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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 29 juli 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen 
(N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); mevrouw 
Sofie Heyrman, schepen (Groen)

29 juli 2019 13:40 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

1 2019_CBS_03081 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van een kohier

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het tweede kohier inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd 
reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2019, 307 artikelen voor 
een bedrag van 72.766,70 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

2 2019_CBS_03082 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring kohier

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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een kohier inzake de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, aanslagjaar 2017, 1 artikel voor 
een bedrag van 1.370,62 EUR,vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

3 2019_CBS_03083 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kosteloos toelating te verlenen aan Uw-Huis.be bvba, Veldstraat 1, 9250 Waasmunster, om op 
30 augustus 2019 in de Casinostraat twee parkeerplaatsen in te nemen voor het plaatsen van 
een tentje, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd.

4 2019_CBS_03084 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Grote 
Markt: toelating aan De Verzustering

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kosteloos toelating te verlenen aan De Verzustering, Kasteelstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, om op 
29 augustus 2019 een standplaats in te nemen op de donderdagse markt.

5 2019_CBS_03085 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar 
domein: uitstallen van koopwaren: gedeeltelijke 
terugbetaling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
een teruggave van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein ten 
bedrage van 124,74 EUR te verlenen aan Atlas A. bvba, Nieuwstraat 5, 2830 Willebroek. Deze 
beslissing zal bekrachtigd worden door de gemeenteraad in een volgende zitting.

6 2019_CBS_03086 Parking Puyenbeke: gebruik door Verkeerswerkgroep 
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie: toelating

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:
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Artikel 1
toelating te verlenen aan de Verkeerswerkgroep Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, 
Watermolendreef 167, 9100 Sint-Niklaas, om van maandag 16 tot en met vrijdag 20 september 
2019 (met uitzondering van dinsdag 17 september 2019) gebruik te maken van de geasfalteerde 
parking naast de loges op het terrein van Puyenbeke, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele, voor 
het organiseren van allerhande activiteiten in het kader van de verkeersweek.

Boekhouding

9 2019_CBS_03089 Politiebegroting: definitieve vastleggingen en 
goedkeuring facturen: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen goed te keuren vanaf donderdag vóór 
de vorige collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting.
Het betreft:
- definitieve vastleggingen: van 1064 tot en met 1123 van het dienstjaar 2019;
- facturen: van 1233 tot en met 1309 van het dienstjaar 2019.

10 2019_CBS_03090 Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting.

ONDERSTEUNING

(interne dienst) preventie en bescherming op het werk

11 2019_CBS_03091 Verslag comité preventie en bescherming op het werk 3 
juni 2019: kennisneming en opdracht tot uitvoering

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en 
bescherming op het werk van 3 juni 2019 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en 
analyses.

Artikel 2
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en 
analyses van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 3 
juni 2019 .

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

14 2019_CBS_03094 College van burgemeester en schepenen: notulen en 
besluitenlijst zitting 22 juli 2019 (digitale zitting): 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
22 juli 2019 (digitale zitting) goed te keuren.

Dienstverlening

15 2019_CBS_03095 Aanstellen glazenwasser voor de panden in de Parkstraat 
(flankerende maatregel bouwwerken)

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de opdracht voor de reinging van de ruiten van 77 woon- en winkelpanden in de Parkstraat te 
gunnen aan de firma Atalian, Kambalastraat 14, 2030 Antwerpen, voor de prijs van 3.595 EUR 
per beurt inclusief het gebruik van een hoogtewerker voor drie dagen (excl. btw).

Artikel 2
de opdracht voor de reiniging van de ruiten van 77 woon- en winkelpanden in de Parkstraat 
indien nodig eenmaal te laten herhalen door de firma Atalian op voorwaarde dat de eerste 
wasbeurt gunstig werd geëvalueerd en op een later te bepalen tijdstip (afhankelijk van de 
timing en hinder van de uitgevoerde bouwwerken).

Toerisme

17 2019_CBS_03097 Slotmoment 'Vlaamse Meesters in situ': goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een slot- en bedankingsmoment van het cultuur-
toeristisch project 'Vlaamse Meesters in situ' op maandag 30 september 2019 om 18 uur in de 
Sint-Nicolaaskerk, waarbij het college van burgemeester en schepenen wordt vertegenwoordigd 
door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Ine Somers als sprekers.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

18 2019_CBS_03098 Werken: salons: vernieuwen gevelbekleding 
scheidingsgevel: goedkeuring voorlopige oplevering

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de opdracht 'Salons: vernieuwen gevelbekleding scheidingsgevel' voorlopig op te leveren.
Artikel 2
de eerste helft van borgtocht nr. 726927973519 (Borgstellingskas: KBC Bank en Verzekeringen) 
van 4.360 EUR vrij te geven ten gunste van Bouwbedrijf VHK Kuilstraat 2, 9111 Belsele.

19 2019_CBS_03099 Werken: energiezorgplan: SAMWD: installatie groene 
stroomteller: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de opdracht 'SAMWD: installatie groene stroomteller' in het kader van het energiezorgplan te 
gunnen aan Fluvius, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 2.883,70 EUR, excl. 
btw.

20 2019_CBS_03100 Werken: verbeteringswerken Godsschalkstraat: 
goedkeuring vorderingsstaat 1

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van de firma Colpin-De Meester, Driebek 80, 
9200 Dendermonde, voor de opdracht 'verbeteringswerken Godsschalkstraat' voor een bedrag 
van 61.911,78 EUR, btw verlegd.

21 2019_CBS_03101 Werken: uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, 
riolering en omgeving: goedkeuring vorderingsstaat 33

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 33 van Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 
Wondelgem, voor de opdracht 'uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en 
omgeving' voor een bedrag van 93.329,52 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 2.044.066,10 EUR, btw verlegd.

22 2019_CBS_03102 Leveringen: evenementen: leveren heliumgas tijdens de 
Vredefeesten 2019: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 juli 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
het leveren van heliumgas tijdens de Vredefeesten 2019 te gunnen aan de firma  Air Products 
nv, Houtemsesteenweg 20, 1800 Vilvoorde, als volgt:
- het leveren van heliumgas tegen een bedrag van 20 EUR + 4,20 EUR (21 % btw) = 24,20 EUR 
per m³;
- indien door slechte weeromstandigheden geen ballons gevuld worden, zullen enkel de 
transportkosten met inbegrip van de immobilisatiekosten van buistankwagens en een beperkt 
vullingverlies aangerekend worden tegen een bedrag van 2.500 EUR + 525 EUR (21 % btw) = 
3.025 EUR;
- indien de site niet meteen toegankelijk is voor de 'Tube Trailer' wordt er een meerprijs 
aangerekend van 125 EUR + 26,25 EUR (21 % btw) = 151,25 EUR per uur per persoon.
Bij verbruik van 600 m³ bedraagt de kostprijs 12.000 EUR + 2.520 EUR (21 % btw) = 14.520 EUR.

23 2019_CBS_03103 Diensten: rioproject Vossekotstraat: betaalbaarstelling 
factuur ereloon 

Besluit
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het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de ingediende factuur voor de fase voorlopige oplevering in het kader van het rioproject 
Vossekotstraat, voor een bedrag van 42.628,03 EUR, inclusief btw, goed te keuren en betaalbaar 
te stellen ten gunste van Studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81 A, 9100 Sint-Niklaas.

24 2019_CBS_03104 Diensten: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: uitvoeren 
proeven: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de opdracht 'rioproject Gentstraat-Nauwstraat: uitvoeren proeven' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde de firma GMA, Industriepark 
Rosteyne 1, 9060 Zelzate, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.038,75 EUR excl. 
btw.

25 2019_CBS_03105 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht rioproject 
aansluiting Zwaanaardestraat: betaalbaarstelling factuur

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de factuur (voorontwerp) voor de opdracht 'sluiten overeenkomst studieopdracht rioproject 
aansluiting Zwaanaardestraat' goed te keuren en het bedrag van 48.342,09 EUR, incl. btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van Studiegroep Irtas, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

30 2019_CBS_03110 Onroerende rechten: schattingsverslagen perceel Nieuwe 
Molenstraat, perceel Mierennest en innemingen fietsbrug 
Vijfstraten: betaalbaarstelling factuur

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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de factuur met nummer 2019/58, voor het opmaken van schattingsverslagen, betaalbaar te 
stellen aan Meetbureau De Ryck (Jalor bv), Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, voor een bedrag 
van 4.114 EUR.

Vergunnen en toezicht

43 2019_CBS_03123 Onbevaarbare waterlopen: waterloop O1270: sluiten 
openbaar onderzoek en advies verlenen aan deputatie

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 3 juli 2019 tot en met 22 
juli 2019) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 
Aartselaar, tot het aanbrengen van een lozingspunt effluentventuri en schanskorven op de 
waterloop nr. O1270 (Categorie 2), gelegen ter hoogte van Kleibeekstraat 116, 9100 Sint-
Niklaas. 

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Bibliotheek

44 2019_CBS_03124 Opfrissingswerken en tijdelijke sluiting bibliotheekfiliaal 
Belsele: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de sluiting van bibfiliaal Belsele van maandag 30 september tot en met 21 
oktober 2019 voor opfrissingswerken.

Evenementen

45 2019_CBS_03125 Make Sense CGV: Vlam pop-up tuin: 10 september tot en 
met 15 oktober 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van Vlam pop-up tuin door Make Sense CGV, Wiedauwkaai 
87, 9000 Gent, van dinsdag 10 september tot dinsdag 15 oktober 2019 op Stationsplein, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor het inrichten van een pop-up tuin en 
inname van openbaar domein, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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46 2019_CBS_03126 Grote Markt: Scholengemeenschap Sint-Nicolaas vzw: 
PEP-dagen: 27, 30, 31 maart 2020: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van PEP-dagen door Scholengemeenschap Sint-Nicolaas 
vzw, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 27, maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020 
van 8 uur tot 16 uur op de Grote Markt en hiervoor toelating te verlenen voor:
- een parkeerverbod voor het stadhuis van 6 uur tot 16 uur op 27, 30 en 31 maart 2020;
- inname van openbaar domein, Grote Markt,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

47 2019_CBS_03127 ’t Bau-huis: Vrijgezin(d) Sint-Niklaas: Schitterfuif: 28 
maart 2020: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van de Schitterfuif door Vrijgezin(d) Sint-Niklaas, 
Stationsplein 22, 9100 Sint-Niklaas op zaterdag 28 maart 2020 van 15 uur tot 17 uur in t’ Bau-
huis en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- het inrichten van een eetgelegenheid,
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd.

48 2019_CBS_03128 De Ster: Feathers Events bvba: The Big Bounce Festival: 
21 en 22 september 2019:  goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van The Big Bounce Festival door Feather Events bvba, 
Ruitersdreef 2, 2900 Schoten op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 van 12 uur tot 
23.30 uur op De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor:
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken;
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 
dB(A)LAeq,15min;
- toelating te verlenen voor een parkeerverbod in de Lange Rekstraat op zaterdag 21 en zondag 
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22 september 2019 van 9 uur tot 24 uur;
- toelating te verlenen voor het gebruik van openbaar domein, De Ster;
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid, foodtrucks;
- toelating te verlenen voor het inrichten van meerdere springkastelen, 60 stuks,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

49 2019_CBS_03129 Vredefeesten 2019: parkeerstickers, ballonvluchten, 
drankbonnen, polsbandjes: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende verdeelsleutels toe te passen in het kader van de Vredefeesten 2019:
- parkeersticker voor ondergrondse parking Grote Markt: leden college, algemeen directeur, 
adjunct-algemeen directeur, financieel directeur, leden gemeenteraad en bijzonder comité voor 
de sociale dienst;
- ballonvlucht:
* 20 passagiersplaatsen voor de winnaars van de wedstrijd voor inwoners;
* 4 passagiersplaatsen toe te kennen door de burgemeester en schepen Somers = 8 plaatsen;
* 2 passagiersplaatsen toe te kennen door ieder van de 7 schepenen en de voorzitter van de 
gemeenteraad = 16 plaatsen;
* 1 passagiersplaats voor fregat Louise-Marie;
* 1 passagiersplaats voor het 11de Genie Bataljon;
* 2 passagiersplaatsen voor de kinderstadsdichter 2019 + begeleider;
* 1 passagiersplaats voor Solidagro vzw;
opmerking: om verzekeringsmatige redenen kunnen de doorgegeven passagiersnamen niet 
meer gewijzigd worden vanaf één week voor de vlucht.
- drankbonnetjes voor de pilotenbar: er worden 2.650 drankbonnetjes gedrukt en als volgt 
verdeeld:
* 2.350 drankbonnetjes voor de piloten en balloncrew;
* 5 drankbonnetjes voor de leden van het college, de algemeen directeur, de adjunct-algemeen 
directeur, de financieel directeur, de leden van de gemeenteraad en het bijzonder comité voor 
de sociale dienst = 260 drankbonnetjes;
* 40 drankbonnetjes in reserve;
- polsbandje dat toegang geeft tot het marktplein: burgemeester en schepen Somers;
- polsbandje dat toegang geeft tot de pilotenbar, maar niet tot het marktplein: schepenen, 
algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur, financieel directeur, leden gemeenteraad en 
bijzonder comité voor de sociale dienst, alsook hun partner en inwonende kinderen. Personen 
met een eretitel kunnen één polsbandje krijgen (op aanvraag en zelf af te halen).

50 2019_CBS_03130 Adolf Daensplein: Volkskunstgroep Boerke Naas: Oogst in 
de Stad: 10 augustus 2019: goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Oogst in de Stad’ door volkskunstgroep Boerke Naas, 
op zaterdag 10 augustus 2019 op het Adolf Daensplein, en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een parkeerverbod in de Land Van Waesstraat, over een afstand van een 10 meter om een 
toiletwagen (met afvoer) te kunnen plaatsen vanaf 9 tot 12 augustus 2019;
- het gebruik van openbaar domein: Adolf Daensplein;
- het inrichten van een eetgelegenheid: barbecue,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

51 2019_CBS_03131 Scouts Kriko-M: barbecue: 21 september 2019: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue door Scouts Kriko-M, Industriepark-Noord 
33, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 21 september 2019 van 14 uur tot 3 uur op het VP-plein, 
Industriepark-Noord 33, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min 
in plaats van het gevraagde 100 dB(A)LAeq,60min;
- het inrichten van een eetgelegenheid, barbecue;
- een kampvuur;
- het inrichten van een springkasteel,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

53 2019_CBS_03133 KLJ Sint-Niklaas: feestweekend KLJ Sint-Niklaas: 4, 5 en 6 
oktober 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met organisatie van Feestweekend KLJ door KLJ Sint-Niklaas, p/a Ruisstraat 
170, 9140 Temse, op vrijdag 4 oktober, zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober 2019 in de 
Kiemerstraat, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken;
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- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,60min 
in plaats van het aangevraagde 100 dB(A)LAeq,60min;
- het inrichten van een eetgelegenheid;
- 2 springkastelen op vrijdag en zondag,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

54 2019_CBS_03134 Jeugdtheater Ondersteboven vzw: barbecue: 31 augustus 
2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue door Jeugdtheater Ondersteboven vzw, 
Driegaaienstraat 117, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 31 augustus 2019 van 18 uur tot 1.30 uur 
in Jeugdtheater Ondersteboven en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min;
- het inrichten van een springkasteel, obstakelbaan,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

55 2019_CBS_03135 Volkskunstgroep Boerke Naas: organisatie internationaal 
vendeltreffen: 21 tot 24 mei 2021: principiële 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de organisatie van het internationaal vendeltreffen van 21 tot 
24 mei 2021 door Volkskunstgroep Boerke Naas, en hiervoor reeds volgende afspraken te 
maken:
- In overleg met de raad van bestuur van 't Bau-huis wordt bekeken of 't Bau-huis beschikbaar 
is, dit wordt tijdig met Boerke Naas gecommuniceerd.
- Het team internationale samenwerking zal zijn achterban aanspreken en de vraag i.v.m. 
overnachting verspreiden bij verenigingen.
- In afspraak met politie evenementen mag een vendelstoet doorheen het stadscentrum worden 
georganiseerd.
- De Grote Markt wordt gratis ter beschikking gesteld, onder voorbehoud op zondag 23 mei 
2021 voor de wereldrecordpoging vendelzwaaien. Voorbehoud is in verband met 
beschikbaarheid van 't Bau-huis.
- In overleg met de dienst evenementen worden de locaties bepaald waar diverse optredens 
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kunnen plaatsvinden;
- Ontvangst op het stadhuis, concrete datum volgt later.

56 2019_CBS_03136 Straatcomité Elisabethplein-zuid: straat barbecue: 25 
augustus 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een straat barbecue door Straatcomité Elisabethplein-
zuid, p/a Koningin Elisabethplein 6, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 25 augustus 2019 van 10 uur 
tot 21 uur op het Koningin Elisabethplein van nummer 4 tot 6 en hiervoor toelating te verlenen 
voor:

- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een parkeerverbod in Koningin Elisabethplein van huisnummer 1 tot huisnummer 11 van 8 uur 
tot 22 uur op zondag 25 augustus 2019;
- een verbod van doorrij in Koningin Elisabethplein van huisnummer 1 tot huisnummer 11 van 8 
uur tot 22 uur op zondag 25 augustus 2019;
- het gebruik van openbaar domein;
- het inrichten van een eetgelegenheid, barbecue,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

57 2019_CBS_03137 Chiro Wij Sinaai: Autumn Break: 12 oktober 2019: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van Autumn Break fuif door Chiro Wij Sinaai, 
Vleeshouwersstraat 4D, 9112 Sinaai op zaterdag 12 oktober 2019 van 21 uur tot 4 uur in OC 
Troelant en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min;
- het inrichten van een eetgelegenheid;
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

58 2019_CBS_03138 Stadbestuur Sint-Niklaas: kermis Nieuwkerken: 8 
september 2019: goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van kermis Nieuwkerken door Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 
1, 9100 Sint-Niklaas op zondag 8 september 2019 op Ten Bos, 9100 Nieuwkerken en hiervoor 
toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min;
- een parkeerverbod in Ten Bos van 14 tot 22 parkeerplaatsen tegenover Ten Bos huisnummers 
21 en 22 en de parkeerstrook naast het plein tussen café Den Brave en Pastorijstraat op zondag 
8 september 2019 van 12 uur tot 22 uur;
- een verbod van doorrij in Ten Bos van huisnummer 14 t.e.m. huisnummer 22 op zondag 8 
september 2019 van 14 uur tot 22 uur;
- het gebruik van openbaar domein;
- het gebruik van vuurwerk,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

59 2019_CBS_03139 Sint-Nicolaasplein: Lokale horeca Gysseling bvba: 
Sinnekloas Zingt: 18 augustus 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van Sinnekloas Zingt door de Lokale horeca Gysseling bvba 
p/a Frans Boelplein 36, 9140 Temse, in samenwerking met Centrummanagement vzw, op 
zondag 18 augustus 2019 van 14 tot 19 uur op het Sint-Nicolaasplein, 9100 Sint-Niklaas, en 
hiervoor:
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 
dB(A)LAeq,15min;
- toelating te verlenen voor het verkeersvrij maken van het Sint-Nicolaasplein;
- toelating te verlenen voor het gebruik van openbaar domein, Sint-Nicolaasplein,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

Jeugd

60 2019_CBS_03140 Jeugdhuizen: OJC Kompas: activiteit skatepark 7 augustus 
2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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toelating te geven aan OJC Kompas voor activiteit met skaters op 7 augustus 2019 op de Witte 
Molensite van 14 tot 17 uur en geeft de toelating voor een gelegenheidstapperij, voor zover alle 
adviezen worden gerespecteerd.

WELZIJN

Gezin en onderwijs

63 2019_CBS_03143 Ter beschikking stellen van adressen in functie van het 
uitwerken van een voorschools traject voor peuters: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de adresgegevens ter beschikking te stellen van de werkgroep 'voorschools traject' in functie 
van een warme doorverwijzing naar school en de in dat kader af te leggen huisbezoeken.

DISCUSSIEPUNTEN

POLITIE

Politie

65 2019_CBS_03145 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
contractueel consulent (dienst HR): goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
één functie van contractueel consulent (administratief en logistiek kader, niveau B) vacant te 
verklaren voor de afdeling korpsondersteuning, dienst HR, en deze in te vullen via een 
vervangingscontract.

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.
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67 2019_CBS_03147 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): aanpassing

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
als aanvulling op het gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019: 'politieaangelegenheden: 
personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid niveau D 
omwille van dringende nood (dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring' wel een 
wervingsreserve vast te stellen.

68 2019_CBS_03148 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid 
niveau D omwille van dringende nood (dringende 
politiehulp - onthaal): goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

70 2019_CBS_03150 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: wijziging

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
met ingang van 1 oktober 2019 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, te wijzigen. De 
tekst van deze wijzigingen luidt als volgt (aangegeven met grijze achtergrond):

Artikel 6 – Tarieven en toepasselijke tarieftypes
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§ 12.     Inzake de stedelijke openbare bibliotheek

(beleidsveld 0703)

A.      Tarieven

b)       Lenerskaart – dagpas

 Vervanging lenerskaart bij verlies                                             5,00   EUR per kaart
 Waarborg                                                                                 25,00   EUR forfaitair

Te betalen door personen zonder woonplaatsvermelding in België of Nederland op de 
identiteitskaart, of zonder een door de gemeente uitgereikt recent attest van woonplaats.
Deze waarborg wordt terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap en enkel op 
voorlegging van het betalingsbewijs.

 ·      Dagpas als tijdelijke vervanging van een lenerskaart               2,00   EUR per pas

c)       Leengelden en boetegelden

 Leengelden: 
o voor boeken, tijdschriften, strips, cd’s, lp’s, cd-roms, 

themakoffers, partituren en taalcursussen                                     gratis
o voor niet-informatieve dvd’s, blu-rays en games                1,50   EUR per stuk
o voor informatieve dvd’s                                                                  gratis
o voor Sprinter-boeken                                                                      gratis
o voor speelfilms, games, blu-ray voor volwassenen             1,00   EUR per stuk
o voor Sprinter-dvd’s en Sprinter-blu-ray                              3,00   EUR per stuk

Het maximum aantal uitleenbare werken bedraagt 20 stuks per lenerskaart, waarvan maximum 10 
dvd’s, games of blu-ray en maximum 2 Sprinters.

 Boetegelden: 
o voor alle materialen met uitzondering van Sprinters         0,30   EUR per stuk per 

uitleendag
o voor boeken, tijdschriften, strips, cd’s, lp’s, cd-roms, 

themakoffers, informatieve dvd’s, partituren en 
taalcursussen                                                                       0,20   EUR per stuk per 
uitleendag 

o voor niet-informatieve dvd’s, blu-rays, games en 
Sprintermaterialen                                                               0,50   EUR per stuk per 
uitleendag

o maximale boete                                                                 10,00   EUR per stuk
o administratieve kost tweede verwittiging                                        3,00   EUR per 

verwittiging

De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn (exclusief sluitingsdagen).
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d)       Beschadiging, diefstal of verlies

Bij verlies of diefstal moet het betreffende stuk worden vervangen door identiek en origineel 
materiaal (identieke uitgave, jaartal, druk, opname, …) en dit na voorlegging van een recent 
aankoopbewijs. De uitlener kan deze aankoop ook overlaten aan de bibliotheek, mits het betalen van 
de kostprijs die aan de bibliotheek werd aangerekend.

Bij beschadiging of verlies dient de lener het materiaal te vergoeden. 

In beide gevallen Per overgenomen materiaal wordt een 
administratieve kost aangerekend ten bedrage van                       2,50   EUR per materiaal

Bij schade worden volgende verwerkingskosten aangerekend:

 Bij lichte beschadiging                                                              1,00   EUR per hersteld blad
 Plastificeren                                                                               4,00   EUR per stuk
 Bindwerk + plastificeren                                                            8,00   EUR per stuk
 cd- of dvd-doos (ook meerdelig)                                                1,50   EUR per doos
 Beveiligde dvd-doos (ook meerdelig)                                        3,00   EUR per doos

e)       IBL-vergoeding (openbare en wetenschappelijke bibliotheken)

Per aangevraagd stuk                                                                      2,00   EUR forfaitair
                                                                                                         3,00   EUR forfaitair

 Deze vergoeding wordt verhoogd met de kosten die door de uitlenende bibliotheek worden 
aangerekend. Daarbij gelden de normale leen- en boetegelden.

f)        Diverse andere

 Reservering van materialen                                                       1,50   EUR per reservering
                                                                                                   2,00   EUR per reservering

 Boekenkoffer                                                                            12,00   EUR per boekenkoffer
Boete per ontbrekend werk uit de boekenkoffer                       2,00   EUR per stuk

 Gebruik cyberbib internetpc's na opname tijdskrediet 
en niet-leden                                                                            0,30   EUR per kwartier

71 2019_CBS_03151 Handel en middenstand: wet betreffende de uitoefening 
en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten: 
toelating

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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toelating te verlenen aan David Van de Walle om, in toepassing van de wet van 4 juli 2005 
betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, met een 
mobiel wafelkraam een standplaats in te nemen op de parking van Euroshop, Puitvoetstraat 5, 
9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en toelating 
bekomen wordt van de eigenaar van het terrein.

Artikel 2
dat er maximaal twee kramen een standplaats mogen innemen op de parking van Euroshop.

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

73 2019_CBS_03153 Organisatie: focus op kerntaken publieke veiligheid en 
noodplanning: begeleidingsopdracht

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
ermee akkoord te gaan om de extra prestaties die William Van Mieghem verricht heeft ter 
vervanging van de marktleider en die hij niet heeft kunnen opnemen tegen de indiensttreding 
van de nieuwe marktleider, uit te betalen. Vanaf 2020 wordt geen uitzondering meer voorzien: 
extra prestaties die niet opgenomen zijn tegen eind april van het volgende jaar, worden niet 
meer uitbetaald. 

HR

74 2019_CBS_03154 Ondersteuning feedbackbeleid: acties: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de voorbije acties die moeten leiden tot een organisatie met een open 
feedbackcultuur: 
- Oktober 2018: richtlijn over het nieuwe feedbackbeleid (zie administratief handboek) + 
infomomenten voor de leidinggevenden op clusterniveau.
- December 2018: interactief theaterstuk "rond punt als het vierkant draait" voor alle 
evaluatoren om te leren ontwikkelingsgericht feedback te geven.
- Maart 2019: complimentenmaand draaide rond het geven van oprechte aandacht en het tonen 
van persoonlijke waardering. Er werden complimentenkaartjes uitgedeeld en iedereen kreeg 
wekelijks een mail met tips.
- April 2019: paasactie voor alle medewerkers rond het aan de slag gaan met dagelijkse 
feedback: paaseitje met kaartje met tips rond hoe elkaar feedback geven.
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- Mei en november 2019: jaarlijkse vorming peters en meters rond hoe feedback geven, 
gebaseerd op de methodiek van Insight Discovery door consultant Ann Moreels.

Artikel 2
geplande acties rond het streven naar een open feedbackbeleid goed te keuren:
- September 2019: interactief theaterstuk 'Rond punt als het vierkant draait' voor alle 
medewerkers om te leren op een aanvaardbare manier aan elkaar feedback te geven
- September 2019: inspiratienamiddag rond een open feedbackcultuur voor alle evaluatoren; 
gastspreker Wouter Torfs over zijn boek: “werken met hart en ziel, a great place to work”. Dit 
wordt gevolgd door een presentatie met goede praktijkvoorbeelden uit de verschillende clusters 
rond het geven van feedback. Ten slotte wordt in een interactief moment aan alle clusters 
gevraagd na te denken over hoe zij gaan werken aan een open feedbackcultuur. Kostprijs 
spreker en catering: 3.000 EUR, inclusief btw. 
- September 2019: verspreiding van een folder met de methodiek van de vijf vingers: 
allerhande tips voor het voeren van feedbackgesprekken.
- November 2019: tweede vormingsmoment voor peters en meters rond hoe feedback geven 
aan de nieuwe medewerkers door consultant Ann Moreels.
- Januari 2020: steekproefsgewijze bevraging: hebben de medewerkers meer feedback gekregen 
(positieve en werkpunten)? De stand van zaken van de functioneringsgesprekken? De 
kwalitatieve invulling hiervan? 

Publieke veiligheid en noodplanning

75 2019_CBS_03155 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 
Vredefeesten 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Vredefeesten 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

76 2019_CBS_03156 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Dag 
van de Jeugdbeweging 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op 18 
oktober 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

77 2019_CBS_03157 Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 23 
augustus 2019: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 23 augustus 2019, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

79 2019_CBS_03159 Gemeenteraad: overleg fractievoorzitters: agendapunten 
overleg 19 augustus 2019: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de agendapunten voor het overleg van 19 augustus 2019:
1. Goedkeuring verslag overleg 18 maart 2019
(document werd op 5 april bezorgd aan de fractievoorzitters en op 1 april aan het college).
2. Evaluatie duurtijd gemeente- en OCMW-raad
3. Stemmingen in de raden
4. Voordelen raadsleden
5. Dading Oostelijke Tangent
6. Varia
   -  Commissie van schepen Buysrogge wordt in december verplaatst (van vrijdag 5 naar vrijdag 
13 december)

80 2019_CBS_03160 Gemeenteraad: gebruik van tablet en gele mapjes: 
behouden huidig systeem

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het huidige systeem van de gele mapjes te behouden.

Toerisme

81 2019_CBS_03161 Trip Toegankelijk Toerisme: goedkeuring 
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van de Trip Toegankelijk Toerisme op zaterdag 5 oktober 
2019, waarbij een slotwoord wordt voorzien door een delegatie namens het college van 
burgemeester en schepenen, bestaande uit schepen Ine Somers en schepen Sofie Heyrman.

Artikel 2
de deelnameprijs te behouden op 18 EUR per persoon. De inkomsten uit de inschrijvingen 
worden integraal overgemaakt aan de thesaurie.

Artikel 3
akkoord te gaan met volgende bestellingen:
- het transport per autocar (1 gewone en 2 liftbussen) bij 't Soete Waeslant, Entrepotstraat 20A, 
9100 Sint-Niklaas, aan de prijs van 1.510,50 EUR, btw inclusief;
- de gidsbeurten bij toerisme Beveren, Grote Markt 2, 9120 Beveren, aan de prijs van 450 EUR, 
btw inclusief;
- de toegang tot en gidsbeurten in arboretum Grootenbosch, Bosstraat 2A, 9120 Beveren, aan de 
prijs van 730 EUR, btw inclusief;
- het middagmaal bij hotel Van der Valk, Genteseweg 281, 9120 Beveren, aan de prijs van 
max. 2.700 EUR, btw inclusief;
- cakes bij catering De Variant, Azalealaan 2, 9100 Sint-Niklaas, aan de prijs van 73,50 EUR, btw 
inclusief;
- Reynaertbonbons bij patisserie Thierens, Kokkelbeekstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, aan de prijs 
van 240 EUR, btw inclusief;
- pralines in bulk bij chocolade-atelier Vyverman, Begijnenstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, aan de 
prijs van 84 EUR, btw inclusief.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

82 2019_CBS_03162 Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: afkoppeling rusthuis 
Huize Den Dries: principieel akkoord

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan om de afkoppeling van rusthuis 'Huize Den Dries' te laten uitvoeren door een 
aannemer in opdracht van de stad, voor een indicatief geraamd bedrag van 48.890 EUR, excl. 
btw.
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83 2019_CBS_03163 Werken: rioproject Tereken-Schoolstraat: aankoop strook 
grond van het gemeenschapsonderwijs: principebeslissing

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van een strook grond van het gemeenschapsonderwijs (GO) - 
Villa Da Vinci voor de realisatie van een dubbelrichtingsfietspad op het kruispunt van de N70 
met Tereken in het kader van het rioproject Tereken-Schoolstraat.

Artikel 2
opdracht te geven aan de dienst patrimonium om de aankoopprocedure op te starten.

84 2019_CBS_03164 Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst voor update hydronaut: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
akkoord te gaan met het uitvoeren van een update van de hydronaut Nieuwkerken in het kader 
van het rioproject aansluiting wijk Zonneken.

Artikel 2
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en Antea Belgium nv af te sluiten.
Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

85 2019_CBS_03165 Werken: rioproject aansluiting Zonneken: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
akkoord te gaan met het uitvoeren van het rioproject 'aansluiting Zonneken', gecombineerd met 
het bovengemeentelijk project 'aansluiting Zonneken'.

Artikel 2
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Aquafin nv en het studiebureau 
Irtas bvba.
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86 2019_CBS_03166 Werken: rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat: 
sluiten samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
akkoord te gaan met het uitvoeren van het rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat, 
gecombineerd met het bovengemeentelijk project 'aansluiting Duizend Appels'.

Artikel 2
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Aquafin en het studiebureau Jouret.

87 2019_CBS_03167 Werken: SASK: vernieuwen luchtgroep: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/011aa en de raming voor de opdracht 'SASK: vernieuwen luchtgroep', 
opgesteld door de ontwerper, EDV ENGINEERING - Member of VK Architects & Engineers, 
Guldensporenpark Building A n°4, 9820 Merelbeke, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
indicatieve raming bedraagt 135.320 EUR, exclusief btw (28.417,20 EUR btw verlegd).
Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019141914/2019150441.

88 2019_CBS_03168 Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan 
bitumineuze verhardingen: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/017aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen', opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein, goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming voor de basisopdracht 
en de drie verlengingen bedraagt 1.7257.632,00 EUR exclusief btw (369.102,72 EUR btw 
verlegd).
Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019141525/2019141626.

89 2019_CBS_03169 Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze 
verhardingen: raamcontract: uniformiseren 
schoolomgevingen: vastlegging kredieten

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het uniformiseren van de schoolomgevingen te laten uitvoeren door Emeric-D'Hollander bvba, 
Lekestraat 17, 9190 Stekene, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 72.000 EUR, btw verlegd, 
vast te leggen.

90 2019_CBS_03170 Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze 
verhardingen: raamcontract: Zonneken-Ster, Kapelstraat, 
Azalealaan-Klaprozenlaan en Hoge Bokstraat 170-196: 
vastlegging kredieten

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het herstellen van de toplaag aan het Zonneken-Ster, het vervangen van de toplaag in de 
Kapelstraat, het asfalteren van de Azalealaan-Klaprozenlaan en het herstellen van het asfalt in 
de Hoge Bokstraat tussen huisnummers 170 en 196, te laten uitvoeren door Emeric-D'Hollander 
bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 87.000 EUR, btw 
verlegd, vast te leggen.

91 2019_CBS_03171 Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van 
milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -materialen 
en papierwaren: fase 2:  wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:



College van burgemeester en schepenen 26/38 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
29 juli 2019

Artikel 1
het bestek van de opdracht voor het leveren van milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -
materialen en papierwaren - fase 2 - gunningsfase, opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. De indicatieve raming bedraagt 540.000 
EUR over een duurtijd van vier jaar. 
Een exemplaar van het bestek wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
deze opdracht te gunnen bij wijze van niet-open procedure met Europese bekendmaking.
De geselecteerde deelnemers zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis 
van het gunningsbestek.

92 2019_CBS_03172 Leveringen: beheer voertuigen en machines: aankoop van 
kleine tweedehandsvrachtwagen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), de indicatieve raming 
(47.500 EUR + 9.975 EUR (21 % btw) = 57.475 EUR) en de voorwaarden goed te keuren 
betreffende het aankopen van een kleine vrachtwagen (tweedehands en direct leverbaar).

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- de dienst logistiek;
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.

93 2019_CBS_03173 Leveringen: beheer voertuigen en machines: aankoop van 
kleine tweedehandsvrachtwagen: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het aankopen van een kleine tweedehandsvrachtwagen te gunnen aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieder, zijnde de firma 
Garage Van den Keybus nv, Hulstendreef 21, 9111 Belsele, BE 0413.025.010, voor een 
totaalbedrag van 43.900 EUR + 9.219 EUR (21 % btw) = 53.119 EUR.

94 2019_CBS_03174 Leveringen: logistiek: raamcontract werkkledij voor alle 
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werklieden: stopzetting

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de stopzetting van de opdracht voor het op afroep leveren van werkkledij 
voor alle werklieden die op een sociaal verantwoorde wijze werden geproduceerd en CO2-
efficiënt geleverd worden over een periode van maximum vier jaar.

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat deze opdracht opnieuw opgestart zal worden.
De wijze van gunning, de raming en de voorwaarden zullen in een volgende zitting worden 
voorgelegd.

95 2019_CBS_03175 Leveren diverse materialen voor onderhoud gebouwen: 
stopzetting van de plaatsingsprocedure

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 juni 2019, 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie.
Artikel 2
de plaatsingsprocedure voor 'Leveren diverse materialen voor onderhoud gebouwen' stop te 
zetten gelet op het feit dat er geen regelmatige offertes werden ingediend. De opdracht wordt 
niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden door middel van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
de bovengenoemde inschrijvers hierover per brief in te lichten.

96 2019_CBS_03176 Diensten: economie: aanstellen dienstverlener voor het 
verzorgen van catering tijdens de Vredefeesten 2019: 
gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 juli 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 2
het aanstellen van een dienstverlener voor het verzorgen van catering tijdens de Vredefeesten 
2019 te gunnen aan de economisch meest voordelige offerte, zijnde de firma Dikkies bvba, 
Heimolenstraat 137, 9100 Sint-Niklaas, als volgt:
- bij aanwezigheid van < 50 personen, bedraagt de kostprijs 85 EUR, exclusief btw, per persoon;
- bij aanwezigheid van > 50 personen maar < 100 personen, bedraagt de kostprijs 82,50 EUR, 
exclusief btw, per persoon;
- bij aanwezigheid van > 100 personen maar < 150 personen, bedraagt de kostprijs 80 EUR, 
exclusief btw, per persoon;
- bij aanwezigheid van > 150 personen, bedraagt de kostprijs 75 EUR, exclusief btw, per 
persoon.
Bij aanwezigheid van 200 personen op drie dagen resulteert dit in een totaalbedrag van 45.000 
EUR, exclusief btw.

97 2019_CBS_03177 Diensten: evenementen: aanstellen dienstverlener voor 
het uitvoeren van bewakingsopdrachten tijdens 
evenementen: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 juli 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
het aanstellen van een dienstverlener voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten tijdens 
evenementen waarvan de stad facilitair-logistieke inrichter is te gunnen aan de firma 
Professional Assistance & Security bvba, Derbystraat 19, 9160 Lokeren, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De totale kostprijs voor de Vredefeesten 2019 bedraagt 23.913,16 EUR + 5.021,76 EUR (21 % 
btw) = 28.934,92 EUR.

98 2019_CBS_03178 Diensten: aanstellen dienstverlener voor het op afroep 
ondersteunen van de afdeling vergunnen en toezicht: 
gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 juli 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
het aanstellen van een dienstverlener voor het op afroep ondersteunen van de afdeling 
vergunnen en toezicht voor een periode van maximum vier jaar te gunnen aan de economisch 
meest voordeligste offerte, zijnde de firma ProFlow bvba, Meirelos 7, 9800 Deinze, tegen een 
uurtarief van 100 EUR + 21 EUR (21 % btw) = 121 EUR.

99 2019_CBS_03179 Diensten: beheer openbaar domein: afsluiten 
raamcontract voor beheer openbaar domein Sinaai en 
onderhoud groenzones door derden: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
het bestek met nr. 2019-073/OVA/BOD door derden/WO-CQ en de indicatieve raming voor de 
opdracht 'Beheer openbaar domein door derden', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten 
en administratie goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
1.239.669,42 EUR + 260.330,58 EUR (21 % btw) = 1.500.000 EUR voor de volledige duurtijd van 
vier jaar.
Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure die nationaal en 
Europees bekend gemaakt zal worden.
Artikel 3
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van het team overheidsopdrachten en de 
dienst beheer openbaar domein.

100 2019_CBS_03180 Diensten: databeheer: huren en onderhouden van 
waterbars voor stad, OCMW, politiezone en AGB 't Bau-
huis: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
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de wijze van gunning (open procedure), de indicatieve raming (153.600 EUR + 32.256 EUR (21 % 
btw) = 185.856 EUR) en de voorwaarden goed te keuren voor het huren en onderhouden van 
waterbars voor de stad, het OCMW, de politiezone en het AGB 't Bau-huis voor een periode van 
maximum vijf jaar.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- het team databeheer en administratie;
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.

101 2019_CBS_03181 Diensten: evenementen: aanstellen dienstverlener voor 
het verzorgen van een omroepinstallatie en het feestelijk 
uitlichten van het stadhuis tijdens de Vredefeesten: 
gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 juli 2019, opgesteld 
door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
het aanstellen van een dienstverlener voor het verzorgen van een omroepinstallatie en het 
feestelijk uitlichten van het stadhuis tijdens de Vredefeesten voor een periode van maximum 
vier jaar te gunnen aan de firma Bottlenek Produkties cvba, Populierendallaan 20, 1850 
Grimbergen, als volgt:
- perceel 1 (omroepinstallatie) tegen een bedrag van 3.463,30 EUR + 727,50 EUR (21 % btw) = 
4.191,80 EUR op jaarbasis;
- perceel 2 (feestelijk uitlichten van het stadhuis) tegen een bedrag van 2.992 EUR + 628,32 
EUR (21 % btw) = 3.620,32 EUR op jaarbasis.
Dit resulteert in een jaarlijkse kostprijs van 6.456,30 EUR + 1.355,82 EUR (21 % btw) = 7.812,12 
EUR op jaarbasis.
Het gunningsbedrag bedraagt 25.825,20 EUR + 5.423,29 EUR (21 % btw) = 31.248,49 EUR over 
een periode van vier jaar.

102 2019_CBS_03182 Diensten: economie: overbruggingsprocedure voor het 
aanstellen van een dienstverlener voor het voorzien van 
sfeerverlichting/decoratie tijdens de eindejaarsperiode 
2019-2020: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de 
indicatieve raming (123.966,94 EUR + 26.033,66 EUR (21 % btw) = 150.000 EUR) en de 
voorwaarden goed te keuren voor een overbruggingsprocedure voor het voorzien van 
energiezuinige sfeerverlichting/decoratie in de centrumwinkelstraten van Sint-Niklaas en de 
deelgemeenten tijdens de eindejaarsperiode 2019-2020

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit:
- de centrummanager;
- een vertegenwoordiger van de dienst gebouwen;
- een vertegenwoordiger van het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.

103 2019_CBS_03183 Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: vervanging van de grote 
binnendeuren: gunstig advies, vaststelling stadsaandeel 
en akkoord met de gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de werken voor het vervangen van de grote binnendeuren van de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten 
Bos gunstig te adviseren, het stadsaandeel vast te stellen op een bedrag van 15.721,53 EUR, 
btw inbegrepen, en akkoord te gaan met de gunning aan de Schrijnwerkerij & 
Interieurinrichting Kurt Andries, Vrasenestraat 54, 9100 Nieuwkerken.

Artikel 2
de uitgave te verrekenen op actienummer 2019141722.

104 2019_CBS_03184 Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: renovatie stookplaats: 
akkoord met gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de gunning van de werken voor de renovatie van de stookplaats van de 
kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos in opdracht van de kerkfabriek als volgt:
- deel architectuur: aan Van De Vyver Pascal, Groenstraat 3, 9111 Belsele, voor een bedrag van 
28.070,47 EUR, excl. btw;
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- deel technieken: aan Chauffage Acar, Industriepark-West 59, 9100 Sint-Niklaas, voor een 
bedrag van 74.159,27 EUR, excl. btw.

Artikel 2
de uitgave te verrekenen op actienummer 2019141722.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

105 2019_CBS_03185 Wijkcirculatie: invoering voorrangsregeling 
wijkontsluitingsassen Driegaaien: principiële goedkeuring 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
principiële goedkeuring te hechten aan de invoering van de voorrangsregeling op de as 
Driegaaien.

106 2019_CBS_03186 Fietsbeleid: invoering voorrang Stationsplein: principiële 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de invoering van de voorrang op het Stationsplein.

108 2019_CBS_03188 Sluiten overeenkomst met Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting betreffende ondersteuning uitvoering 
dakisolatiewerken: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting betreffende 
de ondersteuning voor de uitvoering van dakisolatiewerken aan het patrimonium van de 
maatschappij in 2019 en 2020.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
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109 2019_CBS_03189 Sluiten overeenkomst met Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting betreffende de uitvoering van 
aanpassingswerken ten behoeve van senioren ouder dan 
zeventig jaar en personen met een beperking: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting betreffende 
de uitvoering van aanpassingswerken ten behoeve van senioren ouder dan zeventig jaar en 
personen met een beperking, voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2022.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

110 2019_CBS_03190 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen, 
op te heffen wat betreft volgende straten: 
- Driegaaienstraat;
- Mercatorstraat;
- Pater Segersstraat;
- Prins Albertstraat;
- Stationsplein;
- Verzusteringslaan.

Artikel 2
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen, 
aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten:
- Driegaaienstraat;
- Mercatorstraat;
- Pater Segersstraat;
- Prins Albertstraat;
- Stationsplein;
- Verzusteringslaan.
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Artikel 3
dit aanvullend reglement ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

111 2019_CBS_03191 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef - Kouterdreef: 
innemingen 3 en 6 Puidreef en inneming 8 Kouterdreef: 
voorwaarden akten: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpaktes betreffende de aankoop van de 
innemingen:

1. Puidreef inneming 3, eigendom van Ancobel cvba, Kleemstraat 28, 9111 Belsele, en 2) de 
heer Joris Andries en mevrouw Eveline Coppens, Kleemstraat 28B, 9111 Belsele, voor 
een grondinname van 70,81 m², te nemen uit een perceel kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie A, nummer 900B2 P0000, met als nieuw gereserveerd perceelsidentificatienummer 900F2 
P0000, voor een bedrag van 23.750 EUR;
2. Puidreef inneming 6, eigendom van de heer Leo Vereecken en mevrouw Annie De Clercq, 
Lokerse Baan 21, 9111 Belsele, voor een grondinname van 86,13 m², te nemen uit een perceel 
kadastraal bekend 9de afdeling, sectie A, nummer 910Z P0000, met als nieuw gereserveerd 
perceelsidentificatienummer 910E2 P0000, voor een bedrag van 26.000 EUR;
3. Kouterdreef inneming 8, eigendom van de heer Joris Andries en mevrouw Eveline Coppens, 
Kleemstraat 28B, 9111 Belsele, voor een grondinname van 0,88 m², te nemen uit een perceel 
kadastraal bekend 9de afdeling, sectie A, nummer 1443A P0000, met als nieuw gereserveerd 
perceelsidentificatienummer 1443B P0000,en de overname van de gevestigde erfdienstbaarheid 
ten voordele van Aquafin nv, voor een bedrag van 7.000 EUR.
De aktes die ter goedkeuring worden voorgelegd, worden als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

HD 1 2019_CBS_03218 Ondersteuning VDAB-mobiel opleidingsproject 'monteur 
in atelier aluminium schrijnwerk': principiële goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
in uitvoering van het samenwerkingsverband VDAB-OCMW-stad het mobiele opleidingsproject 
'monteur in atelier aluminium schrijnwerk' van VDAB - Oost-Vlaanderen, voor een bedrag van 
maximaal 5.000 EUR te ondersteunen. 
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Vergunnen en toezicht

114 2019_CBS_03194 Buurtwegen: voetweg 38 (Fierenswegel): sluiten 
openbaar onderzoek 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 19 juni 2019 tot en met 19 
juli 2019) betreffende de vraag van stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, 
tot het verleggen en afschaffen van een deel van voetweg 38 (Fierenswegel).

115 2019_CBS_03195 Buurtwegen:  verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 38 (Fierenswegel):  uitstel advies aan deputatie 
en kennisneming en weerlegging bezwaren

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
kennis te nemen van de ingediende bezwaren.

Artikel 2
bezwaren 2 tot en met 6 te weerleggen, zoals vermeld in de argumentatie van deze nota.

Artikel 3
pas een advies te verlenen nadat de gerechterlijke uitspraak inzake de dagvaarding van 12 juli 
2019 kracht van gewijsde heeft gekregen.
Artikel 4
een afschrift van dit besluit aan de deputatie te bezorgen.

116 2019_CBS_03196 Buurtwegen: voetweg 39 (Steverswegel): sluiten 
openbaar onderzoek 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 19 juni 2019 tot en met 19 
juli 2019) betreffende de vraag van stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, 
tot het verleggen en afschaffen van een deel van voetweg 39 (Steverswegel).
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117 2019_CBS_03197 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 39 (Steverswegel):  rooilijnplan en advies aan de 
deputatie: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
kennis te nemen van het ingediende bezwaar en dit te weerleggen.

Artikel 2
gunstig advies te verlenen aan de deputatie, betreffende de vraag van het stadsbestuur, tot het 
verleggen (211 lm) en het afschaffen (217 lm) van een deel van voetweg 39 (Steverswegel).
Artikel 3
het rooilijnplan nr. 19.002, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, van 21 
januari 2019 goed te keuren.

Artikel 4
een afschrift van dit advies aan de deputatie te bezorgen.

128 2019_CBS_03208 Ontwerpen nieuwe bouwcode: samenstelling projectgroep

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het processchema en plan van aanpak zoals voorgesteld door het 
studiebureau Voorland en voor de samenstelling van de projectgroep vanuit de administratie 
bijkomend Christien Geldolf af te vaardigen en vanuit het college schepen Wout De Meester, 
schepen Carl Hanssens, schepen Marijke Henne en schepen Ine Somers.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

129 2019_CBS_03209 Rommelmarkt op de Grote Markt op 4 augustus 2019: 
Goe gekregen vzw: weigering

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
geen toestemming te verlenen aan Goe Gekregen vzw, Londenstraat 2, 2000 Antwerpen, om op 
zondag 4 augustus 2019 een rommelmarkt te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas.
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130 2019_CBS_03210 Openlucht rommelmarkt op de Grote Markt: TM Events: 
11 augustus 2019: weigering

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
geen toestemming te verlenen aan TM Events, Grote Molenweg 37, 2940 Stabroek, om op 
zondag 11 augustus 2019 een rommelmarkt te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas.

134 2019_CBS_03214 Vredefeesten: inzet lichtkranten: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de inzet van lichtkranten tijdens de Vredefeesten te gunnen aan de firma Betoled, Pareinpark 
24, Zone C, 9120 Beveren-Waas, voor het bedrag van 4.800 EUR + 1.008 EUR (21 % btw) = 5.808 
EUR volgens de offerte van 19 juli 2019.

135 2019_CBS_03215 Lokale horeca Gysseling bvba: Foute Avond: 10 augustus 
2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van Foute Avond door Lokale horeca Gysseling bvba, Frans 
Boelplein 36, 9140 Temse, op zaterdag 10 augustus 2019 van 19 uur tot 3 uur op het Sint-
Nicolaasplein en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken;
- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min;
- een verbod van doorrij op het Sint-Nicolaasplein op zaterdag 10 augustus 2019 van 18.30 uur 
tot 3 uur;
- het gebruik van openbaar domein, Sint-Nicolaasplein,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

Artikel 2
het eind uur van de muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
vast te leggen op 24 uur, daarna maximum 85 dB(A), tot einde activiteit (maximum tot 3 uur).

WELZIJN
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Kinderopvang

136 2019_CBS_03216 Niet aanrekenen annulatiekosten vakantieopvang tijdens 
hitteperiode 24 juli tot en met 26 juli 2019

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan om de laattijdige annulaties in de buitenschoolse groepsopvang gedurende de 
dagen 24 juli tot en met 26 juli 2019 niet aan te rekenen.
Voor kinderen die niet komen zonder dat dit gemeld is zal wel de opvangdag aangerekend 
worden.

Stedelijk basisonderwijs

137 2019_CBS_03217 Stedelijk basisonderwijs: aanpassing schoolreglement: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de aanpassingen aan het schoolreglement en de bijlagen voor het stedelijk basisonderwijs met 
ingang van 1 september 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

29 juli 2019 15:26 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 


