boudewijnlaan 18, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 90.000 
EUR, in het kader van de uitbreiding van het speelbos Ter Beke in Sinaai.

Bijlagen
ontwerpakte

32 2019_GR_00233 Zakelijke rechten: stedelijke straatnamencommissie: 
oprichting en samenstelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie door de raadsleden Jos De Meyer en Frans Wymeersch. 

Bondige toelichting
De gemeenteraad wordt gevraagd een stedelijke straatnamencommissie op te richten en de 
samenstelling ervan vast te stellen.

Juridische grond
Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen voorziet in een omvangrijke procedure voor het benoemen van openbare wegen en 
pleinen, waarbij aan het invoeren en wijzigen van straatbenamingen een aantal voorwaarden 
worden verbonden.
De stad kan zich hierbij het best laten adviseren door een commissie. Het advies van deze 
commissie is evenzeer aangewezen bij het benoemen van parken en andere openbare plaatsen, 
zoals stadsgebouwen en stedelijke instellingen.
Voorgesteld wordt de straatnamencommissie als volgt samen te stellen:
- voorzitter: schepen bevoegd voor patrimonium;
- gewone leden: één lid per fractie (niet stemgerechtigd);
- leden-experts: tien leden, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen, die 
bijzonder deskundig zijn op het gebied van toponomie en afgevaardigd worden door volgende 
verenigingen/raden/diensten:
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     - Heemkring Den Dissel Sinaai;
     - Heemkundige Kring Nieuwkerken;
     - Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land Van Waas;
     - stedelijk archief;
     - stedelijke openbare bibliotheek;
     - stedelijke dienst bevolking;
     - stedelijke dienst toerisme;
     - stedelijke cultuurraad;
     - stedelijke emancipatieraad;
     - Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Sint-Niklaas;
     - secretaris: deskundige patrimonium.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
een stedelijke straatnamencommissie op te richten.
De stedelijke straatnamencommissie verleent verplicht advies bij het benoemen van nieuwe 
openbare wegen, pleinen, parken en andere openbare plaatsen, met inbegrip van 
stadsgebouwen en stedelijke instellingen, evenals bij het wijzigen van bestaande benamingen. 
Dit advies is niet bindend.

Artikel 2
de straatnamencommissie als volgt samen te stellen:
- voorzitter: schepen bevoegd voor patrimonium;
- gewone leden: één lid per fractie (niet stemgerechtigd);
- leden-experts: tien leden, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen, die 
bijzonder deskundig zijn op het gebied van toponomie en afgevaardigd worden door volgende 
verenigingen/raden/diensten:
     - Heemkring Den Dissel Sinaai;
     - Heemkundige Kring Nieuwkerken;
     - Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land Van Waas;
     - stedelijk archief;
     - stedelijke openbare bibliotheek;
     - stedelijke dienst bevolking;
     - stedelijke dienst toerisme;
     - stedelijke cultuurraad;
     - stedelijke emancipatieraad;
     - Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Sint-Niklaas;
     - secretaris: deskundige patrimonium.
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33 2019_GR_00198 Stedelijk sportcentrum Puyenbeke: beëindigen erfpacht 
en huur met KV Red Star Waasland - Sportkring Beveren: 
akte: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Buysrogge. 
Interpellatie door de raadsleden Frans Wymeersch, Kris Van der Coelden, Jef Maes en Julien 
Ghesquière. 
Beantwoord door schepen Buysrogge. 

Bondige toelichting
Voetbalclub Waasland-Beveren heeft aan de stad Sint-Niklaas meegedeeld het erfpacht- en 
huurrecht op het stedelijk sportcentrum Puyenbeke op 30 juni 2019 te willen beëindigen. Aan 
de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte tot het in der minne beëindigen van het 
erfpacht- en huurrecht goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Akte erfpacht- en huurrecht voor het stedelijk sportcentrum Puyenbeke van 12 juni 2002.

Argumentatie
Het stedelijk sportcentrum Puyenbeke werd ingevolge akte van 12 juni 2002 in erfpacht en huur 
gegeven aan KV Red Star Waasland - Sportkring Beveren, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele 
(afgekort Waasland-Beveren) ingaande vanaf 1 juni 2002 en voor een duur van dertig jaar.
Met brief van 7 februari 2019 deelt Waasland-Beveren mee het erfpacht- en huurrecht te willen 
beëindigen op 30 juni 2019.
Er kan akkoord gegaan worden met de beëindiging van het erfpacht- en huurrecht met ingang 
vanaf 1 juli 2019 op voorwaarde dat:
- Waasland-Beveren actieve medewerking verleent om de jeugdspelers die momenteel 
voetballen in het stedelijk sportcentrum Puyenbeke te begeleiden naar een andere club en/of 
locatie;
- de gebouwen en muurvaste uitrustingen overeenkomstig artikel 10 van de erfpacht- en 
huurovereenkomst van 12 juni 2002, kosteloos aan de stad worden overgedragen in goede staat 
van onderhoud en vrij van grote herstellingen;
- in overleg met de clubs waarvoor, met akkoord van de gemeenteraad, een onderhuur werd 
toegestaan, namelijk FC Sint-Niklaas vzw en Wase Biljart Belangen vzw een regeling wordt 
uitgewerkt betreffende de overname van de roerende goederen, voor zover deze eigendom zijn 
van Waasland-Beveren en dienstig zijn voor de verenigingen;
- het achterstallige huurgeld en de huurgelden voor de nog lopende periode tot 30 juni 2019, 
bepaald op in totaal 51.797,43 EUR (48.600,31 EUR openstaande schuld en 4 x 799,28 EUR voor 
de maanden maart tot en met juni 2019), betaald worden voor 1 juli 2019.
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De stad Sint-Niklaas zal het sportcentrum deels verhuren vanaf 1 juli 2019 aan volgende 
verenigingen voor de uitoefening van hun werking:
- FC Sint-Niklaas vzw (voetbal);
- Tijl-Kafee vzw (toneel);
- Foxes vzw (baseball);
- Wase Biljart Belangen (biljart).

Adviezen
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig onder voorwaarden.
De dienst beheer gebouwen gaat akkoord met de opzegging van het erfpacht- en huurrecht 
onder volgende voorwaarden:
- de gebouwen en muurvaste uitrustingen worden overeenkomstig artikel 10 van de erfpacht- 
en huurovereenkomst van 12 juni 2002, kosteloos aan de stad overgedragen in goede staat van 
onderhoud en vrij van grote herstellingen;
- herstelling van de eventuele schade of defecten aan gebouw en/of installatie waarvoor de 
verantwoordelijkheid bij de huurder ligt.

Sport (SPO): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 7 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 11 
onthoudingen (CD&V, s.pa en PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met het beëindigen van het erfpacht- en huurrecht van 12 juni 2002 voor het 
stedelijk sportcentrum Puyenbeke, afgesloten met KV Red Star Waasland - Sportkring Beveren 
vzw, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele, met ingang vanaf 1 juli 2019 en het ontwerp van 
overeenkomst tot beëindiging goed te keuren. 
Een exemplaar van het ontwerp van overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

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

Bijlagen
plan einde erfpacht en huur Puyenbeke
Brief Waasland-Beveren einde erfpacht Puyenbeke
Schattingsverslag Puyenbeke
Schattingsverslag Puyenbeke_addendum
Erfpacht- en huurrecht sportcentrum Puyenbeke
Ondertekende akte beëindiging erfpacht- en huurrecht onderlinge toestemming Puyenbeke
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34 2019_GR_00222 Urbanisatie: rup Industriepark-Noord: definitieve 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie door raadslid Jos De Meyer. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Bondige toelichting
Aan het studiebureau Sweco Belgium nv werd opdracht gegeven om een rup op te maken met 
het oog op het optimaliseren van het ruimtegebruik op het bestaande bedrijventerrein 
Industriepark-Noord.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rup Industriepark-Noord definitief vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Argumentatie
Met dit plan wil de stad Sint-Niklaas het bpa Nijverheidzone nr. 6, het bpa De Meulenaerwijk en 
delen van het gewestplan herzien. De stringente bestemmings- en inrichtingsvoorschriften voor 
het Industriepark-Noord verhinderen de duurzame ontwikkeling van een toekomstbestendig 
bedrijventerrein. Door de opmaak van dit rup wil de stad de juiste randvoorwaarden scheppen 
voor een revitalisatie van Industriepark-Noord.
De gemeenteraad stelde in zitting van 23 november 2018 het ontwerp rup voorlopig vast. 
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van 21 december 2018 tot en met 18 februari 
2019, werden elf bezwaarschriften ingediend. De Gecoro bundelde en coördineerde alle 
adviezen, opmerkingen en bezwaren en bracht op 4 april 2019 een gemotiveerd advies uit.

Adviezen
Gecoro: Gunstig onder voorwaarden.
Volledig advies als bijlage.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)
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Artikel 1
kennis te nemen van het advies van de Gecoro van 4 april 2019 in verband met het rup 
Industriepark-Noord en dit advies bij te treden.

Artikel 2
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industriepark-Noord definitief vast te stellen, 
conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
advies gecoro
bezwaarschriften
grafisch plan
toelichtingsnota
kaartenbundel
feitelijke toestand
juridische toestand
planregister
stedenbouwkundige voorschriften

35 2019_GR_00234 Gecoro: heroprichting en samenstelling: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie door raadslid Johan Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden, Frans Wymeersch en 
Marc Huys.
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Bondige toelichting
Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een adviesraad voor 
ruimtelijke ordening wordt opgericht op het niveau van de gemeente, zijnde de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe gecoro op te richten en de samenstelling 
ervan vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 
organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke 
commissies voor ruimtelijke ordening.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code 
voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

Argumentatie
De samenstelling van de gecoro is onderworpen aan een aantal regels.
Voor Sint-Niklaas, als gemeente met meer dan 50.000 inwoners, is het aantal leden bepaald op 
minimum zeventien en maximum eenentwintig. Minimum één vierde van de leden, waaronder 
de voorzitter, moeten deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening. Daarnaast is ook een 
vertegenwoordiging van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de stad vereist. 
Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Leden van de 
gemeenteraad of het college kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. 
De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen. 
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester 
en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.

De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden 
opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De maatschappelijke geledingen die een lid 
voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor.
In een gemeente met meer dan 50.000 inwoners moeten minstens zes verschillende 
maatschappelijke geledingen opgeroepen worden waarbij volgende maatschappelijke 
geledingen als onderling verschillend worden beschouwd: de maatschappelijke geleding 
vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van 
werknemers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en 
verenigingen van werknemers. Vanuit de maatschappelijke geledingen zullen volgende 
kandidaturen opgevraagd worden: twee vertegenwoordigers van milieu-/natuurverenigingen 
voor te dragen door Stramin, een vertegenwoordiger van werkgevers of zelfstandigen voor te 
dragen door VOKA of Confederatie Bouw, een vertegenwoordiger van handelaars voor te dragen 
door Unizo, twee vertegenwoordigers van landbouwers voor te dragen door de landbouwraad, 
een vertegenwoordiger van de sociale huisvestingssector voor te dragen door de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH), twee vertegenwoordigers van de werknemers voor te 
dragen door de grootste twee erkende vakbonden.
Aan alle organisaties zal gevraagd worden zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat 
voor te stellen. 

De regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld in 
artikel 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Dit artikel bepaalt dat ten hoogste twee 
derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Aan de leden van de commissie worden ook presentiegelden, reis- en verblijfsvergoedingen 
toegekend. Het bedrag van die vergoedingen wordt vastgesteld door de gemeenteraad en 
komen ten laste van de werkingsmiddelen die de gemeenteraad aan de commissie ter 
beschikking stelt.
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Om de adviesvorming professioneler en inhoudelijk sterker te maken wordt voorgesteld om het 
aantal deskundigen te verhogen ten opzichte van de huidige samenstelling. Er wordt 
voorgesteld om een evenwicht te creëren tussen de deskundigen (negen) en de 
vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (negen). De kandidaturen van de 
deskundigen zullen geëvalueerd worden door de algemeen directeur, de beleidsadviseur 
plannen en ontwikkelen, de adviseur ruimtelijke planning en de voorzitter van de gecoro van 
een aanpalende gemeente. 

Voor de samenstelling van de gecoro wordt voorgesteld om een oproep te lanceren naar 
geïnteresseerden via de website van de stad en de stadskroniek, alsook een brief naar de 
huidige leden van de gecoro en de (advies)raden van de stad.

Tenslotte wordt er door de Confederatie Bouw gevraagd om zowel vanuit Voka als vanuit de 
Confederatie Bouw een effectief en vervangend lid te mogen aanduiden als vertegenwoordigers 
van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen. Momenteel kent het voorstel tot 
samenstelling van de gecoro een evenwicht tussen deskundigen en vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke geledingen. Er wordt in die zin voorgesteld om niet in te gaan op de vraag 
van de Confederatie Bouw.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 11 stemmen tegen (Vlaams Belang en sp.a) en 
7 onthoudingen (CD&V en PVDA)

Artikel 1
in toepassing van artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, over te gaan tot de 
oprichting van een adviesraad voor ruimtelijke ordening, zijnde de gecoro.

Artikel 2
de samenstelling van de gecoro (achttien leden + vaste secretaris) als volgt vast te stellen:
1) negen deskundigen (waaronder de voor- en ondervoorzitter): deskundigen die door hun 
opleiding, diploma of relevante (beroeps)ervaring affiniteit hebben met ruimtelijke planning, 
architectuur, stedenbouw, mobiliteit, landschapsarchitectuur, duurzaamheid, jeugd, erfgoed en 
vastgoed. Daarnaast moeten ze kennis hebben van de hedendaagse ruimtelijke problematieken 
en methodieken en voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Sint-Niklaas. Deze 
deskundigen worden geselecteerd door de gemeenteraad op basis van een gemotiveerd 
voorstel van de algemeen directeur, de beleidsadviseur plannen en ontwikkelen en de adviseur 
ruimtelijke planning van de stad Sint-Niklaas en de voorzitter van de gecoro van een 
aanpalende gemeente.

2) negen vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen:
- twee vertegenwoordigers van een milieu- en/of natuurvereniging voor te dragen door Stramin;
- één vertegenwoordiger van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen voor te dragen 
door VOKA of Confederatie Bouw;
- één vertegenwoordiger van handelaars voor te dragen door Unizo;
- twee vertegenwoordigers van landbouwers voor te dragen door de landbouwraad;
- één vertegenwoordiger van de sociale huisvestingssector voor te dragen de Sint-Niklase 



Gemeenteraad 64/88 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 mei 2019

Maatschappij voor de Huisvesting;
- twee vertegenwoordigers van de werknemers voor te dragen door de grootste twee erkende 
vakbonden.

3) een vaste secretaris.

Artikel 3
akkoord te gaan om voor de aanstelling van de deskundigen (inclusief voor- en ondervoorzitter 
en eventuele plaatsvervangers) een oproep te lanceren via de website van de stad, de 
stadskroniek en via een brief naar de huidige leden van de gecoro en de (advies)raden van de 
stad.

Artikel 4
het bedrag van de presentiegelden van de leden van de gecoro vast te stellen op basis van het 
presentiegeld dat de gemeenteraadsleden ontvangen als zij deelnemen aan de 
commissiezittingen van de raadsleden, verhoogd of verlaagd volgens de geldende regels van de 
koppeling aan het indexcijfer.

Artikel 5
dat de leden van de gecoro voor eventuele plaatsbezoeken buiten de stad dezelfde rechten 
hebben op verplaatsingsvergoeding als de gemeenteraadsleden.

Artikel 6
niet in te gaan op de vraag van de Confederatie Bouw om zowel vanuit Voka als vanuit de 
Confederatie Bouw een effectief en vervangend lid te mogen aanduiden.

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

36 2019_GR_00238 Stadskernvernieuwing: deelname open oproep van de 
Vlaams Bouwmeester voor de herinrichting van de Grote 
Markt: projectdefinitie en mandaat: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie door raadsleden Jef Maes, Jos De Meyer, Frans Wymeersch, Bart Merckx, Karel 
Noppe, Bart Foubert, Kris Van der Coelden en Marc Huys.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Wijkcirculatie vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan. Na concretisering van de 
principes van het mobiliteitsplan in combinatie met een breed participatief traject (de 
wijkrondes) keurde het college in zitting van 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. Door 
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het scheiden van de wijken door middel van een lussensysteem wordt doorgaand verkeer 
ontmoedigd/verhinderd. We doen dit concreet door het invoeren van enkele rijrichtingen, 
autoluwe zones of verkeersfilters. De finaliteit is de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de 
stadskern naar een hoger niveau tillen. De aanwezigheid van oneigenlijk verkeer (doorgaand 
(gemotoriseerd) zonder bestemming in de stad of bestemmend verkeer dat een andere invalsas 
had kunnen gebruiken) op de as Plezantstraat/Hofstraat - Parklaan en omgekeerd is een feit. Dit 
is ook niet geheel onlogisch aangezien dit een 'scharnier' is tussen het hoofdwegennet en het 
noordelijk gelegen stadsweefsel alsook de buurgemeenten. Een ingreep op die sluipas 
langsheen de Grote Markt is nodig om een gezond en leefbaar stadshart te creëren. Deze 
maatregel werd daarom expliciet opgenomen in het mobiliteitsplan. Vanuit de wijkrondes 
werden evenwel twee grote aandachtspunten geformuleerd, met name de bereikbaarheid en de 
beleving. De Grote Markt is het visitekaartje van de stad. Circulatiemaatregelen langsheen de 
Grote Markt moeten daarom verder gaan dan enkel een enge verkeerstechnische benadering en 
dus het enkel maar beperken van de 'lasten'. Het openbaar domein inrichten op mensenmaat is 
nodig om de 'lusten' erin te verwerken. Dat is niet alleen goed voor de aantrekkelijkheid en 
beleving van het stadshart maar ook voor het vergroten van het draagvlak bij de diverse 
stakeholders. 
In dit kader werd een sneuveltekst opgemaakt met de inhoudelijke elementen voor een 
dergelijke herinrichting. In september 2018 werd deze sneuveltekst besproken met de 
fractieleiders.
Concreet gaat de opdracht over:
- de herinrichting van de bovengrond tussen Stationsstraat en Parkstraat met een realisatie van 
een autoluwe zone;
- de herinrichting van de bovengrond tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein 
met een realisatie van een autoluwe zone;
- de heraanleg van het kruispunt van Het Woord (aandachtspunt toegankelijkheid van het 
Hendrik Heymanplein);
- de inrichting van een bijkomende (fietstoegankelijke) in- en uitrit voor de parking van de Grote 
Markt aan de noordzijde.
- nadenken over de functies op het plein alsook het "deminiraliseren" (ontharden en 
vergroenen) van het marktplein.
Gezien de complexiteit van de opdracht en om een hoge kwaliteitsbewaking te garanderen, 
wordt gekozen voor de procedure van de 'open oproep' van de Vlaams Bouwmeester (zie bijlage 
en https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/info).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de deelname aan de open 
oproep van de Vlaams Bouwmeester. Door de ondertekening van het samenwerkingsprotocol 
wordt het mandaat aan de Vlaams Bouwmeester gegeven om de opdracht voor de herinrichting 
van de Grote Markt uit te schrijven. Een uitgeschreven projectdefinitie vormt de basis van het 
dossier daar het de verwachtingen, raming kostprijs en ambities vastlegt. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de projectdefinitie en het mandaat aan de Vlaamse 
Bouwmeester goed te keuren.

Juridische grond
Mobiliteitsplan, definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 april 2015.

Argumentatie

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/info
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Context
De verkeersleefbaarheid en -veiligheid verbeteren vormen de twee primaire doelstellingen van 
het mobiliteitsplan. Secundaire doelstellingen zijn de bereikbaarheid (voor alle modi en dit 
volgens het STOP-principe) verbeteren, toegankelijkheid verhogen en luchtkwaliteit verbeteren. 
De wijkcirculatie vormt hierbij een belangrijk instrument om deze doelstellingen te realiseren. 
Zo voorziet het wijkcirculatieplan geen plaats meer voor doorgaand verkeer in de stad. 
Bestemmend gemotoriseerd verkeer kan de wijk enkel nog bereiken via een invals- en 
uitvalsweg. Om dit te realiseren worden straten enkele rijrichting, worden verkeersfilters 
ingevoerd en autoluwe zones ingericht.
Langheen de Grote Markt passeert dagelijks oneigenlijk verkeer. Dit is ook niet geheel onlogisch 
aangezien dit een zogenaamde 'scharnier' is tussen het hoofdwegennet en het noordelijk 
gelegen stadsweefsel alsook de buurgemeenten (Sint-Niklaas is ontstaan op het kruispunt van 
verschillende verbindingswegen). Binnen het mobiliteitsplan werd daarom een filter voor 
doorgaand verkeer op de Grote Markt geplaatst. Deze maatregel wordt bovendien gezien als de 
trigger om de verkeersleefbaarheid in de binnenstad met de bijhorende milieueffecten naar een 
hoger niveau te tillen. De plaats van deze filter alsook het functioneren hiervan (en een aantal 
randvoorwaarden) werden binnen participatietraject van het wijkcirculatieplan besproken. Het 
draagvlak voor een maatregel is groot, evenwel blijven de bereikbaarheid en de beleving twee 
grote aandachtspunten. 

Wat
De ruimte rondom de Grote Markt wordt momenteel gekenmerkt door verkeersinfrastructuur, 
die als barrière werkt tussen de aanpalende straten en het marktplein. Mede daardoor is de 
belevingswaarde rondom de Grote Markt, alsook op het plein zelf, verre van optimaal. Deze 
barrièrewerking hindert dan ook de 'zachte verbindingen'. De ambitie om het doorgaand verkeer 
weg te halen van de Grote Markt, biedt opportuniteiten om een stuk ruimtelijke kwaliteit in de 
openbare ruimte te realiseren. De Grote Markt is immers het hart van de stad en tevens het 
visitekaartje van de stad. Het is daarom belangrijk om een waardevolle uitstraling binnen een 
herinrichting voorop te stellen.

Hoe
Gezien de complexiteit van de opdracht en aangezien het over het stadshart gaat is het 
belangrijk om dit goed aan te pakken. Om de kwaliteitsbewaking te garanderen, wordt 
voorgesteld te werken met de procedure van de open oproep van de Vlaams Bouwmeester. Dit 
op basis van onderstaande argumentatie:
- de Grote Markt is het visitekaartje van de stad. Circulatiemaatregelen nemen langsheen de 
Grote Markt moeten daarom verder gaan dan enkel een enge verkeerstechnische benadering. 
Het inrichten van autoluwe zones vormt een opportuniteit om de kwaliteit van het openbaar 
domein te verhogen. Dat is niet alleen goed voor de aantrekkelijkheid en beleving van het 
stadshart maar ook voor het vergroten van het draagvlak bij de diverse stakeholders;
- deskundige begeleiding met een brede kijk;
- deels ontzorging van de administratieve diensten;
- de procedure trekt steeds kwalitatieve studiebureaus aan.

Inhoud
De verwachtingen en ambities worden in de projectdefinitie in bijlage meegegeven. Strikt 
genomen gaat het om:
- de heraanleg van de bovengrond tussen Stationsstraat en Parkstraat met een realisatie van 
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een autoluwe zone;
- de heraanleg van de bovengrond tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein met 
een realisatie van een autoluwe zone;
- de heraanleg van het kruispunt van Het Woord in functie van de toegankelijkheid van het 
Hendrik Heymanplein;
- de inrichting van een fietstoegankelijke inrit/uitrit voor de parking Grote Markt;
- nadenken over de functies op het marktplein alsook de ontharding en vergroening van het 
plein verwezenlijken.
Het connecteren van de open ruimte rondom het marktplein met de randen en de aantakkende 
straten zal niet alleen aantrekkelijker zijn maar eveneens zachtere verplaatsingsmodi 
stimuleren. 
Er is voor dit project een verwevenheid met twee andere projecten met name het Hendrik 
Heymanplein en de rio-afkoppeling van de Grote Markt.
Naast deze elementen betekent dit ook dat de verkeersregeling op het Onze-Lieve-Vrouwplein 
aangepast moet worden. Bovendien geven de verminderde verkeersintensiteiten een 
mogelijkheid om de verharding rond het Onze-Lieve-Vrouwplein terug te dringen en meer 
kwaliteit in de openbare ruimte te brengen. Deze elementen zorgen ervoor dat een minimale 
gebiedsafbakening van de opdracht de Grote Markt, de Parkstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
en het Onze-Lieve-Vrouwplein omvat. In totaal komen we tot een oppervlakte van 40.000 m² 
(afbakening zone: in bijlage). 

Budget
De procedure 'Open oproep' is volledig kosteloos. Er wordt wel aan viertal ontwerpteams 
gevraagd om een ontwerpvoorstel (inclusief participatietraject) te doen. Daarvoor moet de stad 
een maximale bijdrage van 35.000 EUR per bureau (exclusief het winnend bureau) voorzien. 
De bouwkost voor de randen van de Grote Markt worden geraamd op 6 miljoen EUR, 1 miljoen 
EUR voor het marktplein en 1 miljoen EUR voor de extra in-uitrit. De bedragen zijn exclusief 21 
% btw.
Het ereloon voor de ontwerper bedraagt 6 % van de bouwkost.

Timing
- Opmaak voorstel projectdefinitie (afstemming met team Vlaams Bouwmeester) - maart/ april 
2019.
- Projectdefinitie met daaraan gekoppelde budgetten, mandaat en protocol - gemeenteraad mei 
2019.
- Indienen kandidatuur oproep Vlaams Bouwmeester - juni 2019.
- Selectie van vier kandidaten - augustus/ september 2019.
- Indienen offertes - december 2019.
- Gunningsoverleg - januari 2020.
- Gunningsbeslissing - april 2020.
- Start opdracht - mei/juni 2020.
- Uitvoering zal gefaseerd verlopen.

Adviezen
Visum: Gunstig advies.
Gunstig advies onder voorwaarde dat in de MJP 2020-2025 een bedrag van maximum 105.000 
EUR wordt ingeschreven als vergoeding voor het ontwerpvoorstel.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 7 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 10 
onthoudingen (CD&V, sp.a en PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met de deelname aan de open oproep van de Vlaams Bouwmeester voor de 
herinrichting van de Grote Markt en bijgevolg aan de Vlaams Bouwmeester het mandaat te 
geven om de procedure namens het stadsbestuur te voeren.

Artikel 2
principieel akkoord te gaan met de projectdefinitie voor de herinrichting van de Grote Markt.

Bijlagen
OO5_Reglement
Grote Markt 1500ste A3 liggend oppervlakte heraanleg 2
OO5_mandaat
projectdefinitie Grote Markt Sint-Niklaas laatste versie

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

37 2019_GR_00235 Eénmalige tussenkomst castreren/steriliseren, chippen en 
registreren van huiskatten: reglement: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie door raadsleden Jos De Meyer en Jef Maes. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Wout De Meester. 

Bondige toelichting
Elke kat die verkocht of weggeven wordt moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd 
en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en 
particulieren). Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet 
elke kat vóór de leeftijd van vijf maanden oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door 
de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. 
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moeten ten laatste op 1 januari 2020 
gesteriliseerd zijn, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden. Voor katten verkocht aan 
een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.
Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden 
voor ze twaalf weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan voor de leeftijd van twaalf 
weken en in elk geval voor verhandeling (ook gratis weggeven) geïdentificeerd zijn en 
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geregistreerd moeten worden in de centrale databankCatID. 
Gelet op de geldende wetgeving en ter uitbreiding van het castratie/sterilisatieproject voor 
zwerfkatten wenst de stad het castreren/steriliseren, chippen en registreren van huiskatten te 
stimuleren door een éénmalige financiële tussenkomst te voorzien en dit tussen de periode van 
15 juni 2019 tot en met 31 december 2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor deze éénmalige tussenkomst goed te 
keuren.

Juridische grond
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, 
vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014. 
Het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie 
van huiskatten. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie, registratie 
en sterilisatie van huiskatten.

Argumentatie
De stad voorziet voor het castreren/steriliseren, chippen en registreren van huiskatten een 
éénmalige tussenkomst voor de burgers op het grondgebied van de stad nadat zij hun huiskat 
hebben laten behandelen door een erkende dierenarts. De aanvrager is een natuurlijk persoon, 
eigenaar of houder van de huiskat (verantwoordelijke voor het dier) en moet gedomicilieerd zijn 
in Sint-Niklaas op het ogenblik dat hij/zij de ingreep, om zijn/haar huiskat te laten 
castreren/steriliseren, chippen en /of registreren, laat uitvoeren bij een erkende dierenarts naar 
keuze. Er wordt maximaal een tussenkomst verleend voor twee huiskatten per gezin/per jaar. 
Als het gezin twee huiskatten laat behandelen, moeten twee aanvragen ingediend worden.
De tussenkomst moet aangevraagd worden door de verantwoordelijke met een officieel 
aanvraagformulier, online op de website van de stad, binnen één maand nadat de huiskat werd 
behandeld door een erkend dierenarts.
De tussenkomst voor een huiskat bedraagt:
- 10 EUR voor het castreren van een kater;
- 30 EUR voor het steriliseren van een kattin;
- 12 EUR voor het chippen en registreren van zowel een kater als een kattin.
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de zes maanden na 
indiening van de aanvraag. 
Er is voor deze actie 10.000 EUR voorzien. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met het toekennen van een éénmalige tussenkomst aan eigenaars 
gedomicilieerd op het grondgebied van Sint-Niklaas, voor het castreren/steriliseren, chippen en 
registeren van huiskatten.
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De periode loopt van 15 juni 2019 tot en met 31 december 2019.
De tussenkomst voor een huiskat bedraagt:
- 10 EUR voor het castreren van een kater (15 EUR voor eigenaars met een kansenpas);
- 30 EUR voor het steriliseren een kattin (45 EUR voor eigenaars met een kansenpas);
- 12 EUR voor het chippen en registreren van zowel een kater als een kattin (18 EUR voor 
eigenaars met een kansenpas).
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de zes maanden na 
indiening van de aanvraag. 

Bijlagen
Reglement tussenkomst huiskatten 2019

Vergunnen en toezicht

38 2019_GR_00226 Buurtwegen:  verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 38 (Fierenswegel): voorlopige vaststelling 
rooilijnplan en opstarten procedure

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toegelicht door schepen Wout De Meester.
Interpellatie door raadslid Johan Uytdenhouwen. 

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenplan voor de Fierenswegel (voetweg nr. 38) 
voor het heropenen van de wegel, wordt aan de gemeenteraad gevraagd:
- akkoord te gaan met het verleggen van een deel (436 lm) van voetweg 38; 
- akkoord te gaan met het afschaffen van een deel (485 lm) van voetweg 38; 
- het ontwerp rooilijnplan 19.001 (Fierenswegel) voorlopig vast te stellen; 
- opdracht te geven om de procedure voor het verleggen en het afschaffen van een deel van 
voetweg 38 in het kader van de wet op buurtwegen van 10 april 1841 op te starten.

Juridische grond
Wet op de buurtwegen van 10 april 1841.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Ingevolge artikel 27 van de wet op de buurtwegen is de gemeenteraad gehouden om, ten 
verzoeke van de deputatie van de provinciale raad, te beraadslagen over de opening, de 
afschaffing, de wijziging of verlegging van een buurtweg en eventueel het bijhorende ontwerp 
van rooilijnplan.
Artikel 28 van diezelfde wet stelt dat het voornemen tot opening, afschaffing, wijziging of 
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verlegging van een buurtweg onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek. Met 
behoud van toepassing van artikel 27, stelt de gemeenteraad hiertoe een ontwerp van 
rooilijnplan vast.
De procedure verloopt als volgt:

1. voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;
2. openbaar onderzoek gedurende dertig dagen;
3. definitieve vaststelling door de gemeenteraad;
4. het volledige dossier wordt naar de deputatie gestuurd, die een beslissing neemt 

(beslissingsbevoegdheid van de deputatie);
5. bekendmaking door aanplakking van het besluit van de deputatie;
6. bij beroep tegen het besluit van de deputatie wordt de uitvoerbaarheid van het 

deputatiebesluit geschorst;
7. de bevoegde Vlaamse minister van ruimtelijke ordening (goedkeuringsbevoegdheid) zal 

het besluit van de deputatie al dan niet goedkeuren. Na de ministriële goedkeuring 
wordt het deputatiebesluit dan uitvoerbaar.

Adviezen
Natuur: Gunstig advies.
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Patrimonium/landbouw (PLB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met het verleggen (436 lm) en het afschaffen (485 lm) van een deel 
van voetweg 38 (Fierenswegel).

Artikel 2
het rooilijnplan nr. 19.001 opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein van 11 januari 
2019 voorlopig vast te stellen.

Artikel 3
opdracht te geven aan het team vergunnen om de procedure voor het verleggen van een deel 
(436 lm) en het afschaffen van een deel (485 lm) van voetweg 38 (Fierenswegel) in het kader 
van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 op te starten.

Bijlagen
Ontwerp rooilijnplan  19.001 Fierenswegel

39 2019_GR_00227 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 39 (Steverswegel):  voorlopige vaststelling 
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rooilijnplan en opstarten procedure

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenplan voor de  Steverswegel (voetweg nr. 39) 
voor het heropenen van de wegel, wordt aan de gemeenteraad gevraagd:
- akkoord te gaan met het verleggen van een deel (211 lm) van voetweg 39; 
- akkoord te gaan met het afschaffen van een deel (217 lm) van voetweg 39;
- het ontwerp rooilijnplan 19.002 (Steverswegel) voorlopig vast te stellen;  
- opdracht te geven om de procedure voor het verleggen en het afschaffen van een deel van 
voetweg 38 in het kader van de wet op buurtwegen van 10 april 1841 op te starten.

Juridische grond
Wet op de buurtwegen van 10 april 1841.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Ingevolge artikel 27 van de wet op de buurtwegen is de gemeenteraad gehouden om, ten 
verzoeke van de deputatie van de provinciale raad, te beraadslagen over de opening, de 
afschaffing, de wijziging of verlegging van een buurtweg en eventueel het bijhorende ontwerp 
van rooilijnplan.
Artikel 28 van diezelfde wet stelt dat het voornemen tot opening, afschaffing, wijziging of 
verlegging van een buurtweg onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek. Met 
behoud van toepassing van artikel 27, stelt de gemeenteraad hiertoe een ontwerp van 
rooilijnplan vast.
De procedure verloopt als volgt:

1. voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;
2. openbaar onderzoek gedurende dertig dagen;
3. definitieve vaststelling door de gemeenteraad;
4. het volledige dossier wordt naar de deputatie gestuurd, die een beslissing neemt 

(beslissingsbevoegdheid van de deputatie);
5. bekendmaking door aanplakking van het besluit van de deputatie;
6. bij beroep tegen het besluit van de deputatie wordt de uitvoerbaarheid van het 

deputatiebesluit geschorst;
7. de bevoegde Vlaamse minister van ruimtelijke ordening (goedkeuringsbevoegdheid) zal 

het besluit van de deputatie al dan niet goedkeuren. Na de ministriële goedkeuring 
wordt het deputatiebesluit dan uitvoerbaar.

Adviezen
Natuur: Gunstig advies.

Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
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Patrimonium/landbouw (PLB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met het verleggen (211 lm) en het afschaffen (217 lm) van een deel 
van voetweg 39 (Steverswegel).

Artikel 2
het rooilijnplan nr. 19.002, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, van 21 
januari 2019 voorlopig vast te stellen.

Artikel 3
opdracht te geven aan het team vergunnen om de procedure voor het verleggen van een deel 
(211 lm) en het afschaffen van een deel (217 lm) van voetweg 39 (Steverswegel) in het kader 
van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 op te starten.

Bijlagen
ontwerp rooilijnplan  19.002 Steverswegel 

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Cultuurcentrum

40 2019_GR_00228 Dadingsovereenkomst Oxynade: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Cultuurcentrum

Bondige toelichting
Na een langlopende onderhandelingsprocedure tussen het advocatenkantoor Stibbe en de firma 
Oxynade werd een dadingsovereenkomst opgemaakt tussen de stad Lokeren, gemeente 
Wetteren, ACCSI vzw, de stad Sint-Niklaas en de firma Oxynade. Deze overeenkomst is op basis 
van een minnelijke schikking van 40 % van het verschuldigde bedrag (19.156,64 EUR, exclusief 
btw). Dit komt neer op een bedrag van 7.662,66 EUR (exclusief btw). Het wordt als volgt 
opgesplitst: 2.665,86 EUR voor ACCSI vzw en 4.996,80 EUR voor de stad Sint-Niklaas (bedragen 
exclusief btw).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze dadingsovereenkomst.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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Argumentatie
Op 29 januari 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te gaan om 
voor de ticketverkoop van het cultuurcentrum de overstap te maken van Oxynade naar 
Ticketmatic en de daarbijhorende kosten van eenzijdige contractverbreking te dragen. Deze 
verbrekingsvergoeding werd door Oxynade bepaald op 19.156,64 EUR (exclusief btw), 
waarvan 6.664,64 EUR (exclusief btw) voor Accsi vzw en 12.492 EUR (exclusief btw) voor de 
stad. Aangezien niet alleen Sint-Niklaas, maar ook Lokeren en Wetteren met dezelfde situatie 
werden geconfronteerd, werd op 4 juni 2018 via Cultuurconnect het advocatenkantoor Stibbe 
als raadsman aangesteld om de belangen van de stad Sint-Niklaas en ACCSI vzw in het dispuut 
met Oxynade te behartigen. Zolang er een gemeenschappelijke aanpak mogelijk was met 
Lokeren en Wetteren, werden de kosten door Cultuurconnect gedragen.
Na een langlopende onderhandelingsprocedure tussen het advocatenkantoor Stibbe en de firma 
Oxynade werd uiteindelijk een dadingsovereenkomst opgemaakt tussen de stad Lokeren, 
Wetteren, ACCSI vzw, de stad Sint-Niklaas en de firma Oxynade. Deze overeenkomst, terug te 
vinden in bijlage van deze nota, is op basis van een minnelijke schikking van 40 % van het 
verschuldigde bedrag. Dit komt voor Sint-Niklaas neer op een totaal bedrag van 7.662,66 EUR 
(exclusief btw), waarvan 2.665,86 EUR voor ACCSI vzw en 4.996,80 EUR voor de stad Sint-
Niklaas (bedragen exclusief btw). Bovendien bezorgt Oxynade creditnota's voor de nog 
openstaande facturen: aan ACCSI vzw voor een bedrag van 7.044,75 EUR (inclusief btw) en aan 
de stad Sint-Niklaas voor een bedrag van 3.278,04 EUR (inclusief btw).

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de dadingsovereenkomst tussen Oxynade en de stad Sint-Niklaas, ACCSI 
vzw, de stad Lokeren en de gemeente Wetteren.

Bijlagen
Dadingsovereenkomst Oxynade-Wetteren-Sint-Niklaas-Lokeren - SIGNED BY Ox_Lo

Museum

42 2019_GR_00230 Collectievorming: aanvaarding schenkingen

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Museum

Bondige toelichting
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Naar aanleiding en na afloop van de tentoonstelling 'Mousganistan' wenst de kunstenaar Mous 
Lamrabat zes werken uit de tentoonstelling aan het stadsbestuur te schenken. De werken 
hebben een waarde van 6.000 EUR per stuk.
Het stedelijk museum ontvangt regelmatig objecten en documentatiemateriaal als aanvulling 
op de museumcollecties, hoofdzakelijk van particulieren. Deze schenkingen worden 
onderworpen aan een eerste onderzoek en getoetst aan de principes van het collectieplan. De 
meeste objecten zijn bestemd voor de collecties van het SteM Zwijgershoek (mens en lichaam, 
textiel, geschiedenis).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze schenkingen te aanvaarden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017: museumerkenning: kwaliteitslabel.
Museumbeleidsplan 2019-2023, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 december 
2017.

Argumentatie
De aangeboden objecten moeten definitief aanvaard worden vooraleer zij officieel aan de 
collecties worden toegevoegd. Een lijst en foto's worden toegevoegd als bijlage.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de hierna vermelde schenkingen te aanvaarden en toe te voegen aan de stedelijke (museale) 
collecties:

Mous Lamrabat, Dendermondsesteenweg 74A, 
9000 Gent

zes foto’s uit de tentoonstelling 
Mousganistan

36.000 EUR

Agnes en Louise De Bondt, Heimolenstraat 30, 
9100 Sint-Niklaas

één pop van de jaren 1920, één doopkleedje, 
één merklap eind 19de eeuw, twee 
doodsprentjes

325 EUR

Simone Bals, Abingdonstraat 82, 9100 Sint-
Niklaas

elf oorlogsmedailles van Cyriel Smet en foto 11 EUR

Franck Laceur, Populierenhofstraat 26, 9112 
Sinaai

ceremonieel lint Orde van Reynaert 10 EUR

Roger en Denise Van Havermaet - Klaes, Sint-
Gillisbaan 30, 9100 Sint-Niklaas 

olielamp, koffiemolen, fietsplaatje, fles, 
luciferhouder, muntgewichten, snuifdoos, 
struisvogelei

710 EUR

anoniem
twee collectebussen + naambord bureel van 
weldadigheid

30 EUR

Mariette Van Poeck, Dendermondse Steenweg 
262, 9100 Sint-Niklaas 

doopkleed, doopmanteltje en schrijfmachine 175 ER
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Bijlagen
schenkingslijstmetfotos

AANVULLENDE PUNTEN

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

IR 1 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de treinramp in Sinaai 
van 9 mei 2019

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 

Toelichting
“We zijn hier maar nipt aan een ramp ontsnapt.” Dat is het gevoel dat overheerst bij de mensen 
van Sinaai die in de buurt van de spoorweg wonen. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig 
stond er niemand op het perron van het station en zijn de wagons met het gevaarlijke en 
ontvlambare ethyleenoxide ongeschonden gebleven. De PVDA vraagt dan ook een grondig 
onderzoek naar de oorzaken van het ongeval en hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden. 
Bij de goederentrein die is ontspoord vlakbij het station van Sinaai is de as van één van de 
wagons gebroken. Hoe is dit mogelijk? Komt dit een gebrek aan onderhoud? Dit was een 
transport van de firma Lineas. Heeft deze transportfirma nog dergelijke ongevallen veroorzaakt? 
Wat als het gevaarlijke ethyleenoxide was vrij gekomen? Hoe is het mogelijk dat de bestuurder 
nog 4 km. Is verder gereden? Allemaal vragen die rijzen naar aanleiding van dit ongeval. PVDA 
Sint-Niklaas vraagt een ernstig onderzoek naar hoe dit ongeval is kunnen ontstaan en hoe dit 
kan voorkomen worden in de toekomst. Want heel wat omwonenden hebben schade geleden en 
het had nog veel erger kunnen zijn. Honderden Wase pendelaars ondervinden nu enorme hinder 
door het verstoorde treinverkeer en diverse overwegen zijn een tijdlang geblokkeerd. De 
inwoners van Sint-Niklaas hebben heel wat vragen en hebben recht op een degelijk antwoord. 
De mensen die in de buurt van de spoorlijn wonen willen ook graag weten wat Infrabel gaat 
doen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. 
Mag ik vragen aan het stadsbestuur om aan te dringen bij Infrabel  om een ernstig onderzoek in 
te stellen naar dit ongeval en dit rapport mee te delen aan het stadsbestuur. Kan dit rapport ook 
meegedeeld worden aan de gemeenteraadsleden? Het lijk ons belangrijk dat de stad Sint-
Niklaas een antwoord krijgt op de vele vragen die dit ongeval opwerpt, zodat wij de inwoners 
van Sint-Niklaas kunnen informeren.

IR 2 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vraag om ongebruikte vuilzakken te ruilen voor 
blauwe zakken (pmd)
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Indiener(s)
Jef Maes

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

Toelichting
Op 1 juli wordt in Sint-Niklaas de grijze vuilzak vervangen door de Diftar-container. 
Ondertussen is er onder de bevolking een handeltje ontstaan in het doorverkopen van het te 
veel aan vuilzakken. Dit bevordert het sociale contact onder de mensen en het lost voor heel 
wat mensen het probleem op van het te veel aan vuilzakken. Toch zullen er altijd mensen zijn 
die vuilzakken over hebben. De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om de ongebruikte 
vuilzakken om te ruilen voor blauwe zakken (pmd).
We vertrekken daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, 
ook niet moet betaald worden. Dat lijkt ons de logica zelve.
Of om het met de woorden van een briefschrijver te zeggen: “De burger heeft die dure grijze 
zakken betaald. Hij heeft de overschakeling naar huisvuilcontainers noch gevraagd noch beslist. 
Niet terugbetalen van reeds betaalde zakken is mijns inziens fundamenteel oneerlijk en 
onrechtvaardig.”
Schepen Hanssens antwoordde de burger dat het “praktisch onbegonnen werk is om alle losse 
zakken van 30.000 gezinnen in Sint-Niklaas terug te nemen.” Dat je mensen maximaal 
stimuleert om de overschotten onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal 
lijkt een terugbetaling of een ruil niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen 
werk is, klopt niet. Het stadsbestuur heeft dit in het verleden al georganiseerd. Toen 
overgeschakeld werd van de bruine naar de grijze vuilzakken, heeft het toenmalige stadsbestuur 
alle ongebruikte vuilzakken terugbetaald aan de inwoners. Dat lijkt ons een terechte werkwijze. 
Waarom zouden mensen, zelfs als ze geprobeerd hebben om het aantal ongebruikte zakken tot 
een minimum te beperken moeten betalen voor vuilzakken die ze niet meer kunnen gebruiken? 
Het gaat over een keuze voor of tegen een eerlijk principe dat diensten die niet gebruikt 
worden, niet moeten betaald worden. Gezien nu ook de blauwe zak bestaat kan gekozen 
worden om de grijze zakken om te ruilen voor blauwe zakken, wat praktisch erg makkelijk te 
organiseren is.
Men mag niet vergeten dat het weer vooral de zwakkeren zullen zijn, zij die met de invoering 
van de diftar-container hun factuur al zullen zien stijgen, die met de kosten blijven zitten: 
mensen die niet over een uitgebreid netwerk beschikken of de informatie niet op de voet volgen 
en die de centen, ook al gaat het over minder dan 19€, goed kunnen gebruiken.
Daarom vraagt de PVDA dat de stad op 1 juli 2019 de ongebruikte vuilzakken zou omruilen voor 
blauwe zakken gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld gedurende drie maanden). 

IR 3 Interpellatie van raadslid Hasan Bilici: Dierencrematorium

Indiener(s)
Hasan Bilici
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Verslag
Interpellatie van raadslid Hasan Bilici. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Toelichting
Uw huisdier maakt deel van uw leven en uw gezin.
Maar u weet dat er een moment zal komen dat u afscheid moet nemen van uw trouwe 
kameraad.
Wat na het overlijden van uw huisdier, begraven of cremeren?
Wat staat in het politieregelement hierover?
Omdat er in de buurt geen crematorium is ijver ik voor een dierencrematorium in ons Wase 
hoofdstad.

IR 4 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Gevaarlijke situatie voor voetgangers op de N70

Indiener(s)
Ilse Bats

Verslag
Interpellatie van raadslid Ilse Bats.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Er wandelen steeds meer voetgangers op de N70, ook op delen waar geen voetpad is en waar 
de verkeersorganisatie dat eigenlijk niet toelaat ... Dat leidt soms tot levensgevaarlijke situaties 
...
We willen het college van burgemeester en schepenen vragen om dit probleem bij het Gewest 
aan te kaarten.

IR 5 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Industriepark-Noord, VP-site, oprichten van een 
multifunctioneel gebouw, voornamelijk bedoeld voor dagrecreatie voor kinderen, 
opvolging

Indiener(s)
Ilse Bats

Verslag
Interpellatie van raadslid Ilse Bats.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
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Toelichting
Op de gemeenteraad van 26 augustus 2016 (punt 2016_GR_00099) werd een punt gestemd met 
volgend besluit:
'Door de dienst projecten gebouwen werden de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerper voor de oprichting van een multifunctioneel 
gebouw op de VP-site voor de buitenschoolse opvang. De kosten van het ereloon, die zullen worden 
gegund via beperkte offerteaanvraag, worden indicatief geraamd op 101.580 EUR, excl. btw. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met het aanstellen van een ontwerper en 
de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast te stellen.'
In de loop van het volgende jaar kregen we concrete plannen en ontwerpen te zien in de 
commissie van schepen Henne.
Wij vragen de stand van zaken en een eventuele concrete planning van de bouw.

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Johan Uytdenhouwen: Vermelding huurprijs, 
kosten en lasten bij te huur stellen woongelegenheden - Algemeen 
Politiereglement 24 november 2017 - Interpellatie en wijziging Hfdst IV, Afd. 2, 
artikel 1

Indiener(s)
Johan Uytdenhouwen

Verslag
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen met een tussenkomst van raadslid Kelly Van 
Elslande. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Artikel 4 van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 1 januari 2019 in werking is 
getreden (zie bijlage), herneemt de verplichte bekendmaking van de gevraagde huurprijs en van 
de kosten en lasten in elke officiële of publieke mededeling bij het te huur stellen van een goed 
dat voor bewoning bestemd is.
De gemeente kan inbreuken op deze verplichting voortaan sanctioneren met een GAS-boete van 
50 tot 350 EUR. De maximumboete werd door het decreet dus verhoogd van 200 EUR naar 350 
EUR, waaruit het toegenomen belang mag blijken dat de decreetgever aan deze verplichting 
hecht.
De wetgever heeft de verplichting tot vermelding van huurprijs, kosten en lasten op 
makelaarsborden en affiches opgelegd vanuit een driedubbele zorg.

 Enerzijds wil men zorgen voor transparantie van de gevraagde huurprijs, wat de toegang 
tot huisvesting moet vergemakkelijken.

 Anderzijds wil men door deze verplichting iedere vorm van discriminatie, in het 
bijzonder op grond van huidskleur, tegengaan.
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 Tenslotte strekt deze verplichting ertoe de consumenten te beschermen, want als de 
kandidaat-huurder de huurprijs van het pand kent vooraleer hij dit gezien heeft, kan hij 
beter inschatten of die totale huurprijs binnen zijn financiële mogelijkheden ligt

De verplichting om de huurprijs te vermelden op makelaarsborden en affiches is sinds 2009 ook 
in Sint-Niklaas opgenomen in het algemeen politiereglement onder de bepalingen van de 
'Ongezonde en bouwvallige woningen' (Hfdst IV, Afd. 2, art. 1).
Dit is een heel goede zaak, maar een verplichting is maar zo sterk als het toezicht dat wordt 
uitgeoefend op de naleving ervan.
Via een schriftelijke vraag informeerde ik naar de manier waarop dit toezicht in onze stad wordt 
georganiseerd en hoe vaak een miskenning van de verplichting tot een boete aanleiding heeft 
gegeven.
Zo wou ik weten of er een effectief en actief toezicht georganiseerd wordt op de naleving van 
de verplichting tot vermelding van huurprijs en kosten op makelaarsborden of eerder een louter 
passief toezicht in de zin dat enkel bij klacht een toezicht en vaststelling wordt uitgevoerd.
Uit het antwoord van het team wonen blijkt dat de woningcontroleur gedurende ongeveer twee 
jaar actief vaststellingen heeft gedaan en GAS-PV’s heeft opgemaakt. Na een aantal jaren, aldus 
het antwoord van de diensten, konden geen overtredingen meer vastgesteld worden. De 
woningcontroleur wordt sindsdien vooral ingezet op woningcontroles en begeleiding van 
eigenaars-verhuurders in het proces woningkwaliteit en bij vaststellingen van leegstand.
In het antwoord van het team wonen lees ik verder: “Momenteel is er een passief toezicht. De 
administratieve opvolging die verbonden is aan de vaststelling van inbreuken is zeer tijdsintensief. 
Anderzijds is de hoogte van de boetes van die aard dat het immokantoren niet stimuleert om 
accuraat te werken.”

Uit de overgemaakte overzichtstabel met het aantal dossiers die tot een boete hebben geleid, 
stel ik vast dat het toezicht sinds 2014 wel zeer passief is geweest: de laatste 5 jaar werd 
welgeteld 1 dossier ontvangen, met name in 2017, dat aanleiding heeft gegeven tot een boete 
van 60 EUR.

Dit steekt schril af tegen de cijfers van de periode 2010 tot 2013 waarin 39 dossiers werden 
ontvangen die in 19 gevallen tot een boete hebben geleid tussen de 50 en 75 EUR, hoewel ook 
dit geen groot aantal is.

Jaar Ontvangen dossiers Dossiers met boete Bedrag boete Dossiers zonder boete
2010 9 1 50 euro 8
2011 5 3

1

50 euro

62 euro

1

2012 19 9

1

50 euro

62,5 euro

9

2013 6 1

2

1

50 euro

62,5 euro

75 euro

2

2014 0 - - -
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2015 0 - - -
2016 0 - - -
2017 1 1 60 euro -
2018 0 - - -

 

Conclusie is dat de handhaving van deze verplichting nooit ernstig is kunnen gebeuren en sinds 
2014 zelfs dode letter is.
Uit een korte steekproef blijkt dat de problematiek nochtans bestaande is. Een goed half uur 
fietsen in de stad leverde 5 vermoedelijke miskenningen van de vermeldingsplicht op zoals 
blijkt uit de foto's in bijlage.
Mijn vraag is dan ook wat de beleidsintenties op dit vlak zijn.
Tenslotte houdt mijn tussenkomst ook een voorstel tot beslissing in dat beoogt om de tekst van 
ons algemeen politiereglement in overeenstemming te brengen met de bewoordingen van 
artikel 4 van het nieuw Woninghuurdecreet.
Artikel 4 van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet herneemt grotendeels de tekst van artikel 
1716 BW. 
Een kleine wijziging ten opzichte van de tekst van Burgerlijk Wetboek is dat in het nieuwe 
decreet de woorden 'gemeenschappelijke kosten' vervangen werden door de woorden 'kosten 
en lasten'.
Dit is niet zonder belang, in die zin dat het begrip 'kosten en lasten' ruimer is dan het begrip 
'gemeenschappelijke kosten'.
De 'kosten' hebben uiteraard betrekking op de kosten van het beheer, het onderhoud, de 
verlichting en de verwarming van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw. 
Terwijl onder 'lasten' allerlei belastingen en retributies worden verstaan zoals de onroerende 
voorheffing, de milieubelasting, de gemeentelijke belasting op de ophaling van het huisvuil ... 
Ook deze laatste bedragen dienen voortaan mee op de makelaarsborden en affiches te worden 
vermeld.

Voorstel tot beslissing:

In artikel 1 van Hoofdstuk IV – Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Afdeling 2 – Ongezonde 
en bouwvallige woningen van het algemeen politiereglement van 24 november 2017, worden 
de termen 'gemeenschappelijke lasten' vervangen door de termen 'kosten en lasten'.

 

IR 7 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Een toegankelijke, rolstoelvriendelijke buurt

Indiener(s)
Lore Baeten

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
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Toelichting
Sinds enkele weken hebben we nieuwe buren in de Elisabethstraat. Op de vroegere site van de 
Waeslandia is een woonproject gerealiseerd door de SNMH voor mensen met een fysieke 
handicap.
De appartementen zijn rolstoelvriendelijk, maar de omgevingsaanleg en het openbaar domein 
in de straat en de buurt is dat niet.
Zo kunnen de bewoners met hun rolstoel niet via de tuin tot bij het restaurant van de Tuin van 
Myra, het aansluitende project van assistentiewoningen. Nochtans willen de nieuwe bewoners 
daar graag gebruik van maken.
Ook de boordstenen in de straat zijn absoluut niet aangepast aan de noden van de nieuwe 
bewoners.
Mijn vragen:

 Zijn de noden bekend?
 Heeft de SNMH plannen om de interne doorgang mogelijk te maken? Wat is de timing?
 Wordt er op korte termijn iets gedaan aan de hoge boordstenen in de straat en de buurt?

Worden de specifieke noden van de bewoners meegenomen in de plannen voor de heraanleg 
van de Elisabethbuurt?

IR 8 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Een bruisende stad?

Indiener(s)
Lore Baeten

Toelichting
In het beleidsplan van de stad staat dat Sint-Niklaas een ‘eigen smoel’ moet krijgen, dat de 
bestaande evenementen uitgebouwd en versterkt moeten worden.
Als je vandaag aan mensen vraagt welke dag in de week de stad het meest bruist, dan zal je 
ongetwijfeld “op donderdag” horen.
De donderdagse markt is en blijft een aantrekkingspool, zowel voor de eigen inwoners als voor 
mensen uit het ruime waasland. Die dag is het in het stadshart net zo druk of drukker dan in het 
shoppingcenter. Dat is een prima zaak, zowel voor de handelaars in het stadscentrum als voor 
de horeca die dan de beste zaken doet. En uiteraard voor de marktkramers, zonder wie we geen 
wekelijkse bruisende dag zouden hebben.
Wat goed is, moet je koesteren. Koester je markt en je marktkramers. Dat betekent zorg ervoor 
dat ze zekerheid hebben wat hun wekelijkse standplaats betreft. Dat er uitzonderlijk een markt 
verplaatst wordt, daar hebben de marktkramers zich al lang bij neergelegd. Maar dat er nu twee 
extra verplaatste markten bijkomen, waaronder de beste markt van het jaar, op Hemelvaartsdag, 
dat is van het goede te veel. Een verplaatste markt is telkens  1/3 minder omzet. Het betekent 
dus opnieuw een serieus inkomensverlies en een afbreuk aan “donderdag, marktdag”.
Mijn vragen:

 Heeft de schepen hier voorafgaandelijk overleg gepleegd met de marktcommissie?
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 Is ze bereid om in gesprek te gaan met een ruime delegatie van de marktkramers?
 Is ze bereid om een charter af te sluiten dat aan de marktkramers meer zekerheid geeft 

wat de toekomst betreft en dat aangeeft hoe ze door de ondersteuning van “donderdag 
marktdag” de stad alvast op donderdag een eigen, beproefde ‘smoel’ te geven.

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

IR 9 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Invoering praktijktesten op de 
woonmarkt

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Marijke Henne. 

Toelichting
Feiten en context:

 Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem. Uit het Groot 
Woononderzoek bleek dat 22% van de verhuurders nog steeds discrimineert op basis 
van afkomst.

 Heel wat mensen signaleren ons feiten en voorvallen op het vlak van discriminatie op 
de woonmarkt in Sint-Niklaas. Mensen met beperkte financiële middelen worden vaak 
achtergesteld. Mensen met een andere kleur of buitenlandse naam krijgen al te vaak de 
melding dat het huis of appartement al is verhuurd, zelfs al hebben ze voldoende 
financiële middelen. Als je dan arm en buitenlands bent, dan wordt je vaak dubbel 
gediscrimineerd. Zo vertelde een blanke vrouw, getrouwd met een Afrikaan ons dat zij 
wekenlang gezocht heeft naar een woning voor een bevriende Afrikaanse familie met 
vier kinderen. Maar al te vaak, toen het duidelijk werd dat het voor Afrikaanse mensen 
was, kreeg ze de melding dat het al verhuurd was. Toen ze uiteindelijk een huis had 
gevonden en de mensen een woonst hadden, bleek dat het een illegale onderverhuring 
was en kon ze haar zoektocht herbeginnen. Dergelijke verhalen zijn absoluut geen 
uitzondering in onze stad.

 Situatie in Sint-Niklaas: Unia heeft in 2017 60 dossiers van discriminatie geopend in 
Sint-Niklaas. Daarmee is Sint-Niklaas na Gent de stad met de meeste dossiers bij Unia 
binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Bijna 30% van deze dossiers ging over 
woondiscriminatie. De belangrijkste grond van discriminatie is de raciale grond, maar 
ook sociale positie, handicap e.d. zijn vaak gronden van discriminatie. Daarbij moeten 
we ook duidelijk stellen dat de klachten die Unia registreert slechts het topje van de 
ijsberg vormen. Niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt, doet aangifte.

 Wat zijn praktijktesten? Praktijktesten dienen om discriminerend gedrag vast te stellen. 
Met praktijktesten kan je onderzoeken of er in een bepaald domein van de samenleving 
gediscrimineerd wordt, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of de woonmarkt. Praktijktesten 
zijn een middel om een vermoeden van discriminatie te bewijzen.
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 Het Platform Praktijktesten Nu (www.praktijktestennu.be)eist op alle bestuursniveaus 
regelgevende kaders voor overheidsinspecties om systematisch praktijktesten uit te 
voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. 

o Het Platform Praktijktesten Nu bestaat uit volgende organisaties: çavaria, ella, 
GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen 
Armoede, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams 
Huurdersplatform.

o In samenwerking met de VUB deed Praktijktesten Nu zelf een praktijktest op de 
Antwerpse huurmarkt. De cijfers zijn overdonderend. In 40% van de gevallen 
waar een verhuurder duidelijk aangeeft nog steeds op zoek te zijn naar een 
huurder, wordt er flagrant gediscrimineerd.

o De Stad Gent werkt al drie jaar met praktijktesten op de woningmarkt en boekt 
effectieve resultaten: zie https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-
huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-
gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-
CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ 

 “Uit onderzoek blijkt dat in 2015, drie jaar geleden, 26 procent van de 
mensen met een migratieachtergrond gediscrimineerd werd op de 
woningmarkt. Dat aandeel was eind 2017 gedaald naar 14 procent, een 
succes volgens het Gentse stadsbestuur.”
 Na invoering van praktijktesten in Brussel: “Het aantal makelaars dat 

inging op de vraag om mensen van vreemde afkomst te discrimineren 
daalde van 43 procent in 2017, naar 25 procent van de makelaars in 
2018.” (Bruzz 18/12/2018)
 Ook de stad Mechelen heeft recent beslist om praktijktesten in te voeren: 

https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-
tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-
uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZB
lBaQIITxEbI

 Conclusie:

Discriminatie pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens en 
sensibilisering. Praktijktesten zijn een effectief middel om discriminatie op de woonmarkt aan 
te pakken. Steeds meer steden voeren praktijktesten in: Brussel, Gent, Mechelen, …. Daar waar 
deze testen worden ingevoerd is er een significante daling van de discriminatie op de 
woonmarkt. Waarom doen we dit ook niet in Sint-Niklaas? Het stadsbestuur kan zijn licht 
opsteken in Gent om te bekijken hoe daar een systematische aanpak werd opgebouwd met 
positieve resultaten als gevolg.

Voorstel:

Discriminatie op de huurmarkt omwille van leeftijd, geslacht, origine, beperking en geaardheid 
… is onaanvaardbaar. We voeren proactieve ‘juridische praktijktesten’ in voor de private 
huurmarkt (zowel particulier als via vastgoedkantoren). We doen daarbij een beroep op het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning met een 
gefaseerde cyclus die omvat: een nulmeting, een verbeterplan en jaarlijkse opvolgmetingen. 
Significante sancties moeten op termijn worden voorzien voor bedrijven, vastgoedkantoren, 

http://www.praktijktestennu.be/
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
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uitzendkantoren … die hardleers zijn en blijven discrimineren. Alle makelaars en 
uitzendkantoren, gevestigd in Sint-Niklaas en deelgemeenten, wordt vooraf een vorming 
aangeboden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.

IR 10 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Leveren van stadsmateriaal

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts. 
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Toelichting
Bohemian Productions zette de afgelopen weken alweer een grootse musicalklassieker op het 
programma: JESUS CHRIST SUPERSTAR. Ditmaal diende de Christus-Koning kerk als decor.
De algemene reacties waren bijzonder lovend. Ik denk dat er een zeer groot draagvlak is in de 
gemeenteraad om dergelijke initiatieven te ondersteunen.Blijkbaar was er evenwel wat 
misgelopen met de afspraken inzake levering van materiaal die met de stad werden gemaakt. 
Graag wat duiding hieromtrent.

IR 11 Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem: 
Kortparkeerplaatsen

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

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens

Toelichting
Op de Antwerpse Steenweg is er enige tijd terug een kortparkeerplaats gekomen in plaats van 
de bewonersparking.
Dit heeft nogal tot wat ongenoegen/ongemak geleid voor de directe buren.
Graag enige duiding:
- Wat zijn de criteria voor het bekomen van een kortparkeerplaats?
- Welk gevolg werd gegeven aan de petitie van de buurtbewoners?
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IR 12 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging risico-analyse

Indiener(s)
Christel Geerts

Toelichting
Ruime tijd geleden werd er een risico-analyse uitgevoerd, onder meer voor de 
parkeerdienst/gemeenschapswachten.
Daarbij werden diverse verbeterpunten voorgesteld. Werden deze ondertussen 
geïmplementeerd/geëvalueerd? Graag een overzicht.  
Ondertussen worden er blijvend bekommernissen geuit over gebrek aan controle en oplopende 
spanningen. Hoe wordt dit aangepakt?
Indien de schepen van oordeel is dat het beter is deze vraag in de commissie toe te lichten, dan 
kan ik daar zeker mee akkoord gaan.

IR 13 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Privatisering van de groendienst?

Indiener(s)
Marc Huys

Verslag
Interpellatie van raadslid Marc Huys.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Toelichting
Toelichting: 
Het gerucht doet de ronde, ook binnen de groendienst zelf, dat deze dienst zou geprivatiseerd 
worden.  
Mijn vragen:
- Klopt dit gerucht , ja of neen?
- Zo ja , is het totale privatisering of een gedeeltelijke? Wat met het personeel? Wat is de reden 
waaom men hiertoe zou overgaan?

IR 14 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Honden in het stadspark

Indiener(s)
Freyja De Rijcke

Verslag
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Interpellatie van raadslid Freyja De Rycke.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Toelichting
Na de actie van hondenbezitters in verband met de problematiek van de uitloopweides voor 
honden, na de vaststelling dat een gedeelte van het stadspark zal worden ingericht als 
'speelbos', blijven we met het feit dat hondenbezitters in de kou blijven staan.
Tijdens het HAP-festival hebben we echter moeten en kunnen vaststellen dat het perfect 
mogelijk is met honden aan de leiband, het park te betreden.
We willen het stadsbestuiur vragen om de geldende regels die dit beletten, aan te passen zodat 
dit in de toekomst, minstens een gedeelte van het park terug voor honden toegankelijk wordt.
We willen de gemeenteraad vragen een aanbeveling aan het college van burgemeester en 
schepenen in die zin, goed te keuren.

IR 15 Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen: Verbreden en ontdubbelen fietspad 
Hulst - Sint-Niklaas

Indiener(s)
Kristof Van Gansen

Verslag
Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen, met een tussenkomst van raadslid Kris Van der 
Coelden. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Sint-Niklaas is een fietsstad in wording. Het is positief dat we steeds vaker de fiets nemen. Om 
veilig te kunnen fietsen, moeten we de komende jaren de capaciteit van de fietsinfrastructuur 
uitbreiden.
Ook door de uitbouw van de Clementwijk wordt het bestaande fietspad Hulst - Sint-Niklaas 
steeds drukker. De afgelopen jaren kregen de gewone fietsers in twee richtingen, het 
gezelschap van snelle elektrische fietsen. Er kwamen meer lopers of wandelaars met een hond 
bij. En dit allemaal op een bovenlokaal fietspad van 1,9 m breedte. 
Terwijl er naast dat fietspad een landbouwweg is die sommige landbouwers graag deels willen 
verharden zodat ze zich veiliger kunnen verplaatsen.
- Heeft het stadsbestuur plannen om de fietswegel Hulst - Sint-Niklaas te verbreden, zo ja met 
welke timing?
- Zou het stadsbestuur de landbouwers en buurt kunnen bevragen om het huidige fietspad 
langs de Clementwijk, te ontdubbelen met enerzijds het huidige fietspad en anderzijds een 
karrenspoor voor landbouwers en wandelaar?

25 mei 2019 0:56 - De voorzitter opent de besloten zitting
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25 mei 2019 1:05 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


