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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 juni 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 Julien Ghesquière, raadslid 
(CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer 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 Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid 
(Open Vld); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-
algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Afwezig
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA)

Verontschuldigd
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); 
mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang)

21 juni 2019 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Mia Mortier meldt dat de raadsleden Lore Baeten en Freyja De Rijcke zijn 
verontschuldigd voor deze avond. Raadsleden Saloua El Moussaoui en Vanessa Blommaert 
zullen de zitting later vervoegen. Raadslid Wymeersch voegt toe dat ook raadslid Jan Snellings 
niet aanwezig zal zijn. 
Voorzitter Mia Mortier meldt het overlijden van mevrouw Marie De Jaeck, ereburger en gewezen 
gemeenteraadslid van Sint-Niklaas.
Voorzitter Mia Mortier meldt ook dat de interpellaties 6 en 10 met betrekking tot de sluiting van 
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’t Oneindige verhaal samen behandeld zullen worden.
De voorzitter meldt ook dat naar aanleiding van de treinramp in Belsele – Sinaai Infrabel liet 
weten dat het onderzoek momenteel nog lopende is.
De voorzitter vraagt ook of de stemming van punt 21, met betrekking tot de academieraad van 
De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, zonder papier kan gebeuren. 
Raadslid Frans Wymeersch vraagt de afvoering van punt 19 'Beheersovereenkomst tussen stad 
en OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland: algemeen en specifiek gedeelte: goedkeuring'. 
Voorzitter Mia Mortier meldt dat dit besproken zal worden bij de aanvang van dit punt. 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00280 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 24 mei 
2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Raadslid Jos De Meyer vraagt toelichting over het participatietraject dat betrekking heeft op de 
beleidsnota. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch met betrekking tot de aanstelling van de Vlaamse 
Bouwmeester. 
Interpellatie van schepen Filip Baeyens met betrekking tot het internationaal koortreffen 
waarover raadslid Frans Wymeersch in april een vraag stelde. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 mei 
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 vergadering aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (35)



Gemeenteraad 3/95 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 24 mei 2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 24-05-2019
Zittingsverslag gemeenteraad 24 mei 2019

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00240 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van drie functies van commissaris van 
politie (directie operaties): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Op 1 november 2018 werd het nieuwe organogram van de 
lokale politie Sint-Niklaas uitgerold. Het voorbije jaar zijn er drie commissarissen van politie in 
pensioen gegaan. Vanaf de derde mobiliteitscyclus van 2019 mogen de aspirant-
commissarissen, die momenteel in opleiding zijn tot maart 2020, postuleren voor een functie in 
de geïntegreerde politie. De korpsleiding wil daarom drie functies openstellen. Om dit mogelijk 
te maken, moet de zone twee andere functies van commissaris van politie intrekken. Het gaat 
over twee vacatures die opengesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 
2018. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de twee bovengenoemde vacatures in te trekken en drie 
nieuwe functies van commissaris van politie vacant te verklaren voor de directie operaties: één 
voor een directeur operaties, één voor een adjunct-directeur operaties met bestuurlijke 
expertise en één voor een adjunct-directeur operaties met gerechtelijke expertise.

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.
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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 functies invullen via een mobiliteitscyclus. De 
geïnteresseerde kandidaten moeten nadien voor een selectiecommissie verschijnen die een 
rangschikking opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. Daarna gaat 
de gemeenteraad over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Gunstig. Deze vervangingen passen in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (35)

Artikel 1
volgende twee vacatures, vacant verklaard door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 
2018, in te trekken:
- commissaris van politie (afdelingsmanager informatie en kwaliteit);
- commissaris van politie (afdelingsmanager tweedelijnspolitiehulp).

Artikel 2
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren voor de functie directeur operaties 
en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

Artikel 3
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren voor de functie adjunct-directeur 
operaties, met bestuurlijke expertise en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Artikel 4
één functie van commissaris van politie vacant te verklaren voor de functie adjunct-directeur 
operaties, met gerechtelijke expertise en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Artikel 5
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.
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Artikel 6
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.

3 2019_GR_00256 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
assistent (dienst gerechtelijk secretariaat): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Eén assistent (personeelslid logistiek en administratief kader 
van het niveau C) verliet op 1 mei 2019 de politiezone om te gaan werken bij de lokale politie 
Dendermonde. Als gevolg hiervan komt een functie van assistent voor het gerechtelijk 
secretariaat vrij.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van assistent vacant te verklaren.

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

Argumentatie
De 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 burgemeester over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Gunstig. Deze vervanging past binnen de personeelsbegroting van de politiezone.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (35)

Artikel 1
één functie van assistent vacant te verklaren voor de afdeling directie operaties, dienst 
gerechtelijk secretariaat, en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten.

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

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a) betreedt de zitting

4 2019_GR_00257 Gemeentebelastingen: belasting ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen 
en woningen: bijkomende ontlasting van twee 
belastingaanslagen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Toelichting door raadsleden Jos De Meyer, Frans Wymeersch en Kris Van der Coelden bij het 
stemgedrag van de fracties.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 

Bondige toelichting
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba, William Griffithstraat 92, 9100 Sint-
Niklaas, heeft bezwaar ingediend tegen twee aanslagen van 5.000 EUR die werden aangerekend 
in het kader van de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, 
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gebouwen en woningen, aanslagjaar 2017, voor twee leegstaande woningen, namelijk 
Baenslandstraat 13 en 23 te Sint-Niklaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bezwaar in te willigen en toch tot ontlasting van de 
belasting over te gaan, aangezien het bezwaar overeenkomstig de bepalingen van het 
belastingreglement billijk wordt bevonden door de specifieke situatie van de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41, 14°.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2017 houdende invoering van de belasting ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, met 
latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, hierna de verzoeker genoemd, werd 
tweemaal aangeslagen voor een bedrag van 5.000 EUR in het kader van het belastingreglement 
ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, 
aanslagjaar 2017. De aanslagen werden gevestigd voor twee woningen, Baenslandstraat 13 en 
23, 9100 Sint-Niklaas, die allebei sinds 8 december 2014 opgenomen waren op de inventaris 
van leegstaande woningen.
Verzoeker voert aan dat de woningen ondertussen zijn afgebroken om plaats te maken voor een 
nieuwbouw. Een kopie van het gunstig advies in verband met het uitvoeringsdossier VMSW 
werd door de verzoeker toegevoegd aan zijn bezwaar.
Bij de beoordeling van een bezwaar wordt eerst de ontvankelijkheid van het bezwaar 
onderzocht. De aanslagbiljetten zijn verzonden op 12 april 2018. De uiterste datum waarop het 
bezwaar moest ingediend zijn, was 15 juli 2018. Het bezwaar is ingekomen op 20 april 2018. 
Derhalve is het bezwaar ontvankelijk.
Vervolgens wordt het bezwaar ten gronde beoordeeld. De belasting werd geheven omdat de 
panden op 8 december 2017 nog steeds opgenomen waren op de inventaris. Vermits de 
leegstaande woningen voor de vierde keer op de inventaris voorkwamen, werden de woningen 
vanaf de derde maal belastbaar en is toepassing gemaakt van artikel 4 § 3.A.c.
Artikel 6 § 8 van het belastingreglement stelt dat vrijstelling van de belasting kan verleend 
worden voor de woning die eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij. Deze 
vrijstelling geldt gedurende drie aanslagjaren vanaf de datum van de administratieve akte, op 
voorwaarde dat de sociale huisvestingsmaatschappij kan aantonen dat er een volledig 
renovatiedossier bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werd ingediend.
De administratieve akte is afgeleverd op 8 december 2014. Op de verjaardag van de 
inventarisatiedatum zijn evenwel reeds drie aanslagjaren verstreken (namelijk aanslagjaar 2014, 
2015 en 2016). De vrijstelling is derhalve vervallen, ook al kan verzoeker het bewijs leveren dat 
een renovatiedossier is ingediend.
Verzoeker heeft later volgende bijkomende informatie en argumentatie aan het bezwaarschrift 
toegevoegd:
- Baenslandstraat 13 en 23 maken deel uit van de wijk Baenslandstraat van zestien woningen 
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waar voor de andere woningen een vrijstelling van belasting op leegstand is bekomen tot 10 
januari 2020. Als voor een deel van de woningen vrijstelling van leegstandsheffing wordt 
gegeven, menen ze dat dit voor alle woningen moet zijn, omdat zij één geheel vormen met het 
project van de vervangingsbouw van zestien woningen.
- Er kan in dit dossier overmacht worden ingeroepen: de afbraak van de woningen is zes 
maanden vertraagd door een beroep tegen de bouwvergunning, ingediend bij de bestendige 
deputatie, door een buurman.
- De historiek die de doorloop van de procedure aantoont tussen 2015 (beslissing voor 
vervangingsbouw) en mei 2018 (effectieve sloop) is als volgt:

Data  Omschrijving
27 maart 2014 aankoop door SNMH van het pand Baenslandstraat 31 dat eigendom 

was van een particulier; nu behoort de hele wijk tot het patrimonium 
van SNMH en is vervangingsbouw mogelijk

december 2014 leegstand in Baenslandstraat 13 en 23
20 december 2015 vrijstelling van leegstandsbelasting tot 8 december 2016 voor deze 

panden
6 maart 2015 brief van SNMH aan college om rooilijn te verleggen
25 maart 2015 start verhuisbewegingen in Baenslandstraat 1-31
2 april 2015 aanmelding op het lokaal woonoverleg van bouwdossier 

Baenslandstraat 1-31
22 mei 2015 openbare aanbesteding voor aanstelling architect
11 augustus 2015 buurtinformatievergadering noodwoningen Baenslandstraat
30 september 2015 raad van bestuur gunt de architectuuropdracht aan VOLT
28 oktober 2015 openbaar onderzoek voor verleggen van de rooilijn
2 november 2015 tekenen van het contract met architect VOLT
2016 leegstand waarbij vijf woningen aan het OCMW worden verhuurd voor 

dakloze gezinnen
2016 opmaak van het bouwdossier
12 april 2016 tekenen van de aankoopakte van een stukje tuin van een buurman, 

waardoor de bouwplannen moeten worden aangepast
februari 2017 opmaak archeologische nota
20 februari 2017 vrijstelling van leegstandsbelasting tot 10 januari 2020 voor de 

panden Baenslandstraat 3, 7, 11, 19, 25, 29 en 31 (opmerking: 
Baenslandstraat 13 en 23 hadden hierbij mee opgenomen moeten 
zijn)

15 juni 2017 indienen bouwaanvraag en sloopvergunning
7 november 2017 stedenbouwkundige vergunning afgeleverd
20 november 2017 beroep tegen de bouw- en sloopvergunning door een buurman bij de 

bestendige deputatie
16 april 2018 bezwaar van SNMH tegen de leegstandsbelasting
mei 2018 einde van de beroepsprocedure tegen de bouwvergunning
2 mei 2018 start van het bouwproject, met sloop van de zestien bestaande 

woningen
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Ontlasting van de belasting kan, op basis van het belastingreglement, niet verleend worden. De 
laatste bewoning in de woning Baenslandstraat 13 dateert van 16 april 2013 en die in de 
woning Baenslandstraat 23 dateert van 16 december 2012. Voor deze woningen verkreeg men 
reeds gedurende drie aanslagjaren een vrijstelling van de belasting, waardoor men geen beroep 
meer kan doen op een bijkomende vrijstelling wegens omgevingsvergunning.
Aangezien de woningen deel uitmaken van een project dat door omstandigheden pas later is 
van start kunnen gaan (de woningen zijn ondertussen afgebroken en het nieuwbouwproject is 
gestart), waren de woningen op de verjaardag van de inventarisatiedatum nog steeds 
opgenomen op de inventaris van leegstaande woningen, waardoor ze dus belastbaar werden. 
Indien deze omstandigheden zich niet hadden voorgedaan, zouden de woningen (meer dan 
waarschijnlijk) voor de verjaardag van de inventarisdatum afgebroken zijn geweest, zodat ze 
ook zouden geschrapt zijn van de inventaris en niet langer belastbaar zouden zijn geweest.
Om leegstand en de daarbij horende problemen (verkrotting, krakers …) te vermijden, opteert 
verzoeker er normaal voor om zulke woningen zo vlug mogelijk te slopen (cfr. de voormalige 
bejaardenwoningen in Daliaweg-Madeliefjesdreef die lang voor gestart werd aan de 
nieuwbouw, al afgebroken waren). Dat is hier niet gebeurd, omwille van het gedeeltelijk gebruik 
als noodwoning. De zestien woningen vormden samen één U-vormig bouwblok. Op 
uitdrukkelijke vraag van OCMW en CAW zijn de meest bruikbare woningen – een vijftal – ter 
beschikking gesteld als noodwoning voor daklozen. Daardoor is de afbraak uitgesteld en 
langdurige leegstand in de overige woongelegenheden ontstaan. Een gedeeltelijke sloop van de 
niet-gebruikte delen was hier geen optie. 
Deze omstandigheden (onder andere het beroep tegen de bouw- en sloopvergunning) kunnen 
zelfs als een vorm van overmacht beschouwd worden. Het begrip 'overmacht' in het fiscaal 
recht wordt ruimer geïnterpreteerd dan in het gemeen recht. In overeenstemming met de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan de belastingplichtige zich derhalve op overmacht 
beroepen telkens wanneer zulks het gevolg is van redenen onafhankelijk van zijn wil. Om 
overmacht te bewijzen moet de belastingplichtige bijgevolg aantonen dat hij tevergeefs alle 
stappen heeft ondernomen die een goede huisvader in dezelfde omstandigheden zou getroffen 
hebben om de belast(bar)e situatie te vermijden. Als overmacht kan een situatie gelden die te 
wijten is aan redenen buiten de wil van de houder van het zakelijk recht, van wie redelijkerwijze 
niet kan verwacht worden dat hij een einde stelt aan die situatie.
Op grond hiervan kan ontlasting van de belasting verleend worden, wat in dit specifiek geval 
tevens een afwijking van de bepalingen van het belastingreglement betekent: in de laatste 
alinea van artikel 6 van het reglement wordt bepaald dat de totale vrijstelling van de belasting 
(al dan niet gecumuleerd) evenwel beperkt blijft tot drie aanslagjaren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 6 stemmen tegen (Vlaams Belang en PVDA) 
en 10 onthoudingen (CD&V en sp.a)

Artikel 1
het bezwaar van Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba, William Griffithstraat 92, 
9100 Sint-Niklaas, tegen twee aanslagen van 5.000 EUR, die werden aangerekend in het kader 
van de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en 
woningen, aanslagjaar 2017, voor twee leegstaande woningen, Baenslandstraat 13 en 23 te 
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Sint-Niklaas, als ontvankelijk en gegrond in te willigen, en ontlasting van de belasting te 
verlenen ten bedrage van tweemaal 5.000 EUR.

Boekhouding

5 2019_GR_00244 Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2018: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen 40, 41, 56, 176 en 260.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
besluit van 23 november 2012.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 26 november 2012.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 tot vaststelling van het budget 2018, 
gewijzigd bij beslissing van 22 juni 2018.

Argumentatie
De jaarrekening bevat tal van verplichte rapporten. Deze rapporten zijn in hoofdzaak financieel 
van aard, maar niet uitsluitend.
A. Facultatief zijn de belangrijkste beleidsrealisaties in 2018 per beleidsdomein opgenomen in 
een beschrijvend document, naar analogie met de samenvattende strategische tekst in het 
meerjarenplan en het budget. Het prioritair en niet-prioitair gevoerd beleid wordt hierin 
verwoord.
B. Het verplicht rapport doelstellingenrealisatie geeft de mate van realisatie van het prioritair 
beleid weer:
- per prioritaire beleidsdoelstelling;
- per prioritair actieplan;
- per prioritaire actie;
met per prioritair actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven in 2018.
De verdeling prioritaire/niet-prioritaire acties in de BBC is gebaseerd op de structuur van het 
witboek:
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- Er zijn 34 thematische beleidsdoelstellingen (financiën, personeel/interne organisatie, 
burgerzaken ...). Alle actieplannen en acties die hieronder vallen zijn prioritair en moeten 
worden geëvalueerd op hun realisatiegraad voor 2018.
- Daarnaast zijn er vier niet-prioritaire actieplannen (één per beleidsdomein) voor het regulier 
beleid. De acties die hieronder vallen worden niet geëvalueerd.
Of een actie al dan niet of deels is gerealiseerd, is gebaseerd op een ambtelijke inschatting door 
de betrokken dienst. In de toelichting bij de evaluatie staat, indien relevant, extra uitleg.
Hierbij passen volgende kanttekeningen:
- ook de acties die volgens het meerjarenplan pas in één van de volgende jaren aan bod komen, 
zijn in het overzicht voor 2018 vermeld. Voor dergelijke acties is het vooral van belang dat ze 
bereikt zijn op het einde van de periode van het meerjarenplan;
- dat geldt ook voor de actieplannen en beleidsdoelstellingen, die eind 2018 uiteraard nog niet 
volledig gerealiseerd zijn. Rond elk actieplan en elke beleidsdoelstelling werden in 2018 al 
acties opgestart, vandaar dat de actieplannen en beleidsdoelstellingen voorlopig allemaal 
dezelfde beoordeling krijgen (deels gerealiseerd), uitgezonderd die paar plannen die zeer 
concreet werden geformuleerd en ondertussen zijn afgehandeld.
C. De jaarrekening bevat volgende verplichte financiële rapporten:
- (J) De financiële toestand:
1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op 
kasbasis in het budget;
2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de 
autofinancieringsmarge in het budget.
- Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 
en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.
- (J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop 
de jaarrekening betrekking heeft:
1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen;
2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.
- (J2) De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het 
vlak van de exploitatie.
- (J3) De investeringsrekening bevat:
1° een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële 
boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en 
schenkingen;
2° per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de 
rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe.
- (J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de 
hand van:
1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of 
investeringsrekening;
4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
5° de bestemde gelden.
- (J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het 
financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.
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- (J7) De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het 
financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.
- (TJ1) De toelichting bij de exploitatierekening per beleidsdomein: uitgaven en ontvangsten 
van de exploitatierekening opgesplitst per soort (bijvoorbeeld operationeel, financieel …) en dit 
per beleidsdomein.
- (TJ2) De evolutie van de exploitatierekening.
- (TJ3) De toelichting bij de investeringsrekening per beleidsdomein: uitgaven en ontvangsten 
van het investeringsbudget opgesplitst per soort (bijvoorbeeld financiële vaste activa, materiële 
en immateriële vaste activa …) en dit per beleidsdomein.
- (TJ4) De evolutie van de investeringsverrichtingen.
- (TJ5) De stand van de kredieten per investeringsenveloppe: een overzicht, per 
investeringsenveloppe, van de verbinteniskredieten, vastleggingen en aanrekeningen, en dit 
zowel voor de uitgaven als de ontvangsten.
- (TJ6) De evolutie van de liquiditeitenrekening.
- (TJ7) De toelichting bij de balans.
- (TJ) Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.
Ten slotte wordt facultatief per actie, zowel prioritair als niet-prioritair, nog een financieel 
rapport (beginbudget, eindbudget, jaarrekening - per actie, gestructureerd per beleidsdomein/ 
veld/item) voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a), 5 stemmen tegen (CD&V) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang en PVDA)

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

Bijlagen
Jaarrekening 2018 GR21062019

6 2019_GR_00243 Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: 
aanpassing nr. 12: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge, Marijke Henne en Sofie Heyrman. 

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aanpassing nr. 12 van het meerjarenplan 2014-2019 
goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen 40, 41, 171, 176, 249 en 260.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
besluit van 23 november 2012.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 26 november 2012.
Omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 over de richtlijnen over de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de 
beleid- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2014/04 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
Omzendbrief BB 2015/02 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2016.
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en éénjarige 
meerjarenplannen 2019.
Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 tot vaststelling van het meerjarenplan 2014-
2019.
Gemeenteraadsbesluiten van 27 juni 2014, 18 december 2014, 26 juni 2015, 17 december 2015, 
26 februari 2016, 24 juni 2016, 21 december 2016, 23 juni 2017, 19 december 2017, 22 juni 
2018 en 20 december 2018 tot aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas is sedert 1 januari 2014 ingestapt in de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet en uitvoerende besluiten en omzendbrieven 
werd voor de periode 2014-2019 een meerjarenplan met een strategische nota, een financiële 
nota en een aantal toelichtingen voorgelegd.
Het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2018 moet worden opgenomen in 
het meerjarenplan. De aanpassingen worden toegelicht in de rapporten als bijlage:
- strategische nota overzicht beleidsdoelstellingen na budgetwijziging;
- wijziging financieel doelstellingenplan;
- wijziging staat financieel evenwicht;
- motivering van de wijzigingen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 6 stemmen tegen (CD&V en PVDA) en 10 
onthoudingen (Vlaams Belang en sp.a)
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Artikel 1
aanpassing nr. 12 van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren, conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
Budgetwijziging juni 2019 - INVESTERINGEN 
AMJP nr 12 GR21062019
Budgetwijziging juni 2019 - EXPLOITATIE

7 2019_GR_00245 Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: wijziging nr. 1: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wijziging nr. 1 van het budget 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen 40, 41, 56, 171, 176, 249 en 260.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 26 november 2012.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
besluit van 23 november 2012.
Omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 over de richtlijnen over de strategische 
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 tot vaststelling van het budget 2019.

Argumentatie
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet en de uitvoerende besluiten en 
omzendbrieven worden een aantal verplichte BBC-rapporten voor de wijziging van het budget 
2019 voorgelegd.
Beleidsnota:
1.  Motivering wijzigingen.
2.  Wijzigingen doelstellingennota.
3.  Herziening doelstellingenbudget.
4.  Herziening financiële toestand.
5.  Wijziging lijst met overheidsopdrachten.
6.  Wijziging lijst met daden van beschikking.
7.  Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies.
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Financiële nota:
1.  Wijzigingen exploitatiebudget.
2.  Wijzigingen investeringsenveloppes.
3.  Wijzigingen transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
4.  Wijzigingen liquiditeitenbudget.
Aanvullend, en enkel ten behoeve van de raadsleden, wordt een facultatief overzicht van de 
wijzigingen ter beschikking gesteld.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 6 stemmen tegen (CD&V en PVDA) en 10 
onthoudingen (Vlaams Belang en sp.a)

Artikel 1
wijziging nr. 1 van het budget 2019 goed te keuren, conform de bijlagen gehecht aan de 
notulen van deze zitting.

Artikel 2
de wijzigingen in de lijst van nominatief toegekende subsidies goed te keuren, die deel 
uitmaakt van de beleidsnota van het budget. Voor overheidsopdrachten en daden van 
beschikking werd geen nominatieve lijst opgesteld waardoor het college bevoegd wordt voor de 
vaststelling van de voorwaarden en de bepaling van de wijze van gunnen. De gemeenteraad 
heeft op 26 november 2015, 21 december 2016 en 9 januari 2019 de verrichtingen die al dan 
niet beschouwd worden als zijnde van dagelijks bestuur en derhalve wel of niet gedelegeerd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

Bijlagen
Budgetwijziging juni 2019 - INVESTERINGEN
Budgetwijziging juni 2019 - EXPLOITATIE

8 2019_GR_00263 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis: jaarrekening 2018: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

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

Bondige toelichting
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De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis heeft op 20 mei 2019 haar 
jaarrekening 2018 vastgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze jaarrekening goed te keuren aan de hand van het 
verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen 231 tot en met 244, met in het bijzonder artikel 243.
Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende 
goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 met betrekking tot de oprichting 
van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 betreffende de oprichting van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis en vaststelling van de statuten.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2013 houdende goedkeuring van het ontwerp van 
statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2013 in verband met het sluiten van een 
beheersovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Statuten autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, artikel 37 § 2 betreffende de goedkeuring van 
de jaarrekening.
Raad van bestuur van 20 mei 2019 betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2018.

Argumentatie
De jaarrekening van het AGB ’t Bau-huis bestaat uit de beleidsnota (doelstellingenrealisatie, 
doelstellingenrekening en financiële toestand), de financiële nota (exploitatierekening, 
investeringsrekening en liquiditeitenrekening) en de samenvatting van de algemene rekeningen 
(balans, staat van opbrengsten en kosten). Daarnaast is er ook een toelichting waarin de 
waarderingsregels worden opgenomen.
De jaarrekening is gecontroleerd door een externe commissaris erkend bedrijfsrevisor, 
aangesteld door de gemeenteraad van 26 juni 2015. Het commissarisverslag werd opgemaakt 
ná de raad van bestuur van 20 mei 2019.

Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten is in de BBC anders ingedeeld dan de vroegere 
resultatenrekening die uit de vennootschapsboekhouding voortvloeit, maar uiteindelijk wordt 
een gelijkaardig resultaat van het boekjaar berekend. 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 en 
verrekening van investeringssubsidies). De staat is ingedeeld in operationele, financiële en 
uitzonderlijke opbrengsten en kosten.
Het over te dragen overschot van het boekjaar 2018 (2017) bedraagt 34.384,62 EUR (24.739,05 
EUR).
Dit overschot valt uiteen in twee delen: een budgettair deel +114.832,73 EUR (+114.864,26 
EUR)( = exploitatieresultaat) en een boekhoudkundig deel met betrekking tot de niet-kas-kosten 
en -opbrengsten en overlopende rekeningen -80.448,11 EUR (-90.125,21 EUR).



Gemeenteraad 17/95 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

Het negatief effect van het boekhoudkundig deel ten behoeve van 80.448,11 EUR (90.125,21 
EUR) op het resultaat van 2018 (2017) is ontstaan door afschrijvingskosten -167.273,48 EUR (-
167.064,13 EUR), het in kosten nemen van niet-aftrekbare btw -64.934,12 EUR (-65.744,55 
EUR), overlopende rekeningen ontvangsten -7.704 EUR (-16.780 EUR) en tenslotte van het 
definitief in resultaat nemen van de investeringssubsidie +159.463,49 EUR (+159.463,48 EUR).

Balans

Het balanstotaal op 31 december 2018 (momentopname) bedraagt 5.185.063,13 EUR.
Naast het gebouw en het terrein (zie actief rubriek II.C.) vinden we ook de vorderingen uit 
ruiltransacties (zie actief rubriek I.B.1.; dit zijn onder andere nog niet betaalde verhuringen op 
balansdatum) terug als voornaamste posten van het actief.
Het passief bestaat onder andere uit de schulden uit ruiltransacties (zie passief rubriek I.A.1.c.; 
dit zijn de openstaande leveranciers op balansdatum), de overlopende rekening (zie passief 
rubriek I.A.3.; dit is de correctierekening die gebruikt wordt om de in 2018 gefactureerde 
ontvangsten over te dragen naar de rekening van volgend jaar) en de schulden die in 2019 
moeten betaald worden (zie passief rubriek I.A.4.; dit zijn de aflossingen te betalen in 2019). De 
schuld op lange termijn geeft het saldo van de lening weer ná de aflossingen die in 2019 
moeten worden voldaan (zie passief rubriek I.B.1.b.).
Het netto-actief is de sluitpost van de balans en bestaat uit het kapitaal (910.000 EUR), het 
overgedragen tekort (-136.520,52 EUR) en het saldo van de investeringssubsidies ná jaarlijkse 
verrekening ervan in de opbrengsten (3.395.026,75 EUR) (zie passief rubriek II.).

Budgettaire rekening ten opzichte van budget 2018

Uit de bijlage 'doelstellingenrealisatie 2018' blijkt dat voor de exploitatie aan ontvangstenzijde 
er 29.636,20 EUR meer werd ontvangen dan begroot en aan uitgavenzijde er 36.520,03 EUR 
minder werd uitgegeven; een positief saldo dus van 66.156,23 EUR. Hierdoor wordt het 
financieel draagvlak groter op moment van de jaarrekening ten opzichte van het budget (zie 
hierna autofinancieringsmarge).
Op het niveau van de investeringen werd er 79.055,74 EUR minder ontvangen 
(=investeringssubsidie van de stad aan het AGB) dan voorzien en 82.525,17 EUR minder 
uitgegeven (=investeringen) dan begroot; een positief saldo dus van 3.469,43 EUR. De niet 
afgesloten investeringen worden echter doorgeschoven naar 2019, zowel de ontvangsten als de 
uitgaven.
Tenslotte is voor de rubriek 'Andere' het begrote bedrag ook effectief uitgegeven.
De drie rubrieken samen (+66.156,23 EUR, +3.469,43 EUR en +0,64 EUR) geven een positief 
verschil van 69.626,30 EUR. Dit verklaart het verschil tussen het gebudgetteerde resultaat 
(=budget) van -1.454,43 EUR enerzijds en het budgettair resultaat van het boekjaar 
(=jaarrekening) van +68.171,87 EUR anderzijds.
De bedragen zijn ook terug te vinden in de bijlage 'J: de financiële toestand' (pagina 2 – 
resultaat op kasbasis-rubriek IV. Budgettair resultaat boekjaar).
In de bijlage 'standopgaven van de ontvangsten en uitgaven' zijn meer details terug te vinden 
over kredieten en rekeningcijfers per actie en raming.

Schema J: Financiële toestand
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Resultaat op kasbasis:
Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden (nihil in AGB) 
en is een parameter voor het toestandsevenwicht (op korte termijn). Het resultaat op kasbasis 
van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk aan nul. Dit wil zeggen dat het AGB 
tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.
Het resultaat op kasbasis bedraagt 161.666,43 EUR. Dit is 99.502,76 EUR meer dan het initiële 
budget waardoor er dus een gezond structureel evenwicht is.

Autofinancieringsmarge (AFM):
Dit is het verschil tussen, enerzijds, het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie 
dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en 
anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven zelf. Dit drukt met andere woorden uit hoeveel 
van de middelen er overblijven die het AGB heeft gegenereerd uit de exploitatie, na vereffening 
van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te 
financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De 
autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel evenwicht (tijdens de 
beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.
Bij het AGB is de AFM eind 2018, 74.453,37 EUR. Dit is 66.156,87 EUR meer dan het budget ten 
gevolge van een groter financieel draagvlak (zie hiervoor ‘budgettaire rekening ten opzichte van 
budget 2018). De AFM wordt groter maar is steeds positief waardoor er dus een structureel 
evenwicht blijft.

Waarderingsregels

De waarderingsregels maken deel uit van de jaarrekening en zijn ongewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar. Deze waarderingsregels zorgen voor een consistente waardering van vorderingen, 
schulden, vaste activa …

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a), 5 stemmen tegen (CD&V) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang en PVDA)

Artikel 1
de jaarrekening 2018 van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.

Artikel 3
kwijting te verlenen aan de commissaris.
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Bijlagen
de doelstellingenrealisatie
J De financiële toestand
J1 de doelstellingenrekening 2018
J2 De exploitatierekening
J3 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018
J4 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
J5 De liquiditeitenrekening 2018
J6 de balans
J7 De staat van opbrengsten en kosten
Proef en saldi balans
Standopgave ontvangst
Standopgave uitgave
TJ Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
TJ Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
TJ1 Exploitatierekening per beleidsdomein
TJ2 Evolutie van de exploitatierekening
TJ3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
TJ6 De evolutie van de liquiditeitenrekening
TJ7 De toelichting bij de balans
verslag commissaris
Waarderingsregels AGB 2018

9 2019_GR_00264 Politieaangelegenheden: politiezone: begrotings- en 
jaarrekening 2018: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Interpellatie door raadslid Julien Ghesquière. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2018 van de politiezone 
Sint-Niklaas goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, artikel 34.
Nieuwe gemeentewet, Titel VI, Hoofdstuk I, artikel 240 § 1.
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie, artikelen 66 tot en met 72.
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Argumentatie
In de ééngemeentezones behouden de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen en de burgemeester hun bevoegdheden.
De begrotingsrekening sluit af met:
  - gewone dienst:
     - een begrotingsresultaat van 2.956.208,09 EUR;
     - een boekhoudkundig resultaat van 3.038.207,26 EUR.
  - buitengewone dienst:
    - een begrotingsresultaat van 29.979,12 EUR;
    - een boekhoudkundig resultaat van 481.264,00 EUR.
De balans sluit af met een totaal van 17.070.486,76 EUR.
De resultatenrekening sluit af met een uiteindelijk boni van 1.976.090,96 EUR, namelijk een 
exploitatieboni van 1.968.033,99 EUR en een uitzonderlijk boni van 8.056,97 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 36 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
de begrotings- en jaarrekening 2018 van de politiezone Sint-Niklaas goed te keuren.

Bijlagen
Politiezone jaarrekening 2018

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

10 2019_GR_00266 Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 
2018 en planning 2019-2020: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge. 
Toelichting door raadslid Jos De Meyer bij het stemgedrag van zijn fractie.

Bondige toelichting
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In gemeenteraadszitting van 26 september 2014 werden de methodologie en de aanpak voor 
organisatiebeheersing goedgekeurd. Jaarlijks worden prioritaire thema’s en/of diensten 
gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende en afdoende maatregelen in verband met de 
organisatiebeheersing. Over de uitgevoerde en geplande activiteiten in verband hiermee wordt 
jaarlijks gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 
voor 2018 en de planning voor 2019-2020.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 217 tot en met 219 en 592.
Gemeentedecreet, artikelen 99, 100 en 101 (in overgang tot 30 juni 2019).
Gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2014 houdende goedkeuring van het 
internecontrolesysteem (in overgang tot 30 juni 2019).

Argumentatie
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie:
- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;
- wetgeving en procedures naleeft;
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het kader voor organisatiebeheersing wordt vastgelegd door de raad. Dit gebeurde op 26 
september 2014 voor de stad en op 19 augustus 2010 voor het OCMW. In toepassing van het 
nieuwe decreet lokaal bestuur, dat aan organisatiebeheersing een veel bredere rol toebedeelt, 
wordt in zitting van 21 juni 2019 een nieuw gemeenschappelijk kader voor stad en OCMW 
goedgekeurd.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau; de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar.
In het rapport dat nu wordt voorgelegd wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken 
van de acties die zijn uitgevoerd in het kader van organisatiebeheersing in 2018 en de planning 
voor 2019 en 2020.
De acties worden sedert 2017 beheerd in de tabel ‘Planning en opvolging 
organisatiebeheersing’, die als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. In deze tabel wordt elke 
beheersmaatregel gekoppeld aan de bron van risicodetectie, een omschrijving, een eigenaar, 
een timing en een status. Halfjaarlijks wordt de stand van zaken qua uitvoering opgevraagd 
door het team beleidsondersteuning en besproken door het managementteam. De tabel vormt 
de basis voor het jaarlijks verplicht verslag.
De audits van Audio en Audit Vlaanderen zijn opgenomen in de tabel onder een algemene 
noemer. De acties zijn opgenomen en worden opgevolgd in aparte documenten, opgesteld door 
de auditdiensten met bijhorende instructies. In het verslag wordt daarom uitvoerig ingegaan op 
de stand van zaken met betrekking tot de audits die lopende en gepland zijn.
Ook de bespreking van de signalen rond dienstverlening, geformuleerd door de ombudsvrouw, 
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die aanleiding kunnen geven tot het bijkomend ondernemen van actie in het kader van 
organisatiebeheersing, wordt in dit verslag opgenomen.

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

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 2018 en de planning voor 2019 en 
2020.
Een exemplaar van dit rapport en de planning wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Planning en opvolging_organisatiebeheersing 2018 2019 2020.
Rapport organisatiebeheersing 2018

11 2019_GR_00265 Organisatiebeheersing: nieuw 
organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De huidige organisatiebeheersingssystemen voor stad en OCMW moeten geïntegreerd worden 
tot één systeem voor beide organisaties. Het nieuwe systeem moet uiteraard voldoen aan de 
bepalingen van het nieuwe decreet lokaal bestuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe organisatiebeheersingssysteem goed te 
keuren.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, artikelen 41 en 217 tot en met 220.

Argumentatie
1. Bepalingen in de regelgeving

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van de bepalingen over organisatiebeheersing in 
het decreet lokaal bestuur (DLB), het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en 
beheerscyclus (BVR BBC), de memorie van toelichting bij het decreet en het verslag aan de 
Vlaamse Regering dat bij het besluit hoort.  

A. Kader voor organisatiebeheersing

Artikel 41 DLB: Gemeenteraad keurt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 
goed (niet delegeerbaar aan college).
Artikel 78 DLB: OCMW-raad keurt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 
goed (niet delegeerbaar aan vast bureau).
Memorie van toelichting DLB p. 15: De bepalingen over het organisatiebeheersingssysteem van de 
gemeente en het OCMW hernemen de bestaande bepalingen over het intern controlesysteem van die 
besturen, met dien verstande dat ze in beperkte mate worden uitgebreid. Er wordt een decretaal 
kader gecreëerd, waarbinnen de besturen zelf hun regels kunnen vastleggen. Dat kader vervangt de 
bestaande regels, die vaak erg gedetailleerd waren, bijvoorbeeld wat betreft de bepalingen over de 
financiën.

B. Organisatie en rapportering

Artikel 171 DLB: De algemeen directeur staat in voor het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 217 DLB: Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die 
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- wetgeving en procedures naleeft;
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- de activa beschermt en fraude voorkomt.
Artikel 218 DLB: Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de 
organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem 
betrokken zijn. 
Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van 
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de 
gemeentelijke diensten.
Artikel 219 DLB: Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen 
directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het 
organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen 
aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
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De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar.
Memorie van toelichting DLB p. 98: Artikel 218. Dit artikel herneemt artikel 100, §1, tweede lid, en 
artikel 100, §2, van het gemeentedecreet en artikel 99, §1, tweede lid, en artikel 99, §2, van het 
OCMW-decreet. De concrete invulling van het organisatiebeheersingssysteem kan verschillende 
vormen aannemen. Daarbij kan aandacht besteed worden aan:
- hoe men het proces van beleidsplanning, -uitvoering en –evaluatie concreet invult met het oog op 
het bereiken van de beleidsdoelstellingen;
- welke monitoringsystemen men ontwikkelt om relevante data over het gevoerde beleid en beheer te 
verzamelen;
- hoe men de sleutelprocessen beheert en de belangrijkste risico’s identificeert en welke 
risicobeheersingsmaatregelen er genomen worden;
- hoe men de verwachtingen van de belanghebbenden in kaart brengt en er de dialoog mee aangaat;
- hoe men de inzet en de prestaties van het personeel opvolgt en hoe de instrumenten van het 
personeelsbeleid geëvalueerd worden;
- hoe men de belangrijkste waarden van de organisatie in de werking inpast en het integriteitsbeleid 
vorm geeft;
- het kader voor het informatiebeheer en de interne en externe communicatie;
- het kader voor het financieel management en de financiële rapportering, waaronder:
   - wie verantwoordelijk is voor de facturatie van de te ontvangen bedragen en onder welke 
voorwaarden dat gebeurt;
   - wie verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de te betalen bedragen en onder welke 
voorwaarden dat gebeurt;
   - wie verantwoordelijk is voor de kasverrichtingen en onder welke voorwaarden die gebeuren;
   - aan wie kasprovisies kunnen worden ter beschikking gesteld voor het betalen van geringe 
exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan, 
en onder welke voorwaarden dat gebeurt;
   - de regels voor de kredietbewaking;
- het kader voor het facilitair management;
- het kader voor het beleid en het beheer inzake informatie- en communicatietechnologie en -
veiligheid;
- hoe de naleving van de relevante wet- en regelgeving gegarandeerd wordt, waaronder wie advies 
kan vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid voor verrichtingen die 
van de visumverplichting zijn uitgesloten;
- de regels voor de actualisatie van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van de gemeente van welke aard ook.
Artikel 219. Dit artikel herneemt artikel 100, §1, eerste lid, en deels artikel 101 van het 
Gemeentedecreet en artikel 99, §1, eerste lid, en deels artikel 100 van het OCMW-decreet. Daaraan 
wordt toegevoegd, op aangeven van de Raad van State, dat de rapportering uiterlijk gebeurt op 30 
juni van het daaropvolgende jaar.
De rapportering over het systeem van organisatiebeheersing bevat idealiter een overzicht van de 
sterke punten en de verbeterpunten op vlak van organisatiebeheersing. Daarnaast wordt 
weergegeven welke acties de organisatie zal nemen om de organisatiebeheersing te versterken, wie 
die acties opneemt en welke timing daar tegenover staat. Het opmaken van een dergelijk beeld kan 
gebeuren aan de hand van een periodieke zelfevaluatie. De organisatie is vrij om de vorm van de 
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rapportering te kiezen.
Deze rapporteringsverplichting staat tegenover de sterk gestegen autonomie op vlak van interne 
organisatie die lokale besturen krijgen in dit ontwerp van decreet. Door die autonomie is het nog 
belangrijker dat de organisatie transparant is over haar functioneren.
Memorie van toelichting DLB p. 99: Artikel 220. Dit artikel regelt de manier waarop de algemeen 
directeur en de financieel directeur hun bevoegdheden kunnen toevertrouwen aan andere 
personeelsleden van de gemeente of het OCMW. Het gaat hier niet om de bevoegdheden die de 
algemeen directeur heeft in het politieke functioneren van het bestuur, maar enkel om de 
bevoegdheden die te maken hebben met het ambtelijke functioneren van het bestuur. Vandaar dat de 
tekst van dit ontwerp van decreet bij de algemeen directeur verwijst naar het 
organisatiebeheersingssysteem.
Memorie van toelichting DLB p. 162. Afdeling 3. Organisatiebeheersing
Artikel 592. Dit ontwerp van decreet heeft een groot aantal detailbepalingen uit het Gemeente- en 
OCMW-decreet niet hernomen, met name wat betreft financiële procedures. Voortaan wordt het aan 
de besturen overgelaten om daaromtrent de nodige regels op te nemen in hun 
organisatiebeheersingssysteem. Aangezien de nieuwe regels over de organisatiebeheersing evenwel 
pas in werking treden op 1 januari 2019 en de oude regels op diezelfde dag ophouden te bestaan, 
bepaalt dit artikel een overgangsperiode van zes maanden. In die periode kunnen de besturen, in 
afwachting van een eigen regeling, nog terugvallen op de oude regels. Zodra ze een nieuwe regeling 
hebben uitgewerkt, vervangt die de oude regels. Deze overgangsbepaling biedt de besturen ook de 
mogelijkheid om de nieuwe regels gefaseerd uit te werken, waarbij de bestaande regelingen in 
meerdere stappen worden vervangen door nieuwe. Dat proces moet echter afgerond zijn voor 1 juli 
2019.

C. Taakverdeling tussen leidinggevende functies

Artikel 175 DLB: De adjunct-algemeen directeur staat de algemeen directeur bij in de vervulling 
van zijn ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 176 DLB: De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen 
directeur in voor […] het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen 
daarover in het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 382 DLB. De adjunct-financieel directeur staat de financieel directeur bij in de vervulling 
van zijn ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

D. Managementteam

Artikel 180 DLB: Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de 
algemeen directeur, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 181 DLB: Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de 
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam 
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de 
diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook 
de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

E. Personeel
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Artikel 188 DLB: De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor 
de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 193 DLB: De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen een 
gezamenlijke deontologische code vast voor het personeel. Die concretiseert de bepalingen van 
deze afdeling en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen, 
overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

F. Financiën

Artikel 266 DLB: Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt de voorwaarden die gelden om 
advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid van 
verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten.
Artikel 272 DLB: Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, kunnen 
provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe 
exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden 
gedaan. Het eerste lid is niet van toepassing op de betalingen vanuit die provisies.
Memorie van toelichting DLB p. 106: Artikel 256. Het budget wordt geïntegreerd in het 
meerjarenplan, zodat de specifieke bepalingen over de inhoud en de vaststellingsprocedure van het 
budget niet langer nodig zijn. De bepaling dat de ramingen voor het eerste jaar ook de kredieten 
omvatten, betekent niet dat alle ramingen voor dat jaar limitatieve kredieten zijn. Het is de Vlaamse 
Regering die de bevoegdheid krijgt om het niveau van autorisatie nader te regelen (in artikel 275). 
Het is de bedoeling om de kredietbewaking op een hoog niveau te leggen, maar elk bestuur moet 
intern (in het organisatiebeheersingssysteem) bijkomende regels opstellen voor verdere opvolging en 
bewaking van de kredieten.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 2. Een deel van die gesuggereerde bijsturingen werden 
meegenomen in de opmaak van het decreet over het lokaal bestuur. Een aantal belangrijke 
vereenvoudigingen van de regelgeving situeren zich immers op decretaal niveau. Het meest in het 
oog springend daarbij zijn de integratie van het budget in het meerjarenplan en de doorgedreven 
deregulering van allerlei detailregelingen die voortaan overgelaten worden aan het 
organisatiebeheersingssysteem van de besturen zelf.
Memorie van toelichting DLB p. 108. Afdeling 5. De jaarrekening. Artikel 260. De besturen bepalen in 
hun organisatiebeheersingssysteem de concrete regels voor de actualisatie van de inventaris.
Memorie van toelichting DLB p. 110. Artikel 266. Dit artikel herneemt artikel 160, §2, van het 
Gemeentedecreet en artikel 162, §2, van het OCMW-decreet, met enkele redactionele aanpassingen. 
De andere paragrafen van beide artikelen worden niet hernomen. Voor de onderwerpen die daarin 
werden geregeld moeten de besturen in hun organisatiebeheersingssysteem een eigen regeling 
uitwerken.
Artikel 267. Dit artikel herneemt artikel 161 van het Gemeentedecreet en artikel 163 van het OCMW-
decreet, met enkele redactionele wijzigingen, maar de weigeringen van het visum worden niet langer 
verzonden naar de provinciegouverneur. In de plaats daarvan moeten die weigeringen ter kennis 
gebracht worden van de gemeenteraad (respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn), zodat 
die ook hier zijn controlerende rol kan spelen. Dit artikel geldt voor alle weigeringen van het visum, 
dus zowel wanneer een visum moest worden aangevraagd als wanneer dat vrijwillig gebeurde. De 
regeling voor het vrijwillig aanvragen van het visum moeten de besturen opnemen in hun 
organisatiebeheersingssysteem (zie artikel 219).
Memorie van toelichting DLB p. 121. (over artikel 304): De zesde paragraaf van dit artikel herneemt 
ten slotte het grootste deel van paragraaf 4 van artikel 159 van het Gemeentedecreet. Dat artikel van 
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het Gemeentedecreet regelde het budgethouderschap, een concept dat niet in die vorm hernomen 
wordt in dit ontwerp van decreet: de diverse verschillende delegatiemogelijkheden worden niet 
langer decretaal geregeld, maar moeten door het bestuur in het organisatiebeheersingssysteem 
worden uitgewerkt.
Art. 85 BVR BBC. Een vastlegging van een transactie is de inschrijving, in een budgettair 
dagboek van de vastleggingen, van de verwachte uitgaven per boekjaar als gevolg van een 
voorgenomen of al aangegane verbintenis met een welbepaalde derde.
Het bestuur werkt de nodige regels uit in het organisatiebeheersingssysteem zodat het op basis 
van de inschrijvingen, vermeld in het eerste lid, permanent beschikt over een correct overzicht 
van de nog beschikbare kredieten.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 76. Dit besluit bevat verder geen gedetailleerde regels 
voor de kredietbewaking. Het bestuur moet zelf in het organisatiebeheersingssysteem de nodige 
regels uitwerken die een permanent overzicht van de beschikbare kredieten garanderen en 
kredietoverschrijdingen voorkomen. Die lokale regels moeten het mogelijk maken om beter in te 
spelen op de verbintenissen die niet voldoen aan het klassieke schema van overheidsopdracht, 
gunning, levering, factuur en betaling (zoals raamovereenkomsten, meerjarige onderhoudscontracten, 
leasingformules).

G. Informatieveiligheid

Artikel 113 BVR BBC. De boekhoudsoftware voorziet in de identificatie van elke gebruiker van 
het systeem, en in de identificatie van iedereen die rechtstreekse toegang krijgt tot de 
databanken waarvan het boekhoudsysteem gebruikmaakt. Het systeem biedt de mogelijkheid 
om de toegang tot bepaalde gegevens of functies te beperken voor bepaalde gebruikers, 
overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem van het bestuur.
De databanken worden alleen rechtstreeks bewerkt om de nodige herstel- en onderhouds-
werken uit te voeren, en dat is alleen mogelijk met het uitdrukkelijke akkoord van de persoon 
die aangewezen is via het organisatiebeheersingssysteem, of van zijn gemachtigde.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 87-88. Artikel 113 legt de basisregels vast voor de 
toegangsbeveiliging. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de rechtstreekse toegang tot de 
databanken waarvan het boekhoudsysteem gebruik maakt. Ook de softwareleverancier mag dat maar 
doen op voorwaarde dat hij telkens het akkoord krijgt van degene die hiervoor in het 
organisatiebeheersingssysteem werd aangeduid of zijn gemachtigde. Het verdient aanbeveling om de 
financieel directeur te betrekken bij de keuze van die persoon, aangezien hij verantwoordelijk is voor 
de boekhouding. Het spreekt voor zich dat de toegang tot die databanken alleen bestemd is voor het 
uitvoeren van de nodige onderhoudswerken en in geen geval mag leiden tot een manipulatie van 
data. Anders zouden alle ingebouwde controles op deze manier omzeild kunnen worden.
Artikel 114 BVR BBC. Telkens als gegevens verwerkt worden, wordt al de volgende informatie 
geregistreerd in een bestand:
- de identificatie van de auteur van de verwerking;
- de datum en het tijdstip van de verwerking;
- de soort verwerking.
Er wordt een bestand dat vergelijkbaar is met het bestand, vermeld in het eerste lid, 
bijgehouden van elke rechtstreekse toegang tot en elke verwerking van de onderliggende 
databanken. Dat bestand kan alleen verwijderd worden met het akkoord van twee 
personeelsleden die aangewezen zijn via het organisatiebeheersingssysteem van het bestuur.

H. Klachtenbehandeling
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Artikel 303 DLB. Het systeem van klachtenbehandeling wordt zowel voor de gemeente als voor 
het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn georganiseerd op het ambtelijke niveau en 
is maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. De 
algemeen directeur neemt dat op in het organisatiebeheersingssysteem.
Memorie van toelichting DLB p. 120. Artikel 303. Dit artikel herneemt artikel 198 van het 
Gemeentedecreet en artikel 204 van het OCMW-decreet, met enkele redactionele wijzigingen en een 
aanpassing in de indeling van de leden in paragraaf 2. Het systeem van klachtenbehandeling maakt 
deel uit van het organisatiebeheersingssysteem.
De decretale verankering van de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn (naar analogie met het Vlaams parlement) houdt een versterking in van de 
gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn en draagt bij tot een verdere 
professionalisering van het klachtenmanagement. De jaarlijkse rapportering heeft oog voor de link 
met het kwaliteitsbeleid en de verbetering van de dienstverlening.

I. Delegatie

Artikel 220 DLB: Met behoud van de toepassing van artikel 57, 85 en 196 kan de algemeen 
directeur, binnen de grenzen van het organisatiebeheersingssysteem, zijn bevoegdheden 
toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. Ook de financieel directeur kan zijn bevoegdheden toevertrouwen aan 
andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn. In beide gevallen gebeurt dat schriftelijk en met een ondubbelzinnige omschrijving van 
de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en 
rapporteringsverplichtingen.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 1: De inwerkingtreding van de bepalingen over de 
beleids- en beheerscyclus in het decreet over het lokaal bestuur verloopt gefaseerd en kan niet los 
gezien worden van de nieuwe bepalingen over de delegatiemogelijkheden en het 
organisatiebeheersingssysteem, die in werking treden vanaf 1 januari 2019. Dat betekent dat een 
aantal bepalingen van het besluit van 2010 ook met ingang van 1 januari 2019 moeten worden 
opgeheven in dit besluit.

J. Evaluatie door Audit Vlaanderen

Artikel 222 DLB: Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is 
en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan.

K. Overeenkomsten met EVA’s

Artikel 247 DLB (over EVA’s): Tussen de gemeente en de gemeentelijke vennootschap, 
vereniging of stichting wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van 
de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang. De samenwerkingsovereenkomst regelt de 
volgende aangelegenheden: […] 3° de wijze waarop de gemeentelijke vennootschap, vereniging 
of stichting zal voorzien in een systeem van organisatiebeheersing.

2. Kader voor organisatiebeheersing
Het decreet voor lokale besturen wijzigt het algemeen kader voor organisatiebeheersing dat 
eerder al door het gemeente- en OCMW-decreet werd ingesteld niet.
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Artikel 217 DLB Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die 
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen econo¬misch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het kader voor organisatiebeheersing werd voor de stad al vastgesteld bij beslissingen van 28 
september 2007 en 26 september 2014, voor het OCMW bij beslissing van 19 augustus 2010.

 

3. Een nieuw organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW
Artikel 218 DLB. Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de 
organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor ver¬antwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem 
betrokken zijn.

Ook deze bepaling is niet nieuw. Maar het decreet voor lokale besturen legt wel een verbreding 
van het organisatiebeheersingssysteem op.

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk welke items verplicht moet worden opgenomen in het 
organisatiebeheersingssysteem, maar dat er daarnaast bijkomend items op eigen initiatief 
mogen worden toegevoegd. Het is niet realistisch de bouwstenen van het 
organisatiebeheersingssysteem in één 'systeem' of document onder te brengen, daarvoor is de 
informatie te divers. Er zijn ook verschillende rapporteringstijden, het verschil in focus of doel 
van de onderdelen varieert veel, er is een pak eerder statistische informatie (afspraken, 
procedures, taakverdeling …) en daarnaast heel dynamische (voortgangsrapportering, 
projectopvolging …). 
Voorgesteld wordt volgende thema's op te nemen in het organisatiebeheersingssysteem:
- audits;
- zelfevaluaties;
- BBC;
- projecten;
- klachtenbehandeling;
- politiek-ambtelijke afspraken;
- financiën;
- personeel;
- PBW;
- procedures en afspraken;
- informatieveiligheid.

In de tabel in bijlage (die het organisatiebeheersingssysteem omvat) worden de thema's verder 
geconcretiseerd en wordt verduidelijkt wie de diverse onderdelen beheert en uitvoert, wie 
wanneer rapporteert en wanneer er wordt geëvalueerd.
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Er wordt voor gekozen om minder beschrijvend te rapporteren en eerder te focussen op de 
status van acties en projecten en opvallende vaststellingen en evoluties. De opvolging 
doorheen het jaar wordt dynamischer door de escalatie van kwesties (problemen bij uitvoering, 
bijvoorbeeld een vertraging) die besproken worden door het daartoe aangeduide orgaan. 
Tweemaal per jaar kan dan een round-up gemaakt worden, met rapportering aan het 
managementteam, het auditcomité en het uitvoerend orgaan. Eénmaal per jaar wordt er aan de 
raad gerapporteerd.

Voorlopig wordt gewerkt met excel tabellen waarin de planning en opvolging gevat worden: 
enerzijds de specifieke tabellen die gebruikt worden bij audits opgesteld door Audit Vlaanderen 
en door Audio, en een eigen opvolgtabel die alle acties samenbrengt die geen onderdeel zijn 
van audits. Er wordt blijvend gezocht naar digitaliseringsmogelijkheden. Zo zal vanaf 2020 een 
deel van de opvolging van het organisatiebeheersingssysteem in Orba, de software voor 
opvolging van doelstellingen, projecten en indicatoren, kunnen gebeuren. Het toekomstige 
nieuwe intranet zou bijvoorbeeld de plaats kunnen zijn waar statische informatie gedeeld 
wordt. In een latere fase, wanneer het datawarehouseproject van het Kenniscentrum Vlaamse 
Steden operationeel is, kan er eventueel ook een BI-tool (business intelligence) gebruikt worden 
om achterliggende data aan te spreken.

Het systeem werd besproken en goedgekeurd door het auditcomité op 5 juni 2019, verslag als 
bijlage.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
het kader voor organisatiebeheersing en het organisatiebeheersingssysteem voor stad en 
OCMW, met ingang van 1 juli 2019, goed te keuren.

Bijlagen
Nieuw systeem organisatiebeheersing vanaf 1 juli 2019
Verslag auditcomité 05062019
Kader_organisatiebeheersing_2014

12 2019_GR_00251 Definitie dagelijks bestuur: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De bevoegdheidsverdeling tussen het uitvoerend orgaan en de raad is, voor wat betreft de 
vaststelling van de plaatsingsprocedure en het vastleggen van de voorwaarden van de 
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opdracht (inclusief indicatieve raming) van overheidsopdrachten, gebaseerd op de definitie van 
wat als dagelijks bestuur wordt beschouwd. 
Deze definitie wordt met ingang van 1 januari 2020 opnieuw goedgekeurd, gelet op de 
bepalingen van het nieuw decreet lokaal bestuur (DLB), de integratie van gemeente en OCMW 
en de start van de nieuwe meerjarenplanning. De scheiding van de bevoegdheden tussen de 
raad en het uitvoerend orgaan wordt structureel afgestemd op de door de wetgever bepaalde 
bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (momenteel 144.000 EUR). Het bedrag waarvoor de algemeen directeur (of door 
hem aangeduide personeelsleden) kan worden gemachtigd om uitgaven te doen, wordt 
opgetrokken van 2.500 EUR naar 10.000 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de definitie dagelijks bestuur goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 41 8° en 10°a) 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie van 
dagelijks bestuur, gewijzigd op 27 november 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet beschouwd worden als van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Inzake overheidsopdrachten is in beginsel de raad steeds bevoegd voor de keuze van de 
plaatsingsprocedure en voor het vastleggen van de voorwaarden van de opdracht (DLB, artikel 
41 11°) en is het uitvoerend orgaan steeds bevoegd voor het voeren van de 
plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten (DLB, artikel 56 §3 
4°). 
Van die bevoegdheidsverdeling kan worden afgeweken middels het definiëren van het 
begrip ‘dagelijks bestuur’. De raad is exclusief bevoegd voor het vaststellen van wat onder dit 
begrip wordt verstaan (DLB, artikel 41 8°). 

Het uitvoerend orgaan kan de bevoegdheid ook aan de algemeen directeur toevertrouwen (DLB, 
artikel 57, tweede lid) en bepalen dat de algemeen directeur de uitoefening van die 
gedelegeerde bevoegdheid kan toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente 
(DLB artikel 57, derde lid). Het uitvoerend orgaan is daarnaast ook bevoegd om beslissingen te 
nemen op eigen initiatief in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden (DLB, 
artikel 56, §4)

De bevoegdheden tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en 
onroerende goederen, de afbakening van de delegatiebevoegdheden inzake 
budgethouderschap, de vrijstelling van de visumverplichting, de toekenning van kasprovisies 
door de algemeen directeur aan bepaalde personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven 
van dagelijks bestuur, zijn niet langer onderdeel van de definitie dagelijks bestuur. Hiervoor zijn 
in toepassing van de bepalingen inzake organisatiebeheersing aparte besluiten nodig.

De definitie dagelijks bestuur vastgesteld door de gemeenteraad verschilt momenteel van de 
definitie dagelijks bestuur vastgesteld door de OCMW-raad ('de code budgethouders'). Beiden 
hanteren dezelfde grens voor de bevoegdheidsverdeling tussen de raad en het uitvoerend 
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orgaan (135.000 EUR, exclusief btw), maar elke raad heeft andere uitzonderingen vastgesteld. 
Bovendien kent het OCMW nu budgethouderschap, waarbij de aangeduide budgethouders 
uitgaven kunnen doen tot aan de bovengrens van 135.000 EUR, exclusief btw, op het 
exploitatiebudget, behoudens enkele uitzonderingen die wel aan het vast bureau worden 
voorgelegd.

In functie van een gewenste gelijkschakeling is het aangewezen om de OCMW-regeling, 
omwille van de administratieve vereenvoudiging en de grotere autonomie, gepaard met het 
vastleggen van financiële verantwoordelijkheden en het instellen van beheersmaatregelen, niet 
volledig te niet te doen. De ondergrens bij de stad (alle uitgaven hoger dan 2.500 EUR, exclusief 
btw, worden door het uitvoerend orgaan beslist) wordt ook als zeer laag ervaren. Voorgesteld 
wordt om in de ééngemaakte definitie de algemeen directeur bevoegd te maken voor uitgaven 
tot en met 10.000 EUR, exclusief btw.

Ook is het aangewezen om in de definitie weliswaar te verwijzen naar de bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, maar om het 
bedrag zélf niet op te nemen. De wetgeving overheidsopdrachten wijzigt geregeld. Zo is het 
bedrag na de laatste aanpassing van de definitie in 2017 gestegen van 135.000 EUR naar 
144.000 EUR, exclusief btw, en wordt binnenkort opnieuw een indexering verwacht. Door het 
weglaten van het bedrag wordt vermeden dat elke wijziging van de wetgeving een wijziging in 
de definitie dagelijks bestuur tot gevolg heeft.

Wat de uitzonderingen betreft:
- de afwijkingen naar boven (overheidsopdrachten voor een bedrag hoger dan de bovengrens 
voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
momenteel 144.000 EUR, exclusief btw, waarvoor het uitvoerend orgaan toch bevoegd wordt) 
worden gemaakt volgens een technische insteek op basis van algemene rekeningcodes, omdat 
het hier om beheersbudgetten gaat. Deze uitzondering staat nu ook al in de definities dagelijks 
bestuur van stad en OCMW. De rekeningnummers zijn geactualiseerd volgens het (tussen stad 
en OCMW) gelijkgeschakeld algemeen rekeningstelsel dat in de geïntegreerde 
meerjarenplanning zal worden gehanteerd.
- de afwijkingen naar onder (overheidsopdrachten voor een bedrag hoger dan 10.000 EUR, 
exclusief btw, tot en met de bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking waarvoor de raad bevoegd blijft) gebeuren op basis van 
een inhoudelijke insteek. De selectie gebeurt op de bestaande acties in de meerjarenplanning. 
De beslissing tot aanduiding van die acties wordt samen met de beslissing tot vaststelling of 
jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning genomen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
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een overheidsopdracht als volgt te definiëren: "Een overeenkomst onder bezwarende titel die 
wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking 
heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten."

Artikel 2
het begrip ‘dagelijks bestuur’ met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen als volgt:

§1. Worden beschouwd als vallend onder de definitie 'dagelijks bestuur' de verrichtingen die 
betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de financiële impact is 
voorzien op het exploitatie-, investerings- of financieringskrediet, en dit ten belope van 
maximaal het totaal bedrag (exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is 
opgenomen als bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

§2. In afwijking van §1 worden alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van 
een verbintenis die verrekend wordt op algemene rekeningen zoals opgenomen in bijlage 1 
altijd beschouwd als vallend onder de definitie van dagelijks bestuur.

§3 In afwijking van §1 zal de raad, naar aanleiding van de vaststelling van de 
meerjarenplanning en de jaarlijkse aanpassing ervan, een lijst vaststellen van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

§4 Wordt beschouwd als vallend onder de definitie 'dagelijks bestuur' de aanpassing van de 
raming van een overheidsopdracht van werken, leveringen of diensten, waarvan de raad de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden heeft vastgesteld, in zoverre deze de door de raad 
vastgestelde indicatieve raming niet met meer dan 25 % (exclusief btw) overstijgt. Bij 
overschrijding wordt de indicatieve raming opnieuw aan de raad voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel 3
van elke overheidsopdracht, uitgezonderd raamcontracten, waarvan voor de oorspronkelijke 
basisopdracht de raad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft vastgesteld en waarvan de 
uitgave ten gevolge van wijzigingen meer dan 10 % hoger (exclusief prijsherzieningen en 
exclusief btw) ligt dan het gunningsbedrag, ter kennisgeving voor te leggen aan de raad.
Van elke overheidsopdracht, uitgezonderd de opdrachten in uitvoering van artikel 2 §2 en 
uitgezonderd raamcontracten, waarvan het uitvoerend orgaan de wijze van gunnen en de 
voorwaarden heeft vastgesteld en de eindafrekening ten gevolge van aanvullende opdrachten 
boven het drempelbedrag voor de bevoegdheidsverdeling tussen de raad en het uitvoerend 
orgaan uitkomt, wordt kennis gegeven aan de raad.

Artikel 4
dat voor verrichtingen genoemd in artikel 1 §1 en §2, waarvoor het uitvoerend orgaan bevoegd 
is en waarvan het totale bedrag maximum 10.000 EUR exclusief btw bedraagt, het uitvoerend 
orgaan delegatie kan verlenen aan de algemeen directeur die op zijn beurt bepaalde 
personeelsleden kan machtigen.
Voor de verbintenissen van meer dan 10.000 EUR, exclusief btw, tot en met het bedrag 
exclusief btw dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, is het 
uitvoerend orgaan exclusief bevoegd en wordt er geen verdere delegatie verleend.
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Artikel 5
dat de goedkeuring van afroepen op raamcontracten, nadat de procedure overheidsopdrachten 
is gevoerd, tot de bevoegdheid van het uitvoerend orgaan behoort, die verder delegatie kan 
verlenen aan de algemeen directeur die op zijn beurt bepaalde personeelsleden kan machtigen.

Artikel 6
dat betaalbaarstelling van facturen of andere kosten ingevolge vooraf door het bevoegde 
orgaan of gemachtigde aangegane verbintenissen (lidgelden, lonen, huren, abonnementen, 
betaling van koopsommen, erfpacht-opstalvergoedingen ingevolge verleden akten …) 
gebeurt door de algemeen directeur of zijn gemachtigde. De gemachtigde om betaalbaar te 
stellen kan zowel een personeelslid van de stad zijn als een personeelslid van het OCMW. 
Hiermee wordt bevestigd dat de uitgave wettig en regelmatig is. 
De betaling wordt vervolgens in toepassing van artikel 272 van het decreet over het lokaal 
bestuur uitgevoerd na ondertekening van de girale betaling door de algemeen directeur en de 
financieel directeur, of de personen aan wie zij deze opdracht toevertrouwen. Hiermee bevestigt 
de algemeen directeur de wettigheid en regelmatigheid van de uitgave zoals die betaalbaar 
gesteld is. 
Betalingen in verband met het thesauriebeheer gebeuren autonoom door de financieel 
directeur.
Het beheer van de stadskas gebeurt door de financieel directeur met dien verstande dat 
contante betalingen en ontvangsten tot het strikt noodzakelijke beperkt worden en dat 
betalingen vooraf betaalbaar gesteld moeten worden door de algemeen directeur of zijn 
gemachtigde.

Artikel 7
dat de definitie dagelijks bestuur, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 
november 2015, aangepast op 19 december 2017 en de uitzonderingen vastgesteld door de 
gemeenteraad op 20 december 2019, van toepassing blijft tot en met 31 december 2019.

Bijlagen
ARK CBS 20052019

13 2019_GR_00246 Daden van beheer en beschikking inzake onroerende 
goederen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De algemene bevoegdheidsregeling zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de 
gemeenteraad bevoegd is voor daden van beschikking en het uitvoerend orgaan voor daden van 
beheer inzake patrimoniumbeheer. Het is aangewezen om de algemene bevoegdheidsverdeling 
te verfijnen en een afsprakenkader vast te leggen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afspraken inzake de daden van beheer en beschikking 
inzake onroerende goederen goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 41 en 56. 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie van 
dagelijks bestuur, gewijzigd op 27 november 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet beschouwd worden als van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De gemeenteraad kan de bevoegdheid voor de daden van beschikking over onroerende 
goederen niet toevertrouwen aan het uitvoerend orgaan, behalve die vermeld in DLB artikel 56, 
§3, 8°, b en artikel 84, §3, 8°b (DLB artikel 41, 11° en 78, 11°). Het uitvoerend orgaan is 
bijgevolg bevoegd voor de daden van beschikking (DLB artikel 56, §3, 8° en artikel 84, §3, 8°):
a) over roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
b) over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het 
vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd blijft.
De termen komen uit het vermogensrecht waaraan volgende definities kunnen worden gegeven:
- daden van beheer : juridische handelingen die kaderen binnen het normaal bestuur van een 
vermogen, zoals het (ver)huren voor minder dan negen jaar, het betalen van onderhoudskosten, 
het innen van intresten en dividenden ...
- daden van beschikking: juridische handelingen die een goed van een patrimonium afscheiden 
(verkoop, schenking …) of toevoegen of die een zakelijk recht doen ontstaan op een goed dat 
deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid …).
Voorgesteld wordt om de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende 
onroerende goederen voor meer dan negen jaar niet te delegeren aan het uitvoerend orgaan. 
Dit is ook het geval in de huidige definities dagelijks bestuur van stad en OCMW.
Maar omdat een verfijning van de algemene bevoegdheidsregeling aangewezen is in functie 
van looptijden en financiële effecten van patrimoniumtransacties en overeenkomsten, wordt 
wel een afsprakenkader voorgesteld.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
dat de raad met ingang van 1 januari 2020 bevoegd is voor:
- §1 alle daden van beschikking waarmee het verlenen, bekomen en wijzigen van zakelijke 
rechten met betrekking tot eigendom (aankoop, verkoop), erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden 
… gepaard gaan;
- §2 alle daden van beheer die een totale financiële impact hebben hoger dan het totaal bedrag 
(exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of die een 
overeenkomst betreffen met een niet-opzegbare duur van langer dan negen jaar.
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Artikel 2
dat het uitvoerend orgaan met ingang van 1 januari 2020 bevoegd is:
- §1 voor alle daden van beheer die een totale financiële impact van minder dan of gelijk aan 
het totaal bedrag (excl. btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als 
bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking hebben zoals :
       - de toewijzing van de diverse gebouwen, lokalen en terreinen voor gebruik door de 
stedelijke diensten, de OCMW-diensten en de diensten van de extern verzelfstandigde 
agentschappen van de stad en het OCMW;
       - het al dan niet betalend ter beschikking stellen van gebouwen, lokalen of terreinen aan 
derden voor bepaalde of onbepaalde duur mits de overeenkomst een vaste duur (niet opzegbare 
periode) heeft van maximaal negen jaar; 
         (dezelfde regeling is van toepassing voor domeinconcessies en concessies van openbare 
dienst);
       - het aangaan van verbintenissen waarbij derden gebouwen, lokalen of terreinen al dan niet 
betalend ter beschikking stellen voor bepaalde of onbepaalde duur mits de overeenkomst een 
vaste duur (niet opzegbare periode) heeft van maximaal negen jaar;
       - het verlenen en vernieuwen van concessies voor alle looptijden in het kader van het 
begraafplaatsenbeheer;
       - het aangaan van verbintenissen op basis van door de raad goedgekeurde 
modelovereenkomsten, waarin de contractvoorwaarden zijn vastgelegd.
- §2 om toestemming te geven aan derden tot overdracht van zakelijke en persoonlijke rechten 
in het kader van vastgoedcontracten waarvan de contractvoorwaarden eerder door de raad zijn 
vastgelegd; dit kan dan slaan op een doorverkoop, overdracht van erfpacht of opstal, overdracht 
van rechten van bruikleen, huur, concessie en dergelijke meer; in het geval het gaat om de 
bedrijfsgronden en/of -panden verkrijgt het uitvoerend orgaan ook de bevoegdheid om de 
bepalingen rond bestemming, tewerkstelling en bouwverplichting te wijzigen.
Voor deze aangelegenheden is het uitvoerend orgaan exclusief bevoegd en kan het geen 
delegatie verlenen aan bepaalde personeelsleden.

Artikel 3
dat de bepalingen rond de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten 
betreffende onroerende goederen in de definitie dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad op 27 november 2015, aangepast op 19 december 2017 en de uitzonderingen 
vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2018, van toepassing blijven tot en met 31 
december 2019.

14 2019_GR_00248 Organisatiebeheersing: verbintenissen met betrekking tot 
subsidies: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
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Het is aangewezen om de algemene bevoegdheidsverdeling voorzien in het decreet lokaal 
bestuur inzake subsidies te verfijnen en een afsprakenkader vast te leggen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 41.

Argumentatie
Overeenkomstig artikelen 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur kan het vaststellen van 
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies als bevoegdheid niet aan het 
uitvoerend orgaan toevertrouwd worden. 

Subsidiedossiers voldoen aan de regelgeving wanneer ze worden toegekend in uitvoering van 
een subsidiereglement, een subsidie-overeenkomst of een nominatieve subsidielijst die door de 
raad werd goedgekeurd. Omwille van de gewijzigde BBC-2020-regelgeving zal de jaarlijkse lijst 
met goedgekeurde nominatieve subsidies voorwerp moeten uitmaken van een apart 
agendapunt op de raadsvergaderingen.

Voor subsidiedossiers die naar aanleiding van bepaalde opportuniteiten ontstaan tijdens de 
loop van een jaar, en niet passen in een bestaand subsidiereglement en niet op de nominatieve 
lijst ingeschreven zijn, moeten nieuwe reglementen of periodieke aanpassingen van de 
nominatieve subsidielijst of nieuwe overeenkomsten ter goedkeuring aan de raad worden 
voorgelegd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met het hanteren van volgend begrippenkader met betrekking tot subsidies en 
samenwerkingsovereenkomsten:

Subsidie: elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de benaming 
ervan, met inbegrip van de zonder interest verleende voorschotten, toegekend ter bevordering 
van 'voor het algemeen belang dienstige activiteiten', maar met uitsluiting van de prijzen die 
aan geleerden en kunstenaars voor hun werken, worden verleend (wet van 14 november 1983). 
Een subsidie is een financiële aansporing om het gedrag van de bevolking of van een specifieke 
doelgroep te beïnvloeden in de door de overheid gewenste richting. Aan de toekenning ervan 
worden voorwaarden gekoppeld. Er moet steeds een wettelijke rechtsgrond voor bestaan (zie 
artikel 2). De financiële ondersteuning kan bestaan uit de toekenning van gelden of uit het 
verlenen van voordelen in natura in de vorm van de uitvoering van werkzaamheden, het 
overdragen van goederen of het verstrekken van diensten waarvan de financiële lasten 
gedragen worden door het bestuur. Enkele categoriëen zijn:
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Algemene werkingssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de 
personeels- en werkingskosten voortvloeiend uit een structurele activiteit die een continu 
en permanent karakter vertoont. Een algemene werkingssubsidie kan betrekking hebben op 
de volledige activiteit van de begunstigde of een afgescheiden deelactiviteit.

Investeringssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de 
investeringen ten behoeve van een structurele activiteit die een continu en permanent 
karakter vertoont.

Projectsubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de specifieke 
kosten voortvloeiend uit een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd kan 
worden afgebakend. Afhankelijk van de opzet of de doelstelling van een project kan de 
subsidie betrekking hebben op een van de volgende kosten: specifieke personeels- en 
werkingskosten; een specifieke investering.

Convenant of samenwerkingsovereenkomst: is een overeenkomst waarin partijen afspraken 
vastleggen over beleid, intenties en samenwerking. In zo’n convenant kunnen onder andere 
afspraken gemaakt worden over welke subsidies ontvangen kunnen worden voor het bereiken 
van een afgesproken doel. Vooraleer er een convenant kan worden opgemaakt moet vaak wel 
eerst voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden. Het werken met convenanten laat de uitwerking 
van een regeling op maat van de begunstigde toe.

Erkenning: in bepaalde gevallen zal men eerst een erkenning moeten krijgen alvorens men een 
subsidieaanvraag kan indienen, dat wil zeggen dat er eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan 
moet zijn om een erkenning te krijgen om daarna een subsidieaanvraag te kunnen indienen. Dit 
kan als voordeel inhouden dat bepaalde kwaliteitsgaranties verzekerd zijn via de 
erkenningsprocedure en vervolgens een eenvoudiger subsidiereglement kan opgezet worden. 
Een nadeel is anderzijds misschien dat dit twee procedures inhoudt met elk hun eigen 
verplichtingen en lasten.

Toelage: is een toeslag op het inkomen van een persoon, uitgekeerd boven het normale salaris 
en bedoeld om bijzondere kosten te dekken, bijvoorbeeld omdat aan een betrekking bijzondere 
eisen verbonden zijn (vb. onderhoudstoelage, opleidingstoelage, representatietoelage, 
vakantietoelage, verzorgingstoelage).

Premie: is een beloning, uitgeloofd als een aansporing tot het verrichten van bijzondere 
werkzaamheden die door de overheid wenselijk worden geacht voor het algemeen welzijn, 
meestal per prestatie berekend (vb. aanmoedigingspremies, geboortepremies, studiepremies, 
afscheidspremies...)
Premies zijn anderzijds ook verplichte bijdragen van de particulier, in de vorm van heffingen op 
loon en inkomsten, opgelegd door de overheid, waarmee door de overheid geregelde 
verzekeringen en sociale voorzieningen (zoals pensioenen en verzekeringen tegen ziekte en 
arbeidsongeschiktheid) gefinancierd worden (vb. brandverzekeringspremie, 
levensverzekeringspremie, pensioenpremie, pensioensverzekeringspremie, ziekenfondspremie, 
zorgpremie).

Vergoeding: Een vergoeding is een tegemoetkoming ter compensatie van een geleden 
financieel nadeel bij het uitvoeren van een taak en in geval van schade, slijtage… (vb. 
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kilometervergoeding, inflatievergoeding, maaltijdvergoeding, opleidingsvergoeding, 
parkeervergoeding, stormschadevergoeding…).

Artikel 2
kennis te nemen van het gegeven dat subsidies enkel kunnen worden toegekend in uitvoering 
van een subsidiereglement, een subsidie-overeenkomst of een aparte nominatieve subsidielijst 
die door de raad werd goedgekeurd. 

Artikel 3
kennis te nemen van het gegeven dat het uitvoerend orgaan bevoegd is voor de goedkeuring 
van ingediende subsidie-aanvraagdossiers en voor de toekenning van subsidiebedragen, mits 
die aanvragen gebeuren binnen de geautoriseerde kredieten en voldoen aan de voorwaarden 
van een goedgekeurd subsidiereglement, een goedgekeurde subsidie-overeenkomst of op de 
goedgekeurde lijst van nominatieve subsidies zijn vermeld.

Artikel 4
dat organisaties die in een bepaald jaar een subsidie krijgen van minstens 25.000 EUR (hetzij 
via één subsidies, hetzij door verschillende kleinere subsidies op te tellen), jaarlijks een 
financiële en inhoudelijke verantwoording moeten bezorgen aan de dienst financiën. 
Organisaties die jaarlijks een werkingssubsidie krijgen, krijgen pas hun subsidie voor het 
volgende jaar als de verantwoording van het vorige jaar in orde is. Organisaties die voor het 
eerst een werkings- of projectsubsidie krijgen, kunnen pas achteraf inhoudelijk en financieel 
beoordeeld worden. Indien niet is voldaan aan de inhoudelijke en/of financiële verplichtingen, 
kan (een deel van) de toelage teruggevorderd worden. Het uitvoerend orgaan stelt jaarlijks een 
lijst van organisaties vast die de financiële en inhoudelijke verantwoording moeten bezorgen en 
keurt de betaling van de subsidies al dan niet goed.

Artikel 5
dat in de boekhouding alle subsidies geboekt moeten worden op de algemene-rekeningcodes 
649 (werkingssubsidies) of 644 (investeringssubsidies). Subsidies die betaald worden via een 
krediet met een ander rekeningnummer worden afgesplitst en opgenomen in een aparte raming 
die specifiek voor de bedoelde subsidie wordt bestemd.

15 2019_GR_00249 Organisatiebeheersing: verrichtingen die worden 
uitgesloten van visumverplichting en delegatie van de 
bevoegdheid tot het verlenen van een visum: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
Volgens het decreet lokaal bestuur bepaalt de gemeenteraad de nadere voorwaarden 
waarbinnen de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van een voorgenomen 
verbintenis onderzoekt en kan de raad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse 
Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. 
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Voorgesteld wordt om de huidige visumgrens, 30.000 EUR, exclusief btw, op te trekken naar 
50.000 EUR, exclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 177, 266, 267.
Besluit Vlaamse Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende aanpassing verrichtingen die 
worden uitgesloten van visumverplichting en delegatie bevoegdheid tot het verlenen van 
visum.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie van 
dagelijks bestuur, gewijzigd op 27 november 2017.

Argumentatie
BVR, artikel 99: De volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van 
de visumverplichting:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 EUR;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 
het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 EUR;
6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 EUR.
DLB, artikel 220. [...] Ook de financieel directeur kan zijn bevoegdheden toevertrouwen aan 
andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn. In beide gevallen gebeurt dat schriftelijk en met een ondubbelzinnige omschrijving van 
de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en 
rapporteringsverplichtingen. De toepassing van het eerste lid ontslaat de financieel directeur 
nooit van zijn verantwoordelijkheid.
Het voorstel voor een hogere visumgrens is ingegeven door de maat van het bestuur, waarbij tal 
van voorstellen wekelijks een visum moeten krijgen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een 
grondige krediet- en wetmatigheidscontrole van een beperkter aantal voorgenomen 
beslissingen, eerder dan naar een minder grondig onderzoek van een veelheid aan dossiers.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
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dat alle verbintenissen, inclusief meerwerken, waarvan de geraamde waarde lager of gelijk is 
aan 50.000 EUR (exclusief btw) vanaf 1 januari 2020 worden uitgesloten van de 
visumverplichting, behoudens deze verbintenissen die niet uitgesloten kunnen worden:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 EUR;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 
het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 EUR.

Personeelscontracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling 
gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan twee jaar. Bij opeenvolgende contracten voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling.
Worden eveneens uitgesloten van de visumverplichting: alle bestellingen in het kader van 
afgesloten contracten, binnen de marges van overheidsopdrachten.

Artikel 2
er kennis van te nemen dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van die 
voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht onderzoekt en zijn visum verleent 
als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. 
Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te 
verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

Artikel 3
er kennis van te nemen dat, als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan 
een voorgenomen verbintenis, het uitvoerend orgaan op eigen verantwoordelijkheid kan 
viseren. In dat geval brengt het uitvoerend orgaan de gemotiveerde beslissing van de financieel 
directeur, samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de raad. De verbintenis kan pas 
worden aangegaan nadat de raad heeft kunnen kennisnemen van die beslissing van het 
uitvoerend orgaan.

Artikel 4
er kennis van te nemen dat de financieel directeur zal beslissen om de bevoegdheid tot het 
verlenen van een visum bij zijn afwezigheid en/of verhindering vanaf 1 januari 2020 te 
delegeren aan:
- Tina Van der Auwera, coördinator financiën;
- Cindy Van Puyvelde, adviseur financiën;
- Gert Nys, diensthoofd boekhouding.

Artikel 5
dat de visumgrens van 30.000 EUR, exclusief btw, opgenomen in de definitie dagelijks bestuur 
zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2015, aangepast op 19 december 
2017, van toepassing blijft tot en met 31 december 2019.

Artikel 6
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dat de verrichtingen die worden uitgesloten van visumverplichting en de delegatie bevoegdheid 
tot het verlenen van visum, zoals vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 
2013, van toepassing blijft tot en met 31 december 2019.

16 2019_GR_00250 Organisatiebeheersing: autorisatie, uitvoerbaarheid, 
bewaking en aanpassing van kredieten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De regels voor kredietbewaking en -aanpassing voor stad en OCMW moeten worden bepaald 
voor beide organisaties en worden vastgesteld in het kader van het 
organisatiebeheersingssysteem, zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 256 en 263
Besluit Vlaamse Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.

Argumentatie
Autorisatie en uitvoerbaarheid van kredieten:
Het machtigingsprincipe betekent dat een verkozen orgaan aan een uitvoerend orgaan de 
machtiging verleent om bepaalde inkomsten te realiseren en om uitgaven te doen. In de nieuwe 
lokale BBC-cyclus vanaf 2020 hebben enkel de kredieten van het eerste jaar in het 
meerjarenplan een autoriserend karakter. De kredieten worden weergegeven in het overzicht 
van de kredieten (schema M3 in de financiële nota). Deze kredieten worden uitvoerbaar als het 
meerjarenplan als beleidsrapport is vastgesteld door de raad, als de digitale rapportering 
hiervan werd bezorgd aan de Vlaamse Overheid en als de kennisgeving van de bekendmaking 
(via publicatie website) werd overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.
Doorheen het boekjaar worden de geautoriseerde kredieten opgevolgd in een budgettaire 
boekhouding waarin alle transacties geregistreerd worden. Bij het machtigingsprincipe hoort 
ook het principe van de specificiteit van de uitgaven: kredieten mogen enkel gebruikt worden 
voor transacties waarvoor ze bestemd zijn en er mag geen overschrijding aan de uitgavenzijde 
plaatsvinden. 

Kredietbewaking:
Zoals aangegeven in de memorie van toelichting (artikel 256 en 263) bij het decreet lokaal 
bestuur wordt de autorisatie door de regelgever op een hoog niveau geregeld, zodat 
kredietoverschrijdingen op een lager niveau niet blokkerend werken. De Vlaamse Regering 
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heeft dit verder uitgewerkt.
In het Besluit van de Vlaamse Regering worden de complexe regels voor kredietbewaking en de 
daaraan gekoppelde aanpassingen van de meerjarenplannen sterk vereenvoudigd. De 
regelgever wil hiermee de nadruk verleggen van de kredietbewaking naar de 
rapporteringsverplichtingen aan de raad, omdat uit de evaluatie van de vorige BBC-wetgeving is 
gebleken dat raadsleden veeleer geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke vooruitgang van de 
projecten of in belangrijke verschuivingen dan in de kredietbewaking op zich. Daarom kan het 
autorisatieniveau verhogen, zodat de raadsleden minder vaak worden geconfronteerd met 
aanpassingen aan de planning die louter het gevolg zijn van de kredietbewaking. Een nieuwe 
autorisatie van de raad blijft vereist bij belangrijke wijzigingen (zowel financiële als 
inhoudelijke wijzigingen).
Het machtigingsprincipe betekent dat een verkozen orgaan aan een uitvoerend orgaan de 
machtiging verleent om bepaalde inkomsten te realiseren en om uitgaven te doen. In de nieuwe 
lokale BBC-cyclus vanaf 2020 hebben enkel de kredieten van het eerste jaar in het 
meerjarenplan een autoriserend karakter. De kredieten worden weergegeven in het overzicht 
van de kredieten (schema M3 in de financiële nota). Deze kredieten worden uitvoerbaar als het 
meerjarenplan als beleidsrapport is vastgesteld door de raad, als de digitale rapportering 
hiervan werd bezorgd aan de Vlaamse Overheid en als de kennisgeving van de bekendmaking 
(via publicatie website) werd overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.
De autorisatie ligt (artikel 13 BVR) op respectievelijk:
- het totaal van alle exploitatie-uitgaven;
- het totaal van alle investeringsuitgaven;
- het totaal van het opnamebedrag aan leningen en leasing en het totaal van toegestane 
leningen en betalingsuitstel.
Het hoge autorisatieniveau moet zorgen voor de bewaking van het financiële evenwicht, zonder 
de mogelijkheden te beperken om snel en vlot te kunnen inspelen op wijzigende 
omstandigheden. Deze totaalbedragen weerspiegelen immers de fundamentele keuzes van het 
bestuur die door de raad worden vastgesteld en enkel als deze fundamentele bedragen wijzigen 
moet een aanpassing van het meerjarenplan aan de raad worden voorgelegd. Dit betekent ook 
dat de kredieten van alle onderliggende ramingen geen kredieten zijn waaraan een limitatieve 
autorisatie is gekoppeld.

Kredietaanpassingen:
In het decreet lokaal bestuur wordt resoluut gekozen voor een verregaande deregulering. Een 
groot aantal detailregelingen van het gemeente- en OCMW-decreet wordt niet hernomen. De 
vroegere decreten bevatten gedetailleerde regels over, bijvoorbeeld, kredietbewaking en -
aanpassingen. Gezien het aantal beleidsrapporten werd gereduceerd in het DLB door de 
integratie van het budget in het meerjarenplan, zijn ook de budgetwijzigingen en interne 
kredietaanpassingen verdwenen uit de bovenlokale regelgeving.
Artikel 218 (memorie van toelichting) bepaalt dat het internecontrolesysteem de regels voor 
kredietbewaking moet vaststellen.
Definitie krediet (BVR artikel 1): het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één boekjaar, 
dat toegekend is in de financiële nota van het meerjarenplan. Elk bedrag dat zichtbaar is in het 
overzicht van de kredieten (schema M3 - zie bijlage) is een krediet. Niet alle bedragen zijn 
echter ook limitatieve kredieten. Bovendien is een krediet niet gelijk aan een raming, maar 
bestaat een krediet uit de som van veel ramingen.
Het begrenzen van de autorisatie op het totaal van alle exploitatie-uitgaven en op het totaal 
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van alle investeringsuitgaven betekent dat elke nieuwe uitgave en elke optrekking van een 
uitgave zonder dat daar een minstens even grote inkrimping van een andere uitgave tegenover 
staat, niet meer gerealiseerd kan worden zonder akkoord van de raad.  Ook het neutraliseren 
van een meeruitgave door een meerinkomst behoort niet meer tot de bevoegdheid van het 
uitvoerend orgaan, omdat de interne kredietaanpassing (IKA) niet meer in de wetgeving is 
voorzien. Het uitvoerend orgaan kan aan de uitgavezijde enkel nog neutrale 
kredietverschuivingen doorvoeren. Compensatie van de uitgaven, weliswaar binnen grotere 
grenzen dan de huidige regels, is de norm die de regelgever beoogt.
Binnen de grenzen van het totaal van alle exploitatie-uitgaven en het totaal van 
alle investeringsuitgaven kan de raad zelf nog grenzen vastleggen waarbinnen kredieten 
kunnen worden verschoven, bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen, actieplannen, beleidsdomeinen, 
beleidsvelden, dienst, ... Om het principe van compensatie maximaal te kunnen hanteren binnen 
de bevoegdheid van het uitvoerend orgaan, en om uitvoering te geven aan de bedoeling van de 
decreetgever, is het aangewezen om bijkomend geen begrenzing in te schrijven.
In een beleidsdomein worden alle kredieten die corresponderen met de bevoegdheden van een 
schepen geclusterd. Om de operationele werking van de organisatie verder te faciliteren, kan 
het beleidsdomein het critrium zijn waarbinnen het uitvoerend orgaan bevoegdheid geeft aan 
de clustermanagers om, in overleg met de bevoegde schepen, kredietaanpassingen door te 
voeren tot een bepaald bedrag. Verschuivingen over de beleidsdomeinen of verschuiving binnen 
de beleidsdomeinen over dat bedrag vergen dan altijd een beslissing van het uitvoerend orgaan. 
Daarnaast stellen we voor om de huidige regels voor verschuiving van personeelskredieten (om 
de lonen maandelijks te kunnen boeken) en de financieel-technische aanpassingen te hernemen 
als uitzondering.
De voorstellen tot verschuivingen worden maandelijks aan het uitvoerend orgaan voorgelegd, 
ter kennisgeving of ter goedkeuring naargelang, vooraleer zij effectief in de software worden 
vrijgegeven voor aanwending.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 januari 2020 de raad machtiging geeft aan het 
uitvoerend orgaan om uitgaven en ontvangsten te realiseren binnen het doelstellingen- en 
middelenkader van het meerjarenplan door op niveau van de vermelde krediettotalen 
autorisatie te geven voor het eerstvolgende boekjaar (de kredieten voor de volgende jaren van 
het meerjarenplan hebben geen autoriserend karakter).

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 januari 2020 het uitvoerend orgaan de 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het meerjarenplan en voor de activering van 
de uitvoerbaarheid van de kredieten door middel van digitale rapportering aan de Vlaamse 
overheid van het door de raad vastgestelde beleidsrapport, bekendmaking van het 
beleidsrapport door publicatie op de website en kennisgeving aan de Vlaamse overheid van 
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deze bekendmaking. Het uitvoerend orgaan geeft hiervoor opdrachten en delegaties aan de 
directeurs en de leidinggevenden.

Artikel 3
er kennis van te nemen dat met ingang van 1 januari 2020 de raad de kredieten vaststelt voor 
een volgend boekjaar in het beleidsrapport ‘meerjarenplan’ en de wijzigingen aan kredieten in 
het beleidsrapport ‘aanpassing meerjarenplan’ en daarbij ook de totaalbedragen van autorisatie 
kan wijzigen binnen de grenzen van het behoud van de financiële evenwichtscriteria. Via een 
aanpassing van het meerjarenplan kunnen gelijktijdig de kredieten voor het volgende boekjaar 
vastgesteld en deze van het lopende boekjaar gewijzigd worden.

Artikel 4
dat met ingang van 1 januari 2020 het uitvoerend orgaan bevoegd is om:
- alle wijzigingen aan geautoriseerde kredieten (= binnen het lopend jaar van het 
meerjarenplan) goed te keuren zolang deze binnen de grenzen blijven van het door de raad 
goedgekeurde totaal van exploitatie-uitgaven, totaal van investeringsuitgaven, totaal 
opnamebedrag aan leningen & leasing en totaal van toegestane leningen en betalingsuitstel;
- acties toe te voegen, te schrappen of de actiebenaming te wijzigen indien het bovenliggende 
actieplan of de bovenliggende beleidsdoelstelling niet fundamenteel wijzigt en/of in het 
gedrang komt. Schrappen of toevoegen van beleidsdoelstellingen en actieplannen, of de 
benaming ervan wijzigen, behoren tot de bevoegdheid van de raad;
- te bepalen welk gedeelte van de ongebruikte investeringskredieten van een vorig boekjaar 
overgedragen worden naar een volgend boekjaar en welk gedeelte wordt gesaldeerd (de 
raadsleden worden achteraf over deze overdracht geïnformeerd via de toelichting van de 
jaarrekening).

Artikel 5
kennis te nemen van het feit dat met ingang van 1 januari 2020:

1° het uitvoerend orgaan de bevoegdheid geeft aan volgende personeelsleden om 
aanpassingen aan geautoriseerde kredieten (= binnen het lopend jaar van het meerjarenplan) 
goed te keuren binnen de volgende grenzen:

 §1. aan de clustermanagers (of directeurs voor de ondersteunende en stafdiensten): 
alle neutrale kredietverschuivingen tot een maximum bedrag van 10.000 EUR per 
aanpassing

o binnen het totaal van de geautoriseerde exploitatie-uitgaven of binnen het 
totaal van de geautoriseerde investeringsuitgaven en;

o binnen hetzelfde beleidsdomein en;
o in consensus onderling en in consensus met de schepen bevoegd voor het 

beleidsdomein (of schepenen voor het beleidsdomein 'algemene 
ondersteuning'). 

 §2. aan de financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd: binnen het totaal van de geautoriseerde exploitatiekredieten of binnen 
het totaal van de geautoriseerde investeringskredieten, zonder beperking in bedrag 
per aanpassing:
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o alle neutrale kredietverschuivingen binnen het totaal van de geautoriseerde 
personeelskredieten, enkel in functie van het boeken van lonen

o alle neutrale kredietverschuivingen voor louter financieel-technische 
aanpassingen.

2° het uitvoerend orgaan zelf volgende bevoegdheden tot aanpassingen aan geautoriseerde 
kredieten behoudt:

 alle neutrale kredietverschuivingen hoger dan 10.000 EUR, met uitzondering van de 
verschuivingen bepaald in 1°§2, en altijd binnen het totaal van de geautoriseerde 
exploitatie-uitgaven of binnen het totaal van de geautoriseerde investerings-uitgaven.

3° bij elk voorstel tot kredietverschuiving rekening wordt gehouden met aangegane 
verbintenissen en nominatief toegewezen subsidies.

4° alle kredietverschuivingen en kredietaanpassingen worden uitgevoerd door de afdeling 
financiën. De verschuivingen worden door de afdeling maandelijks voorgelegd aan het 
uitvoerend orgaan, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:

 voorstellen ter kennisneming (verschuivingen volgens 1°);
 voorstellen ter goedkeuring door het uitvoerend orgaan (verschuivingen volgens 2°);
 voorstellen waar het uitvoerend orgaan principieel mee akkoord gaat maar waarover de 

raad later zal moeten over beslissen omdat het autorisatieniveau is overschreden.

Na de kennisneming of goedkeuring worden de ramingen uitvoerbaar verklaard in de software 
zodat een dienst ze kan aanwenden. De betrokken diensthoofden worden hiervan per mail op 
de hoogte gebracht door de financieel directeur of de personeelseden aan wie hij deze opdracht 
heeft toevertrouwd.

Artikel 6
dat de afspraken voor kredietbewaking en kredietaanpassing, vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen op 30 juni 2014, van toepassing blijven tot en met 31 december 
2019.

Artikel 7
1° akkoord te gaan met volgend afsprakenkader voor kredietbewaking vanaf 1 januari 2020:

 voor de raad wordt er op verschillende niveaus in kredietbewaking voorzien:
o in de besluitvormingsprocessen die worden gestuurd via het elektronisch 

platform e-besluit is een sterke vorm van kredietbewaking ingebed door elk 
individueel besluitvormingsdossier in de voorlaatste processtap aan een 
visum/financieel advies te onderwerpen zodat de kredietbewaking steeds 
plaatsvindt vooraleer deze dossiers geagendeerd worden op een 
raadsvergadering;

o ter compensatie van het hoge autorisatieniveau van de kredieten zal de raad een 
toezichtsrol in kredietbewaking invullen door middel van nazicht en kennisname 
van de nieuwe verplichte opvolgingsrapportering (zowel inhoudelijk als 
financieel) die minimaal in de loop van het derde kwartaal moet plaatsvinden;
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o de financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende 
aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast 
bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in artikel 177 van het decreet 
lokaal bestuur;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de 
evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico’s.

 voor het uitvoerend orgaan wordt op verschillende niveaus in kredietbewaking voorzien:
o in de besluitvormingsprocessen die worden gestuurd via het elektronisch 

platform e-besluit is een sterke vorm van kredietbewaking ingebed door elk 
individueel besluitvormingsdossier in de voorlaatste processtap aan een visum 
of financieel advies te onderwerpen zodat de kredietbewaking steeds plaatsvindt 
vooraleer deze dossiers geagendeerd worden op een vergadering van het 
uitvoerend orgaan;

o er wordt een driemaandelijkse kredietopvolging binnen de werkgroep 
'kredietopvolging' voorzien waarna gerapporteerd wordt aan het uitvoerend 
orgaan met telkens een actuele stand van de kredietevolutie per entiteit en per 
soort en per dienst. 

 voor het managementteam en de diensthoofden wordt er op verschillende niveaus in 
kredietbewaking voorzien :

o rapportering over de driemaandelijkse kredietopvolging binnen de werkgroep 
'kredietopvolging';

o door de integrale beleidsvertaling naar financiële effecten in combinatie met 
een transparant opgezet financieel platform Mercurius met decentrale 
gebruikers (rol budgetverantwoordelijke binnen elke dienst) en door korte 
doorlooptijden voor financiële verwerking, beschikken alle diensthoofden steeds 
over accurate informatie over kredietevoluties op detail- of geaggregeerd 
niveau.

 het systeem van kredietbewaking steunt op een onderliggend registratiesysteem waarbij 
verbintenissen met een financiële impact geregistreerd worden op goedgekeurde 
budgettaire uitgavenramingen d.m.v. één van volgende types van vastleggingen:

o vastlegging via bestellijst: voor registratie en vastlegging van kredieten voor 
nieuwe verbintenissen tot maximum 10.000 EUR die zonder een 
besluitvormingsdossier tot stand komen. Deze vastleggingsprocedure wordt 
gebruikt voor het aangaan van kleine overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen of diensten via de bestelbonprocedure, waarbij het diensthoofd de 
bestelbon goedkeurt.

o vastlegging via gunningsdossier: voor registratie en vastlegging van kredieten 
voor nieuwe verbintenissen die d.m.v. een besluitvormingsdossier tot stand 
komen. Deze vastleggingsprocedure kan zowel gebruikt worden voor het 
aangaan van overheidsopdrachten, het toekennen van subsidies, het aanstellen 
van personeel, het aangaan van contracten inzake patrimoniumbeheer, …
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o vastlegging via registratie: voor registratie en vastlegging van kredieten voor 
bestaande verbintenissen of wettelijk verplichte uitgaven waarvoor geen 
verbintenis dient te worden aangegaan.

Het uitvoerend orgaan stelt wekelijks de lijsten van de definitieve vastleggingen 
vast, opgelijst vanaf donderdag vóór de vorige zitting tot en met woensdag 
voorafgaand aan de zitting.

Bijlagen
schema M3

17 2019_GR_00247 Organisatiebeheersing: reglement op het kasbeheer: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De huidige kasreglementen voor stad en OCMW moeten geïntegreerd worden tot één 
kasreglement, dat volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur in het kader van de 
organisatiebeheersing opnieuw moet worden vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement op het kasbeheer goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 218 en 272.
Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2014 houdende vaststelling van het reglement op het 
stedelijk kasbeheer.

Argumentatie
In het decreet lokaal bestuur wordt resoluut gekozen voor een verregaande deregulering. Een 
groot aantal detailregelingen van het gemeente- en OCMW-decreet wordt niet hernomen. De 
vroegere decreten bevatten gedetailleerde regels over bijvoorbeeld het budgethouderschap, 
over kasprovisies en kasverrichtingen, de goedkeuring van te betalen bedragen, enz.
Artikel 218 bepaalt dat het internecontrolesysteem moet bepalen aan wie kasprovisies kunnen 
worden ter beschikking gesteld voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven die voor de 
goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan, en onder welke voorwaarden 
dat gebeurt.
Artikel 272 bepaalt dat, als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, 
provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe 
exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden 
gedaan. Het eerste lid is niet van toepassing op de betalingen vanuit die provisies.
De regeling voor provisies wordt opgenomen in een kasreglement, dat een onderdeel wordt van 
het organisatiebeheersingssysteem. De bestaande kasreglementen van stad en OCMW werden 
gestroomlijnd en voorzien van extra afspraken rond:
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- betalingen met de cashautomaat;
- gebruik van krediet- of debetkaart;
- bewaren van (reserve)sleutels;
- gebruik van doorlopende nummering voor inschrijving van ontvangsten;
- de verantwoording van de ontvangsten op basis van een overzicht van verkopen;
- betaling met een betaaltoestel.

In het reglement werd rekening gehouden met de aanbevelingen uit de forensische audit, de 
audit organisatiebeheersing en de audit ontvangstenstromen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
een gemeenschappelijk kasreglement voor stad en OCMW goed te keuren met ingang van 1 juli 
2019.
Een exemplaar van het gemeenschappelijk kasreglement wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
101 kasreglement 31 januari 2014
kasreglement voor stad en OCMW 21 juni 2019.pdf

HR

18 2019_GR_00258 Opleidings- en ontwikkelingsbeleid: aanpassing 
rechtspositieregeling: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
In de zitting van 8 april 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen principieel het 
opleidings- en ontwikkelingsbeleid goed dat kadert binnen het leeftijdsfasebewust 
personeelsbeleid en het competentiemanagement waar 'Samen Actief voor de Klant' centraal 
staat. Dit gaat gepaard met een aanpassing van de rechtspositieregeling. Hiervoor werd de 
onderhandelingsprocedure met de vakorganisaties opgestart die resulteerde in een protocol van 
akkoord.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van de rechtspositieregeling goed te 
keuren. 
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 186.

Argumentatie
De belangrijkste aanpassingen zijn het gelijkschakelen van de compensatieregeling voor 
verplichte vorming en vorming op initiatief van de medewerker en de mogelijkheid om bij 
langdurige opleidingen specifieke afspraken te maken. 
Verder werd de tekst geactualiseerd.
De onderhandelingsprocedure met de vakorganisaties werd gevoerd en die resulteerde in een 
protocol van akkoord.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 36 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
in het kader van het opleidings- en ontwikkelingsbeleid, de rechtspositieregeling aan te passen 
conform de tabel in bijlage.

Bijlagen
protocol wijziging rechtspositieregeling opleidings- en ontwikkelingsbeleid
vorming tekst RPR
opleidings- en ontwikkelingsbeleid

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

19 2019_GR_00252 Beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Sint-Niklaas 
en Zorgpunt Waasland: algemeen en specifiek gedeelte: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Raadslid Frans Wymeersch licht zijn vraag tot afvoering van dit punt toe. 
Beantwoord door de burgemeester. 
Raadslid Frans Wymeersch trekt zijn vraag tot afvoering in. 

Bondige toelichting
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De statuten van Zorgpunt Waasland voorzien dat een beheersovereenkomst wordt opgesteld 
teneinde regelingen te treffen betreffende de samenwerking en de financiële verhoudingen 
tussen de stad en het OCMW Sint-Niklaas, de subsidiëring door het OCMW en de wijze waarop 
Zorgpunt Waasland haar opdracht vervult.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het algemeen en specifiek gedeelte van deze 
beheersovereenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 41, 78 en 513 tot en met 515.
Statuten van Zorgpunt Waasland, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 mei 2018.

Argumentatie
Op 23 november 2017 ging de OCMW-raad akkoord met de oprichting van Zorgpunt Waasland. 
Door deze beslissing draagt de OCMW-raad de operationele werking van de voorzieningen, het 
personeel, de erkenningen de lichamelijk roerende goederen en voorraden over aan Zorgpunt 
Waasland vanaf 1 januari 2019, conform artikelen 4 en 11 van de goedgekeurde statuten. De 
onroerende goederen worden, in afwachting van een definitieve regeling, tot 2028 kosteloos ter 
beschikking gesteld.

Op 24 november 2017 keurde de gemeenteraad het besluit van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van Sint-Niklaas houdende de oprichting van en de deelname aan de publiekrechtelijke 
vereniging 'Zorgpunt Waasland', conform Titel VIII Hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet, samen 
met de OCMW's van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, goed.

Er werd een beheersovereenkomst opgesteld betreffende de samenwerking en financiële 
verhoudingen tussen stad en OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland, de subsidiëring door 
het OCMW en de wijze waarop Zorgpunt Waasland haar opdracht vervult.
Deze overeenkomst bestaat uit een algemeen gedeelte en een aantal bijlagen die specifiek 
betrekking hebben op elk moederbestuur.

De raad van bestuur van het Zorgpunt Waasland ging op 5 juni 2019 akkoord met de 
beheersovereenkomst. 

Adviezen
Beleidsondersteuning (BEL): Gunstig advies.
Het algemeen deel werd eind 2018 opgesteld in samenspraak met de vier moederbesturen 
(gemeenten en OCMW's van Sint-Niklaas, Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke).
Het specifiek deel voor Sint-Niklaas werd de afgelopen maanden in specifieke 
themawerkgroepen uitgewerkt. Er ging veel aandacht naar een grondige afbakening van taken 
en verantwoordelijkheden, zodat er later geen misverstanden over kunnen bestaan. In het kader 
van een ordelijke overdracht van deze taken is er voor een groot aantal taken ook een 
transitieperiode voorzien, waarbij telkens ook een einddatum bepaald werd. Het 
managementteam van stad en OCMW Sint-Niklaas besprak de tekst in verschillende fasen van 
het totstandkomingsproces en gaf zijn fiat op 7 mei 2019.



Gemeenteraad 52/95 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a), 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 6 
onthoudingen (CD&V en PVDA)

Artikel 1
de beheersovereenkomst van stad en OCMW Sint-Niklaas met Zorgpunt Waasland voor wat 
betreft het algemeen gedeelte en het specifiek gedeelte goed te keuren.
Een exemplaar van deze beheersovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland - algemeen deel en specifieke delen andere 
gemeenten
Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland - specifiek deel Sint-Niklaas
Formatie bovenbouw - zonder namen ZPW

20 2019_GR_00267 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Cipal dv: algemene 
vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van Cipal dv op 27 juni 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger 
in deze vergadering.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 432.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot Cipal dv.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de algemene vergadering van Cipal dv.
Statuten Cipal dv.

Argumentatie
Met e-mail van 13 mei 2019 bezorgt Cipal dv de uitnodiging voor de buitengewone algemene 
vergadering op 27 juni 2019, met volgende agenda:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
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jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten 
op 31 december 2018.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, 
afgesloten op 31 december 2018.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding.
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur.
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 
2019-2024.
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur met 
raadgevende stem in afdalende volgorde.
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Volgende personen werden aangeduid als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering van Cipal dv:
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, van de agenda van 
de algemene vergadering op 27 juni 2019 van Cipal dv.
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 27 juni 2019 van Cipal dv, in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
C-1905.762.167.303 - oproeping algemene vergadering 27-06-2019
Toelichtende_nota_AV_Cipal_dv_27_06_2019
C-smart jaarverslag 2018
20190513 Evaluatierapport Cipal dv

21 2019_GR_00268 Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad: 
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vervanging lid

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2019 werden waarnemers van elke fractie 
aangeduid voor de academieraad van de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de waarnemer namens de gemeenteraadsfractie van N-
VA te vervangen.

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

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

Op de gemeenteraad van 22 februari 2019 en 22 maart 2019 werden volgende 
vertegenwoordigers aangeduid:
- de voorzitter: mevrouw Ada Peters;
- de ondervoorzitter: de heer Filip Wouters;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de volwassen leerlingen, op gezamenlijke 
voordracht van de directeur en de leraars: de heer Roy Bosch en mevrouw Ingeborg Nijs;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de niet-volwassen leerlingen (ouders), op 
gezamenlijke voordracht van de directeur en de leraars: mevrouw Ann Covents en mevrouw 
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Nele Merckx;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers uit het lerarenkorps, op voordracht van de 
leraars: mevrouw Sarah De Smedt en de heer Servi Van Grinsven;
- twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van de inrichtende macht: de heer Hendrik 
Koninckx en mevrouw Ingrid De Ruyte;
- zes stemgerechtigde deskundigen uit het culturele veld, op voordracht van de cultuurraad: de 
heer Jack van Peer, de heer Jo De Cuyper, de heer LuK Van Meervenne, de heer Roland de 
Meerleer en de heer Klaus De Pillecyn;
- de schepen voor kunstonderwijs, zonder stemrecht: de heer Filip Baeyens;
- de directeur, zonder stemrecht: de heer Niko Van Stichel;
- een waarnemer per gemeenteraadsfractie, zonder stemrecht:
  - de heer Dirk De Troyer, namens N-VA;
  - de heer Dirk Baeck, namens Groen;
  - mevrouw Monique De Zutter, namens Open Vld;
  - mevrouw Sonja Van Assel, namens Vlaams Belang;
  - de heer Luc Verstraeten, namens CD&V;
  - de heer Leo Trienpont, namens sp.a;
  - mevrouw Hanna Vandercammen, namens PVDA.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
de heer Dirk De Troyer als lid namens N-VA in de academieraad van de stedelijke academie voor 
schone kunsten, met ingang van heden, te vervangen door de heer Roel Vandecasteele. 

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

22 2019_GR_00241 Werken: stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 
overheidsopdracht ter oplossing van de 
verwarmingsproblematiek: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
De verwarmingsinstallatie van de stedelijke basisschool Gavertje Vier vertoont reeds enige tijd 
gebreken. Omwille van de beperkte tijd tot het volgende stookseizoen besliste het college op 
eigen gezag een overheidsopdracht te voeren  om de eerste gebreken tijdig weg te kunnen 
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werken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42 § 1, 1° a).
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Argumentatie
De verwarmingsinstallatie van de stedelijke basisschool Gavertje Vier 
vertoont meerdere gebreken:
- De stookplaats voldoet niet meer aan de wettelijke vereisten voor een stookplaats. 
(aanwezigheid van gasteller, waterteller en elektrisch bord in het stooklokaal is niet 
toegelaten).
- De ketels zijn einde levensduur. Momenteel gebeurden herstellingen van de ketels met de 
laatste wisselstukken die nog gerecupereerd konden worden uit andere projecten. Het 
onderhoud van de ketels kost jaarlijks circa 5.000 EUR. Er zijn te veel interventies nodig om de 
ketels steeds in werking te kunnen houden.
- De stookplaats (originele collector en leidingnet) zelf dateert van de jaren ’90. De collector is 
nooit geconcipieerd geweest op de uitbreidingen (twee rode klassenblokken + twee 
kleuterklassen) die hierop later werden aangekoppeld.
- Bovendien werd voor de latere uitbreidingen nooit een sturing voorzien waardoor een juiste 
inregeling onmogelijk is en geen correct gevolg kan gegeven worden aan de koude-klachten bij 
vriesweer. De volledige verwarming moet ook opgestart worden bij verhuur van enkel de refter 
’s avonds en in het weekend, wat zorgt voor een groot energieverbruik.
- De basissturing die aanwezig is op de oorspronkelijke kringen, is verouderd en er zijn geen 
wisselstukken meer te verkrijgen.
- In de uitbreidingen (rode klassenblokken) zijn ook vele lekken aanwezig ter hoogte van 
koppelingen, die zich in de chape bevinden. Dit kan niet opgelost worden zonder breekwerk.
- In de uitbreidingen zijn zeer veel lekken aanwezig, die door koppelingen in de chape 
onmogelijk verholpen kunnen worden zonder uitbraak van het leidingsysteem.

Link met nieuwbouwproject
Bij de opmaak van het dossier voor de uitbreiding van de school en de buitenschoolse 
groepsopvang werd reeds beslist om de meest recente rode klassenblok mee aan te sluiten op 
de nieuwe verwarmingsinstallatie van de nieuwbouw. De warmtepomp werd hierop 
gedimensioneerd en de radiatoren, inclusief leidingwerk, worden vervangen in functie van de 
installatie op lage temperatuur.
Aangezien de uitbreiding fysisch aansluit op dit rood klassenblok, was deze keuze evident.
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Acuut warmteprobleem
De renovatie van de stookplaats van de bestaande school dient echter als een apart systeem 
bestudeerd. Tijdens de krokusvakantie werd echter vastgesteld dat door de aanwezigheid van 
een lek in het leidingsysteem, één van de ketels in de stedelijke basisschool Gavertje Vier 
Belsele droog gestookt werd. Het lek was ontstaan ter hoogte van een slechte ontluchter met 
corrosie van de leiding tot gevolg. Dit betekent dat de school teel slechts over 35 % van de 
totale warmtecapaciteit beschikte en dat er dringend een dossier opgestart moest worden om 
tegen volgend stookseizoen (september 2019) nieuwe ketels te kunnen installeren.

Fasering
Omwille van de beperkte tijdsperiode tot het volgend stookseizoen, kon het acuut probleem van 
de ketels en de talrijke problemen, zoals hierboven geschetst, niet tijdig als een globaal dossier 
aangepakt worden. Er werd voorgesteld om te werken in twee fasen, waarbij uitvoering fase 1 
in augustus/september 2019 en uitvoering fase 2 in 2020 plaats zou vinden. De tweede fase is 
onontbeerlijk gezien de ernst van de corrosie op de leidingen en aldus een goede werking te 
kunnen garanderen van de installatie.
Fase 1 met hoogdringendheid: het vervangen van warmteproductie (condenserende ketels met 
een totaal vermogen 500KW, vuilafscheider, microbellen afscheider, waterverzachter en een 
zeer beperkte sturing (op gebouwbeheersysteem Johnson)).
Fase 2 omvat het opsplitsen van kringen in functie van gebruik, het vervangen van het 
leidingwerk van één der gebouwgedeeltes in de site, het conform maken van stookplaats, het 
volledig vervangen van collectoren en alle bestaande sturingsonderdelen en koppelen op GBS 
JC en het  plaatsen van regeling tot op lokaal niveau in functie van comfort en energiebeheer. 
Gavertje Vier wordt echter ook opgenomen in de ESCO. De inhoud van fase 2 moet met het 
studiebureau van de ESCO besproken worden.

Timing en budget
Voor fase 1 worden de werken geraamd op 100.000 EUR.
Dit bedrag komt van het buget onvoorziene werken voor gebouwen.

Conform de aangenomen defintie dagelijks bestuur moeten in principe alle 
overheidsopdrachten >2.500 EUR met betrekking tot het project De Klavers voorgelegd worden 
aan de gemeenteraad. Omwille van hoogdringendheid en de beperkte impact van de werken op 
de site, keurde het college op eigen gezag op basis van artikel 56, § 4 van het decreet lokaal 
bestuur evenwel zélf het bestek goed en ging het over tot de gunning. Aangezien dit afwijkt van 
de bevoegdheidsverdeling zoals gebaseerd op de goedgekeurde defintie 'dagelijks bestuur', 
wordt dit ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de gevoerde overheidsopdrachtenprocedure houdende het oplossen van 
de verwarmingsproblematiek in de basisschool Gavertje Vier.

Bijlagen
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technisch bestek stookplaats Gavertje Vier
overzicht ingediende offertes  stookplaats fase 1 Gavertje 4     april 2019
Besluit CBS Gavertje Vier

23 2019_GR_00269 Werken: aanleg gemeentepark Nieuwkerken: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie door raadsleden Jos De Meyer en Christel Geerts. 

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werd een bestek opgemaakt voor de aanleg van een 
gemeentepark in Nieuwkerken.
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, artikel 36.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 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 'Aanleg gemeentepark Nieuwkerken' werd een bestek met nr. 
2017/006aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (grondwerken, plaatsing afsluiting en bruggen): 169.266,25 EUR, exclusief btw;
- perceel 2 (leveren en plaatsen van speelconstructies): 24.250,00 EUR, exclusief btw;
- perceel 3 (leveren en plaatsen van houten vlonder): 55.750,00 EUR, exclusief btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 249.266,25 EUR, exclusief 
btw (52.345,91 EUR btw verlegd).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Visum



Gemeenteraad 59/95 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

Visum verleend mits voorwaarden: Op actienummer 2019000204 (Aanleggen gemeentepark 
Nieuwkerken) zal er, mits goedkeuring budgetwijziging, een beschikbaar krediet zijn van 
152.763 EUR. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het bestek met nr. 2017/006aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Aanleg 
gemeentepark Nieuwkerken' 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 249.266,25 EUR, exclusief btw (52.345,91 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2018142278/2018142608.

Bijlagen
2018_10_04_Bestek - Inschrijvingsformulier - Model 3P
1-bestaande toestand - grondplan
2-ontwerp - grondplan
3-ontwerp - uitvoering
4-ontwerp - terreinprofielen
5-ontwerp - houten vlonder
Programma van maatregelen Nieuwkerken-Waas - Archeologisch onderzoek
bestek

24 2019_GR_00270 Werken: stadhuis: restauratie neogotisch deel - fase 1: 
stadswinkel: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door raadsleden Kris Van der Coelden, Jef Maes, Frans Wymeersch en Johan 
Uytdenhouwen bij het stemgedrag van hun fracties.

Bondige toelichting
Door MAAT_WERK Architecten bvba werd het bestek en de raming opgemaakt voor de eerste 
fase van de restauratie van het neogotisch stadhuis - stadswinkel.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57 en 
artikel 43.
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 zitting van 25 april 2016 werd MAAT_WERK Architecten bvba uit Antwerpen aangesteld als 
ontwerper voor de opmaak van een beheersplan voor het neogotisch stadhuis en de gefaseerde 
restauratie.
Door de ontwerper werden de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden opgemaakt.
De werken omvatten:
- volledige renovatie, restauratie en herinrichting van het gelijkvloers zijde Parkstraat in 
aansluiting met het nieuwbouwproject;
- de realisatie van een technische kelder en kruipkelder;
- vernieuwing technieken;
- energiebesparende maatregelen (luchtdichtheid, voorzetbeglazing, isolerende pleister);
- restauratie van de zijgevel.
Voor de berekening van de ventilatiedebieten werd uitgegaan van IDA3-klasse, waarbij goede 
luchtkwaliteit gegarandeerd wordt. In elke ruimte zijn ook opengaande ramen om eventuele 
piekoverschrijdingen op te vangen.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op een bedrag van 1.399.059,30 EUR, 
exclusief btw (293.802,45 EUR btw verlegd). Hiervoor kan een premie bekomen worden van 
418.918,94 EUR, waardoor het eigen aandeel op een bedrag van 1.273.942,81 EUR komt.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: vanuit de onderhoudsbudgetten werd bijgepast wat te kort 
was ten opzichte van vorige meerjarenbudget. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 5 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 11 
onthoudingen (CD&V, sp.a en PVDA)
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Artikel 1
het bestek met nr. 2019/013aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'stadhuis: restauratie 
neogotisch deel - fase 1: stadswinkel', opgesteld door MAAT_WERK Architecten bvba, 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 1.399.059,30 EUR, exclusief btw 
(293.802,45 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer 2019141914 - ramingnummer 2019142218. 

Artikel 4
voor dit dossier een erfgoedpremie aan te vragen bij de Vlaamse overheid (70 % op de 
subsidieerbare werken). Omwille van de functionele verbondenheid met het nieuwbouwdossier 
en de daaraan gebonden timing wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot prioritaire 
behandeling en prefinanciering zodat we niet geconfronteerd worden met de lange wachttijden 
binnen de sector. Dit is mogelijk omdat de subsidieerbare werken minder dan 30 % uitmaken 
van de totaliteit van het project (oud + nieuw).

Bijlagen
b117 F1 stadswinkel - bijlagen 190524
b117 F1 stadswinkel - deel 1 190524
b117 F1 stadswinkel - deel 2 190524
P117 F1 stadswinkel - plannen 190524
R117 F1 stadswinkel - raming 190524
NT.1 (A1)-Plan niveau -1
NT.2 (A1)-Plan niveau +0
NT.3 (A1)-Plan niveau +1
NT.4 (A1)-Plan niveau +2
NT.6 (A1)-Plan niveau +3
NT.8 (A1)-Voorgevel
NT.9 (A1)-Achtergevel
NT.10 (A1)-Gevel noordelijke inham_ noordvleugel
NT.13 (A1)-Snede BB'
NT.14 (A1)-Sneden CC' DD'
1717 400b V-1-1-50
1717 401b V0-1-50
1717 402b V1-V2-V3-1-50
1717 450 bs-1-50
1717 460 zws-460
bb2017-17StadhuisSt-NiklaasELEK2019-05-24
MS2017-17StadhuisSt-NiklaasELEK2019-05-24
MS2017-17StadhuisSt-NiklaasELEK2019-05-24
RA2017-17StadhuisSt-NiklaasELEK2019-05-24
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1717 300c V-1-1-50
1717 301d V0-1-50
1717 302b V1-1-50
1717 310b pr-1-50
1717 350d V-1-1-50
1717 351d V0-1-50
2017-17 Stadhuis St-Niklaas MATERIALENLIJST GBS
2017-17 Stadhuis St-Niklaas PUNTENLIJST GBS
bb2017-17StadhuisSt-NiklaasHVAC2019-05-24
MS2017-17StadhuisSt-NiklaasHVAC2019-05-24
MS2017-17StadhuisSt-NiklaasHVAC2019-05-24
RA2017-17StadhuisSt-NiklaasHVAC2019-05-24
1717 200b V-1-1-50
1717 201b V0-1-50
1717 202b V1-1-50
1717 250b V-1-1-50
1717 251b V0-1-50
1717 252b V1-1-50
2017-17 Annexen SAN dd 2019-05-27
2017-17 Annexenlijst dd 2019-05-24 macro
bb2017-17StadhuisSt-NiklaasSAN2019-05-24
MS2017-17StadhuisSt-NiklaasSAN2019-05-24
MS2017-17StadhuisSt-NiklaasSAN2019-05-24
RA2017-17StadhuisSt-NiklaasSAN2019-05-24
3226_56 CD Stad Sint-Niklaas Restauratie Neogotisch stadhuis
3226_56 PID Stad Sint-Niklaas Restauratie neogotisch Stadhuis
3226_56 VGP Stad Sint-Niklaas Restauratie neogotisch stadhuis

25 2019_GR_00279 Werken: site Puyenbeke: aanleg BMX- en baseballveld: 
overheidsopdracht tot het leveren en plaatsen van 
terreinverlichting: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

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

Bondige toelichting
In de afsprakennota met de clubs ter realisatie van het project voor de inrichting van een 
baseballveld en BMX-terrein, werd vastgelegd dat de levering en plaatsing van 
terreinverlichting uitgevoerd zal worden door de stad als opdrachtgever. De eerdere intentie te 
werken via de nutsmaatschappij Fluvius leverde niet het gewenste resultaat op. Omwille van 
hoogdringendheid en de link met de andere werken op de site, voerde het college op eigen 
gezag op basis van artikel 56, § 4 van het decreet lokaal bestuur de procedure 
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overheidsopdracht. Aangezien dit afwijkt van de bevoegdheidsverdeling zoals gebaseerd op de 
goedgekeurde definitie 'dagelijks bestuur', wordt dit ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikelen 36, 57 en 43.
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Argumentatie
Reeds geruime tijd geleden werd bij Fluvius een offerte opgevraagd voor het leveren en 
plaatsen van de terreinverlichting voor het aan te leggen baseballveld en BMX-terrein op de 
site Puyenbeke. Ondanks een aantal herinneringen, bleef een antwoord uit. Midden mei ontving 
de stad de offerte met als kostprijs 173.000 EUR, excl. btw voor zowel het baseballveld als het 
BMX-terrein, doch niet opgesplitst. Indien zij effectief de splitsing moeten maken, verwachten 
we opnieuw een wachttijd van enkele maanden. Bovendien weigert Fluvius mee te delen 
wanneer de werken zouden starten, zolang de offerte niet is goedgekeurd. Dit zorgt voor 
coördinatieproblemen aangezien de baseballclub reeds gestart is met de aanleg van het terrein. 
Het is dan ook noodzakelijk om de opdracht voor de terreinverlichting zo spoedig mogelijk te 
gunnen, omdat we anders het risico lopen dat delen van het veld opnieuw moeten opengelegd 
worden voor de aanleg van leidingen en het plaatsen van palen. Om dit te voorkomen werd ook 
prijs gevraagd aan de firma MAB bvba, Onderzeel 12, 2920 Kalmthout, die in opdracht van de 
baseballclub gestart is met de aanleg van het veld, en aan de firma SH Electricity vof, Lange 
Beulestraat 10, 9250 Waasmunster. Beide firma's hebben een gesplitste offerte ingediend voor 
deze opdracht:
- MAB bvba: 99.804,75 EUR, excl. btw voor het baseballterrein en 32.590 EUR, excl. btw voor 
het BMX-terrein;
- SH Electricity vof: 70.285 EUR, excl. btw voor de het baseballterrein en 36.287 EUR, excl. btw 
voor het BMX-terrein.
De offertes werden vergeleken en zijn volledig vergelijkbaar qua lichtstudie, armaturen, 
plaatsing palen en software voor de bediening. Ook de leverings- en uitvoeringstermijn is voor 
beide offertes vergelijkbaar.

Conform de aangenomen defintie dagelijks bestuur moeten in principe alle 
overheidsopdrachten >2.500 EUR met betrekking tot het project van het BMX-parcours en het 
baseballveld voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Omwille van hoogdringendheid en de 
relatie met de andere werken op de site, voerde het college op eigen gezag op basis van artikel 
56, § 4 van het decreet lokaal bestuur de overheidsopdrachtenprocedure voor het leveren en 
plaatsen van de terreinverlichting. Aangezien dit afwijkt van de bevoegdheidsverdeling zoals 
gebaseerd op de goedgekeurde defintie 'dagelijks bestuur', wordt dit ter kennis gebracht van de 
gemeenteraad.
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Adviezen
Patrimonium/landbouw (PLB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de gevoerde overheidsopdracht tot levering en plaatsing van de 
terreinverlichting voor het baseballveld en het BMX-terrein op de site Puyenbeke.

Artikel 2
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019180052/2019180148, deels te 
compenseren uit actienummer/ramingnummer 2019141400/2019141463 (investeringen 
openbare verlichting).

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

26 2019_GR_00253 Zakelijke rechten: aanleg drinkwatertoevoerleiding Farys: 
inneming ter hoogte van stadsbos Puitvoet: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Farys plant de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding tussen het kruispunt van Tereken met 
de Kapelstraat en de bestaande toevoerleiding van Farys. In totaal zijn er acht grondinnemingen 
nodig, waarvan inneming 2, gelegen ter hoogte van stadsbos Puitvoet, stadseigendom is.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze inneming door Farys.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 41 en 42.

Argumentatie
Farys (voorheen TMWV), Stropstraat 1, 9000 Gent, plant de aanleg van een nieuwe 
drinkwaterleiding tussen het kruispunt van Tereken met de Kapelstraat en de bestaande 
toevoerleiding van Farys. Deze nieuwe drinkwaterleiding zal lopen via buurtweg nummer 80 
(Puytvoetwegel) en de velden grenzend aan de achtertuinen van de woningen langs de 
Kapelstraat. Het betreft een leiding met een diameter van 30 cm die 1 meter diep zal komen te 
liggen.
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In totaal zijn er acht grondinnemingen noodzakelijk. Deze innemingen zijn gelegen binnen 
het rup Puitvoet. Inneming 2, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie D, deel van nummer 
1890Y2, met een oppervlakte van 323 m², is stadseigendom. De stad werd op 22 januari 2018 
eigenaar van dit volledige perceel bos in het kader van de realisatie van stadsbos Puitvoet. De 
schattingsprijs bedroeg 5 EUR/m² (schattingsverslag Irtas van 21 september 2017), de 
aankoopprijs bedroeg 4 EUR/m². Farys legt een verkoopbelofte voor aan de stad voor de 
verkoop van inneming 2 aan 5,5 EUR/m² + 25 % wederbelegginsvergoeding. Deze prijs is 
gebaseerd op het schattingsverslag dat in opdracht van Farys werd opgemaakt door landmeter-
expert Dirk Reunes op 31 juli 2018. De totale vergoeding voor inneming 2 zou bijgevolg 
2.220,63 EUR bedragen.

De inneming wordt belast ten voordele van de overblijvende oppervlakte van het perceel 
1890Y2 met een recht van kosteloze doorgang en beperkt gebruik van de bovengrond. Farys zal 
altijd het recht hebben om ten allen tijde op de gekochte grond onderhoudswerken, wijzigingen 
of verbeteringen uit te voeren en regelmatig toezicht uit te oefenen. Om dit mogelijk te maken 
dient de eigenaar van de overblijvende oppervlakte van perceel 1890Y2 (= het heersend erf), 
inneming 2 (= het lijdend erf) te onderhouden zodat het steeds zonder de minste hinder 
toegankelijk is.

Farys verzoekt de stad om over te gaan tot het opstellen van een plaatsbeschrijving op kosten 
van Farys, waarbij beide partijen vertegenwoordigd zijn, en dit voor aanvang van de werken. Na 
beëindiging van de werken wordt de stad opnieuw gevraagd een plaatsbeschrijving te maken, 
op kosten van Farys.

De éénzijdige verkoopbelofte die wordt voorgelegd is geldig voor een termijn van twaalf 
maanden. In geval van aanvaarding van de verkoopbelofte door Farys (via aangetekend 
schrijven), zal de akte verleden worden binnen de vier maanden door afdeling 
vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De aktekosten zijn ten laste van Farys.

Door het ondertekenen van de verkoopbelofte geeft de stad ook ook een toelating tot 
inbezitneming aan Farys die ingaat vanaf het moment van aanvaarding van de verkoopbelofte 
door Farys. Deze toelating gebeurt om de aanvang en de uitvoering van de geplande werken op 
het voormelde goed niet te verhinderen.

Adviezen
Natuur: Gunstig advies.
Deze strook is bebost met Europese lork en enkele ruwe berken. Het resterende bos (5.784 m²) 
blijft behouden. De strook bevat geen waardevolle, te behouden vegetatie. Het aanpalende bos 
echter wel. Onder geen beding mag het te behouden bos gebruikt worden voor het stockeren 
van goederen en rollend materiaal. Om schade aan het bos te voorkomen moet deze zone dan 
ook afgeschermd worden met hekwerk.

Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Wij volgen het advies van de dienst omgeving - plannen en ontwikkelen - natuur. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (37)

Artikel 1
akkoord te gaan met de verkoop van 323 m² van het perceel, kadastraal bekend 5de afdeling, 
sectie D, nummer 1890Y2, voor een totaalbedrag van 2.220,63 EUR, aan Farys, Stropstraat 1, 
9000 Gent, en bijgevolg de voorwaarden vast te stellen van de éénzijdige verkoopbelofte 
waarvan een ontwerp als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de voorwaarden 
van de ontwerpakte, die zal worden opgesteld door afdeling Vastgoedtransacties betreffende de 
verkoop vermeld in artikel 1, vast te stellen en bijgevolg de akte te laten verlijden.

Bijlagen
liggingsplan
innemingsplan
schattingsverslag
éénzijdige verkoopbelofte

27 2019_GR_00272 Zakelijke rechten: Nijverheidsstraat: erfdienstbaarheid 
ondergrondse leiding ten voordele van basisschool De 
Fontein: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Berkenboomscholen vzw vraagt in het kader van het ontdubbelen van het rioleringsstelsel van 
de basisschool De Fontein in de Gasmeterstraat het akkoord van de stad om deze werken te 
realiseren over het terrein van de aanpalende brandweerkazerne in de Nijverheidsstraat en 
hiervoor een erfdienstbaarheid te vestigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het 
ontwerp van akte vast te stellen.

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

Argumentatie
Basisschool De Fontein, Gasmeterstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, is verplicht om het 
rioleringsstelsel van de school aan te passen om te komen tot een volledig gescheiden lozing 
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van afvalwater en hemelwater. Deze school is een onderdeel van Berkenboomscholen vzw, 
Kalkstraat 28, 9100 Sint-Niklaas.
Een groot deel van de riolering van de school loopt momenteel over de eigendom van de stad, 
namelijk via de parking aan de Gasmeterstraat en het terrein van de brandweerkazerne naar de 
Nijverheidsstraat (percelen kadastraal bekend 3de afdeling, sectie E, delen van nrs. 513 F3 en 
660 G19).
Om het gescheiden rioleringsstelsel te realiseren moeten dus werken uitgevoerd worden op 
eigendom van de stad. De riolering bevindt zich voornamelijk in de groenzone tegen de gevel 
van de school.
Berkenboomscholen vzw vraagt hiervoor de toelating. Gelet op het feit dat deze riolering reeds 
lang over de terreinen van de stad loopt, zou het logisch zijn dat hiervoor een erfdienstbaarheid 
bestaat. In de archieven van de stad en de school is hierover niet onmiddellijk iets terug te 
vinden. Berkenboomscholen vzw vraagt dan ook deze toestand te regulariseren en alsnog een 
erfdienstbaarheid te vestigen.
Om subsidies te verkrijgen van Agion moet de school een principieel akkoord hebben over de 
erfdienstbaarheid om toe te voegen in het dossier.
Het is aangewezen hiervoor een erfdienstbaarheid ondergrondse leiding toe te staan aan de 
school. Het schattingsverslag van 21 november 2018, opgemaakt door Meetbureau De Ryck 
bvba, Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, bepaalt de waardebepaling voor deze erfdienstbaarheid 
op 28 EUR/m².
De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van akte luiden als volgt:
- voorwerp: de stad verklaart een erfdienstbaarheid van ondergrondse leiding toe te staan aan 
Berkenboomscholen vzw op een strook grond, grootte 107,80 m², gelegen, Nijverheidsstraat 29, 
9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend onder 3de afdeling, sectie E, delen van nummers 513 F3 
en 660 G19;
- doel: de erfdienstbaarheid wordt gevestigd met het oog op het plaatsen van een riolering voor 
basisschool De Fontein, Gasmeterstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, in het kader van het verplicht 
ontdubbelen van het rioleringsstelsel van de school;
- duur: de stad verklaart een eeuwigdurende erfdienstbaarheid te verlenen met ingang vanaf 1 
juli 2019;
- vergoeding: een forfaitaire éénmalige vergoeding van 3.018,40 EUR;
- de werken voor het plaatsen van de riolering worden uitgevoerd op kosten van 
Berkenboomscholen vzw conform de te bekomen omgevingsvergunning en zoals aangeduid op 
het opmetingsplan. Het herstellen van de bovengrond in zijn oorspronkelijke staat na uitvoering 
van deze werken is ten koste en ten laste van Berkenboomscholen vzw.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.
Projecten openbaar domein: Gunstig advies.
Wij kunnen het afkoppelen van de school enkel maar toejuichen. Technisch gezien is het 
inderdaad het eenvoudigst om een deel van de afkoppeling te realiseren via het terrein van de 
brandweer.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (37)

Artikel 1
akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid ondergrondse leiding ten voordele 
van Berkenboomscholen vzw, Kalkstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, in het kader van het plaatsen 
van een riolering voor basisschool De Fontein, Gasmeterstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, over de 
terreinen van de brandweerkazerne gelegen Nijverheidstraat, kadastraal bekend 3de afdeling, 
sectie E, delen van nrs. 513 F3 en 660 G19 en de voorwaarden van het ontwerp van akte 
hiervoor goed te keuren.
Een exemplaar van het ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgmeester en schepenen voor het verlijden van 
de akte.

Bijlagen
Ontwerpakte De Fontein - erfdienstbaarheid ondergrondse leiding
Schattingsverslag_MDR18143_10_waardebepaling ondergrondse erfdienstbaarheid kazerne
opmetingsplan dd 23.11.2018 erfdienstbaarheid

28 2019_GR_00273 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeente- en gewestwegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan het stedelijk aanvullend reglement op 
het verkeer van 24 februari 1995 goed te keuren.

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

Argumentatie
Naar aanleiding van de nieuwe heraanleg Vossekotstraat wordt het aanvullend reglement op 
het verkeer (gemeente- en gewestwegen) van 24 februari 1995 betreft volgende straten 
gewijzigd:
- Brokkelingenstraat;
- Tassijnslaan;
- Vossekotstraat.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
op te heffen wat betreft volgende straten:
- Brokkelingenstraat;
- Tassijnslaan;
- Vossekotstraat.

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:
- Brokkelingenstraat;
- Tassijnslaan;
- Vossekotstraat.
De wijzigingen worden als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
BIJLAGE GEMEENTE- EN GEWESTWEGEN

29 2019_GR_00274 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
tonnagebeperkingen op grondgebied Sint-Niklaas: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen
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Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie door raadsleden Jos De Meyer, Tchantra Van De Walle, Christel Geerts en Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Één van de voornaamste ambities uit het nieuwe mobiliteitsplan is het verhogen van de 
verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te verhogen werd op basis van de 
wegencategorisering in Sint-Niklaas een nieuw tonnageplan ingevoerd. In een dertigtal zones 
op het grondgebied geldt een verbod '3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en 
landbouwvoertuigen'. Dit aanvullend reglement geeft een geactualiseerd overzicht van alle 
zones '3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen'.
Bovendien dreigt de problematiek van oneigenlijk doorgaand vrachtverkeer op korte termijn 
nog sterk toe te nemen met de geplande werken in Antwerpen (dossier Oosterweel). Om de 
leefbaarheid van de dorpskernen in het Waasland en enkele schoolomgevingen gelegen op een 
aantal noord-zuidassen tussen E17 en E34 te vrijwaren, nam Sint-Niklaas het initiatief met een 
aantal omliggende gemeenten om hieromtrent maatregelen te nemen.
Er wordt voorgesteld om een grote tonnagebeperking '+3,5 ton uitgezonderd voor het 
plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en autocars' in te voeren hoofdzakelijk tussen E17 en 
E34. Concreet voor Sint-Niklaas betekent dit dat er een aantal noord-zuid verkeersassen in deze 
zone worden opgenomen. Eén van de voorwaarden bij de implementatie is dat deze maatregel 
op een gecoördineerde en eenvormige wijze zal gehandhaafd worden.
Iedere gemeente brengt op de gemeenteraad de afbakening van het eigen grondgebied. Een 
plan met de totale afbakening wordt gevoegd bij de beslissing van elke gemeente.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen met betrekking tot de 
tonnagebeperkingen in het aanvullend reglement op het verkeer goed te keuren.

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

Argumentatie
Een van de voornaamste ambities uit het nieuwe mobiliteitsplan is het verhogen van de 
verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te verhogen werd op basis van de 
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wegencategorisering in Sint-Niklaas een nieuw tonnageplan ingevoerd. In een dertigtal zones 
op het grondgebied geldt een verbod 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en 
landbouwvoertuigen. Dit aanvullend reglement geeft een geactualiseerd overzicht van alle 
zones 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.
Bovendien dreigt de problematiek van oneigenlijk doorgaand vrachtverkeer op korte termijn 
nog sterk toe te nemen met de geplande werken in Antwerpen (dossier Oosterweel). Om de 
leefbaarheid van de dorpskernen in het Waasland en enkele schoolomgevingen gelegen op een 
aantal noord-zuidassen tussen E17 en E34 te vrijwaren nam Sint-Niklaas het initiatief met een 
aantal omliggende gemeenten om hieromtrent maatregelen te nemen.
Er wordt voorgesteld om een grote tonnagebeperking +3,5 ton uitgezonderd voor het plaatselijk 
verkeer, landbouwvoertuigen en autocars in te voeren hoofdzakelijk tussen E17 en E34. Eén van 
de voorwaarden bij de implementatie is dat deze maatregel op een gecoördineerde en 
eenvormige wijze zal gehandhaafd worden. Hierover werden afspraken gemaakt tussen de twee 
politiezones.
Voor Sint-Niklaas betekent dit dat de N451 (verbinding naar Nieuwkerken), de N403 (verbinding 
naar Stekene), de as Driekoningenstraat-Lepelhoekstraat-Vrouw-Mariastraat (verbinding naar 
Sint-Gillis-Waas) en de as Schrijberg-Wijnveld-Dries-Sinaaidorp-Zwaanaardestraat en 
Weimanstraat mee opgenomen worden in de grote zone +3,5 ton uitgezonderd voor plaatselijk 
verkeer, landbouwvoertuigen en autocars.
Iedere gemeente brengt op de gemeenteraad de afbakening van het eigen grondgebied. Een 
plan met de totale afbakening wordt gevoegd bij de beslissing van elke gemeente.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
alle tonnagebeperkingen in het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 
1995, met latere wijzigingen, op te heffen.

Artikel 2
volgende tonnagebeperkingen goed te keuren:
- bijlage 1: tonnagebeperkingen lokale wegen Sint-Niklaas;
- bijlage 2: tonnagebeperkingen Waasland.

Bijlagen
BIJLAGE TONNAGE WAASLAND
BIJLAGE TONNAGE LOKALE WEGEN SINT-NIKLAAS
BIJLAGE PLAN TONNAGE WAASLAND - ZONE ZC21

30 2019_GR_00275 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
snelheidsregimes op grondgebied Sint-Niklaas: 
goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

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

Bondige toelichting
Het verhogen van de verkeersveiligheid is één van de belangrijkste krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan. Het streven naar verhoogde veiligheid wordt onder andere bereikt door het 
invoeren van een consequent snelheidsbeleid. Het uitzetten van het gewenst snelheidsbeleid 
gebeurde aan de hand van de vooropgestelde wegencategorisering. Dit aanvullend reglement 
biedt een volledige actualisering van alle geldende snelheidsregimes op het grondgebied: 
voetgangerszones, woonerven, zones 30, zones 50 en de bebouwde kommen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen met betrekking tot de snelheidsregimes in 
het aanvullend reglement op het verkeer goed te keuren.

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

Argumentatie
Het verhogen van de verkeersveiligheid is één van de belangrijkste krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan. Het streven naar verhoogde veiligheid wordt onder andere bereikt door het 
invoeren van een consequent snelheidsbeleid. Het uitzetten van het gewenst snelheidsbeleid 
gebeurde aan de hand van de vooropgestelde wegencategorisering. Daarnaast houdt het 
snelheidsplan ook rekening met het fietsnetwerk, de verblijfsgebieden en toekomstige 
herinrichtingsplannen van bepaalde wegen. Dit aanvullend reglement biedt een volledige 
actualisering van alle geldende snelheidsregimes op het grondgebied: voetgangerszones, 
woonerven, zones 30, zones 50 en de bebouwde kommen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 5 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 2011 betreffende de bebouwde kommen van de 
stad Sint-Niklaas: bebouwde kom Belsele-centrum, Puivelde, Populierenwijk, Nieuwkerken en 
Sinaai op te heffen.

Artikel 2
de gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2012 betreffende de bebouwde kom Sint-Niklaas-
Belsele op te heffen.

Artikel 3
alle snelheidsregimes in het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 
1995, met latere wijzigingen, op te heffen.

 

Artikel 4
volgende snelheidsregime goed te keuren:
- bijlage 1: bebouwde kommen van de stad Sint-Niklaas;
- bijlage 2: voetgangerszone;
- bijlage 3: woonerf;
- bijlage 4: zone 30;
- bijlage 5: zone 50.

Bijlagen
BIJLAGE BEBOUWDE KOMMEN
BIJLAGE VOETGANGERSZONE
BIJLAGE WOONERF
BIJLAGE ZONE 30
BIJLAGE ZONE 50

31 2019_GR_00276 Zakelijke rechten: rioproject Valkstraat - 
Moortelhoekstraat: aankoop grond innemingen 6, 7, 10, 
11, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 39: voorwaarden akten: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat en Moortelhoekstraat kon een akkoord bereikt worden met de eigenaars van de 
innemingen  6, 7, 10, 11, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 39.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankopen en de voorwaarden 
van de ontwerpakten goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat en Moortelhoekstraat werden grondinnemingsplannen opgemaakt door studiebureau 
SWBO bvba, Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, voor de Valkstraat (innemingen 1 tot 
en met 19) en de Moortelhoekstraat (innemingen 20 tot en met 41) op 9 september 2014, 
waarvan de laatste aanpassingen dateren van 22 februari 2017. Er kon een overeenkomst 
worden afgesloten met de eigenaars van de innemingen op lijst als bijlage.
Volgens het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 
november 1978, zijn de innemingen gelegen in woonzone. Er werd een schattingsverslag 
afgeleverd door landmeter-expert Johan Koppen van studiegroep Irtas bvba op 13 april 2017. 
De grond gelegen in woonzone werd geschat aan 250 EUR/m². Op basis hiervan, en 
vermeerderd met wederbeleggingsvergoeding, werd een akkoord bereikt met de eigenaars.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
Voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat en Moortelhoekstraat over te gaan tot:
1. de bovengrondse inneming van 13,17 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1199F/P0000, voor een bedrag van 4.100 EUR, zijnde inneming 6;
2. de bovengrondse inneming van 13,66 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1199H/P0000, voor een bedrag van 4.255 EUR, zijnde inneming 7;
3. de bovengrondse inneming van 15,35 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176C2/P0000, voor een bedrag van 5.200 EUR (inclusief vergoeding 
afsluiting), zijnde inneming 10;
4. de bovengrondse inneming van 13,82 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176T/P0000, voor een bedrag van 4.305 EUR, zijnde inneming 11;
5. de bovengrondse inneming van 27,08 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1242D/P0000, voor een bedrag van 8.430 EUR, zijnde inneming 22;
6. de bovengrondse inneming van 12,49 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1243D/P0000, voor een bedrag van 3.890 EUR, zijnde inneming 23;
7. de bovengrondse inneming van 1,94 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1245B/P0000, voor een bedrag van 605 EUR, zijnde inneming 31;
8. de bovengrondse inneming van 2,03 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
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sectie B, deel van nummer 1245C/P0000, voor een bedrag van 635 EUR, zijnde inneming 32;
9. de bovengrondse inneming van 2,76 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1246L/P0000, voor een bedrag van 860 EUR, zijnde inneming 34;
10. de bovengrondse inneming van 3,03 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1246K/P0000, voor een bedrag van 945 EUR, zijnde inneming 35;
11. de bovengrondse inneming van 2,58 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1246M/P0000, voor een bedrag van 805 EUR, zijnde inneming 36;
12. de bovengrondse inneming van 12,41 m² op het perceel nu kadastraal bekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1339V/P0000, voor een bedrag van 3.865 EUR, zijnde inneming 39.
Een exemplaar van de ontwerpaktes wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de aktes, opgesteld 
door afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, betreffende de innemingen 
vermeld in artikel 1, te ondertekenen.

Bijlagen
Ontwerpakte inneming 6 - 08875-001
Ontwerpakte inneming 7 - 08875-002
Ontwerpakte inneming 10 - 08875-003
Ontwerpakte inneming 11 - 08875-004
Ontwerpakte inneming 22 - 08875-005
Ontwerpakte inneming 23 - 08875-006
Ontwerpakte inneming 32 - 08875-008
Ontwerpakte inneming 34 - 08875-009
Ontwerpakte inneming 35 - 08875-010
Ontwerpakte inneming 36 - 08875-011
Ontwerpakte inneming 39 - 08875-012
Ontwerpakte inneming 31 - 08875-007
Schattingsverslag
Innemingsplan Moortelhoekstraat.compressed
Innemingsplan Valkstraat.compressed

32 2019_GR_00278 Zakelijke rechten: Kazernestraat: verlenging duurtijd 
opstalrecht Het Veer vzw en Centrum Ambulante 
Revalidatie vzw: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
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Bij akte van 21 september 1993 werd aan Het Veer vzw en Centrum voor Ambulante Revalidatie 
vzw een opstalrecht toegekend voor het oprichten van een therapeutisch kinderdagverblijf op 
een perceel stadsgrond gelegen tussen de Kazernestraat, Bremstraat en Driekoningenstraat.
In het kader van verbouwingsplannen voor de gebouwen gelegen Kazernestraat 35A en de 
bijhorende aanvraag tot subsidies bij VIPA, vragen beide vzw's aan de stad een verlenging van 
het huidig opstalrecht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het opstalrecht.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.
Opstalakte van 21 september 1993 betreffende het oprichten van een therapeutisch 
kinderdagverblijf op een perceel stadsgrond gelegen tussen de Kazernestraat, de 
Driekoningenstraat en de Bremstraat.

Argumentatie
Bij akte van 21 september 1993 werd door de stad aan Het Veer vzw en Revalidatiecentrum 
voor Mentaal Gehandicapten vzw te Sint-Niklaas een opstalrecht verleend voor de oprichting 
van een therapeutisch kinderdagverblijf op een perceel stadsgrond gelegen tussen de 
Kazernestraat, de Driekoningenstraat en de Bremstraat.
Het opstalrecht van Revalidatiecentrum voor Mentaal Gehandicapten vzw werd bij akte van 16 
januari 1997 overgedragen aan Centrum voor Ambulante Revalidatie vzw.
Het opstalrecht heeft een duur van vijftig jaar en eindigt op 11 november 2046. De vergoeding 
werd vastgesteld op één symbolische euro. De bouwwerken voor het op te richten therapeutisch 
kinderdagverblijf werden geraamd op 694.102 EUR.
Ter optimalisatie van de dienstverlening plannen beide vzw's een uitbreiding van de gebouwen 
en een verbouwing van het huidige gebouw. Voor een subsidiedossier bij VIPA dienen beide 
vzw's aan te tonen dat zij over een zakelijk recht beschikken voor de komende vijfentwintig jaar. 
Aangezien de ingebruikname van de verbouwing ten vroegste in 2022 voorzien is, bestaat het 
risico dat de opstalakte te vroeg komt te vervallen.
Met brief van 3 april 2019 vragen Het Veer vzw en Centrum voor Ambulante Revalidatie vzw 
aan de stad of een verlenging van het opstalrecht mogelijk is.
In de opstalakte van 21 september 1993 is in artikel 2, 3° het volgende voorzien:
"Mits betekening aan de stad door de opstalhouders, twee jaar voor het einde van het opstalrecht, 
wordt dit laatste van rechtswege verlengd onder de voorwaarden omschreven in het huidig contract, 
voor perioden van negen jaar, tenzij de stad de grond en/of gebouwen nodig heeft voor het vestigen 
van eigen stedelijke instellingen die een zelfde sociaal doel hebben als de opstalhouders in deze."
Artikel 2, 4° bepaalt het volgende:
"Tijdens de negenjarige periodes van verlenging van huidig contract, hebben alleen de opstalhouders 
het recht een einde te stellen aan het contract na verloop van elke driejaarlijske periode, mits een 
vooropzeg van zes maanden, per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot.De stad 
heeft het recht, mits aangetekend schrijven of bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de opstalhouders, 
ten laatste twee jaar voor het einde van elke negenjarige periode en zonder redengeving, de 
overeenkomst te beëindigen op het einde van de negenjarige periode.In beide gevallen zullen de 
opgerichte gebouwen en muurvaste uitrustingen, kosteloos en in goede staat van onderhoud 
eigendom worden van de stad."
Hiermee rekening houdende wordt aan de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan om het 
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opstalrecht te verlengen met een periode van negen jaar waardoor de einddatum vastgesteld 
wordt op 11 november 2055.
In de opstalakte is ook opgenomen dat, ingeval het opstalrecht van rechtswege verlengd wordt 
zoals bepaald in artikel 2, 3°, de opstalhouders een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zijn aan 
de stad. Deze vergoeding wordt vastgesteld op 1/60 van de verkoopwaarde van het in 
opstalgegeven terrein, met inbegrip van de in uitvoering van het opstalrecht opgerichte 
gebouwen en andere constructies, zoals deze op dat ogenblik geschat wordt. De vergoeding is 
jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer.
De opstalhouders zijn met andere woorden vanaf 11 november 2046 een vergoeding 
verschuldigd aan de stad.

Adviezen
Kinderopvang (KOV: Gunstig advies.
Er is een nauwe samenwerking tussen Het Veer vzw en de dienst kinderopvang die in het 
belang is van de kinderen, de ouders, en de kinderbegeleiders in de verschillende 
kinderdagverblijven binnen Sint-Niklaas. Samen met de stedelijke groepsopvang werken we 
momenteel een pilootproject ‘inclusie in de kinderopvang’ uit, onder begeleiding van Kind en 
Gezin.
De dienst kinderopvang wil de samenwerkingsverbanden met Het Veer vzw zo veel mogelijk 
onderhouden en in de toekomst blijven versterken.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
akkoord te gaan om in uitvoering van artikel 2 van de opstalakte van 21 september 1993, voor 
het oprichten van een therapeutisch kinderdagverblijf gelegen tussen de Kazernestraat, de 
Driekoningenstraat en de Bremstraat door Het Veer vzw en Centrum voor Ambulante 
Revalidatie vzw, het opstalrecht te verlengen met een periode van negen jaar, waardoor de 
einddatum vastgesteld wordt op 11 november 2055.

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat vanaf 11 november 2046 Het Veer vzw en Centrum voor 
Ambulante Revalidatie vzw een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zijn, aanpasbaar aan het 
indexcijfer. Deze vergoeding bedraagt 1/60 van de verkoopwaarde van het in opstal gegeven 
terrein, met inbegrip van de opgerichte gebouwen en andere constructies, zoals deze op dat 
ogenblik geschat wordt.

33 2019_GR_00259 Zakelijke rechten: aanleg BMX-terrein: strook grond voor 
nutsleidingen: aankoop en voorwaarden akte: 
goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Voor de aanleg van het BMX-terrein ter hoogte van de Pijkedreef werd een overeenkomst 
bereikt met de eigenaar van het perceel kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 
940G2, betreffende de aankoop van 71,53 m² voor de plaatsing van de nutsleidingen naar het 
BMX-terrein. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
ontwerpakte goed te keuren.

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

Argumentatie
Dit voorjaar gingen de werken van start voor de aanleg van het BMX-terrein ter hoogte van de 
Pijkedreef. Voor de aanleg van de nutsleidingen naar het BMX-terrein is het aangewezen een 
strook grond van 1 meter breed over een lengte van ongeveer 71 m aan te kopen aan de 
rechterzijde van het perceel kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 940G2, gelegen 
aan de Modernadreef, 9100 Sint-Niklaas.  Er werd een overeenkomst bereikt met de eigenaar, 
de heer William Van Den Broecke, Modernadreef 16, 9100 Sint-Niklaas, op basis van het plan 
met nummer 19.012, opgemaakt door de stedelijke technische dienst op 5 april 2019. Er werd 
een schattingsverslag afgeleverd door Meetbureau De Ryck op 14 mei 2019.
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte zijn:
- oppervlakte: 71,53 m²;
- gereserveerde perceelsidentificatienummer: 940L2 P0000;
- prijs: 1.216 EUR;
- bestemming: zone voor dagrecratie.
Momenteel lopen op dit perceel paarden. Er werd in de ontwerpakte als bijkomende voorwaarde 
opgenomen dat de aannemer de bestaande draadafsluiting zal verplaatsen in de oorspronkelijke 
staat op de scheidingslijn met het resterende perceel.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
gunstig

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies.  Aankoopprijs te verrekenen op actienummer 
2019160210 (Project uitbreiding Puyenbeke: aanleg BMX-terrein, baseballveld en 
speelinfrastructuur) - ramingnummer 2019160329.
Krediet ramingnummer: 312.673 EUR - beschikbaar krediet ramingnummer op 23 mei 2019: 
137.544,59 EUR.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van 71,53 m² van het perceel kadastraal bekend 1ste afdeling, 
sectie A, nummer 940G2, eigendom van de heer William Van Den Broecke, Modernadreef 16, 
9100 Sint-Niklaas, aan 1.216 EUR, voor de plaatsing van de nutsleidingen, noodzakelijk voor het 
BMX-terrein dat op de achterliggende percelen zal worden aangelegd, alsook met de 
voorwaarden van de ontwerpakte. 
Een exemplaar van de ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de akte te 
ondertekenen.

Bijlagen
plan met precad
schattingsverslag
ontwerpakte

Vergunnen en toezicht

34 2019_GR_00260 Urbanisatie: Restauratie huis Muyle: verlenen van 
erfdienstbaarheid: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Interpellatie door raadsleden Jos De Meyer en Christel Geerts. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Toelichting door raadslid Kris Van der Coelden bij het stemgedrag van zijn fractie.

Bondige toelichting
Op 31 oktober 2018 diende JKV Invest bvba een aanvraag in tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor het renoveren en restaureren van een beschermd pand aan de Grote 
Markt en het bouwen van vijf parkappartementen in de tuinzone van het pand. De aanvraag 
bevat eveneens een trage doorsteek tussen de Grote Markt en het Jef Burmpark. Het is de 
bedoeling om deze trage doorsteek publiek toegankelijk te maken door middel van een 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid en de voorwaarden. 
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.
Omgevingsvergunningsdecreet met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Op 31 oktober 2018 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het renoveren en 
restaureren van een beschermd pand aan de Grote Markt en het bouwen van vijf 
parkappartementen in de tuinzone van het pand. De aanvraag bevat een trage doorsteek tussen 
de Grote Markt en het Jef Burmpark. Hier wordt een publieke erfdienstbaarheid op gevestigd. De 
trage doorsteek loopt via de doorgang onder het monument tot aan de perceelsgrens met het 
Jef Burmpark. Het is de bedoeling om op deze trage doorsteek een publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid van over- en doorgang te vestigen. De maximale breedte van het pad is 2,68 
m, de minimale breedte is ongeveer 2,30 m. Als verhardingsmateriaal wordt geopteerd voor 
dolomiet. Het pand slingert door de tuinzone en wordt omgeven door nieuw aan te planten 
bomen, hoog siergras, en laag struikgewas. Het dossier bevat een verbintenis van de bouwheer 
voor het vestigen van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid.

Overeenkomstig artikel 67 van het omgevingsvergunningsbesluit van 25 november 2015 diende 
de aanvraag te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek conform de bepalingen van 
titel 3, hoofdstuk 5 van dit besluit. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 23 april 2019 
tot en met 22 mei 2019. Er werden zeven standpunten, opmerkingen of bezwaren ingediend 
tijdens het openbaar onderzoek. Er is één bemerking die al dan niet rechtstreeks verband houdt 
met het vestigen van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid.
Een aantal bezwaarindieners vreest voor criminaliteit en vandalisme aan de nieuwe trage 
doorsteek. “Het maken van een smalle, weinig zichtbare doorgang zonder ‘sociale controle’, 
nodigt uit tot criminaliteit en vandalisme” luidt het.
De bezwaarindieners spreken onterecht van een weinig zichtbare doorgang. Vanaf het begin 
van de trage doorsteek aan de Grote Markt tot aan het Jef Burmpark is de trage doorsteek 
zichtbaar en wordt een gevoel van sociale controle gecreëerd. In de doorgang onder het 
monument wordt achter een glazen sas de receptieruimte voor de kantoren gecreëerd en de 
nieuwe achterbouw bestaat grotendeels uit glazen gevels. Daarna slingert de trage doorsteek 
langs de nieuwe parkappartementen die allemaal uitzicht hebben op de trage doorsteek. Ook de 
bewoners van de woongelegenheden langs de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
hebben zicht op de doorsteek. Al deze zichten zorgen voor voldoende sociale controle. Het is 
overigens de bedoeling om de trage doorsteek net zoals het Jef Burmpark enkel overdag 
toegankelijk te maken. Er is geen reden om onaanvaardbare overlast te verwachten. Er wordt 
niet ingestemd met het bezwaar.

Alle adviesinstanties verlenen een (voorwaardelijk) gunstig advies. Met betrekking tot de trage 
doorsteek legt de deskundige patrimonium op dat de trage doorsteek op dezelfde uren 
toegankelijk moet zijn als het Jef Burmpark. De dienst projecten openbaar domein (wegenis) 
vraagt om de trage doorsteek na de doorgang onder het monument met hetzelfde materiaal aan 
te leggen als het verhardingsmateriaal van de paadjes in het Jef Burmpark (half-verharding van 
ternair mengsel met porfiersteenslag).
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Door het voorzien van een trage doorsteek zorgt de aanvraag bovendien voor een verbetering 
van het stadsweefsel. Het leggen van nieuwe ruimtelijke relaties tussen verschillende 
omgevingen creëert immers nieuwe dynamieken. De trage doorsteek zorgt er bovendien voor 
dat het Jef Burmpark meer toegankelijk wordt, waardoor het voor meer stadsbewoners evident 
wordt om gebruik te maken van het parkje. Door het wegwerken van de harde perceelscheiding 
tussen het Jef Burmpark en het perceel van de aanvraag, zal het groen op het perceel van de 
aanvraag (visueel) mee deel uitmaken van het Jef Burmpark. De trage doorsteek wordt ingebed 
in een groene omgeving van nieuw aan te planten bomen, hoog siergras en laag struikgewas. 
Om een vlot leesbaar openbaar domein te creëren, wordt opgelegd dat de trage doorsteek na de 
doorgang onder het beschermde monument moet worden aangelegd met hetzelfde materiaal 
als dat van de paadjes in het Jef Burmpark. Net zoals het Jef Burmpark moet in de akte van de 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid ook worden opgenomen dat de trage doorsteek na de 
doorgang onder het monument met hetzelfde materiaal aangelegd moet worden als het 
verhardingsmateriaal van de paadjes in het Jef Burmpark (half-verharding van ternair mengsel 
met porfiersteenslag). De aanvrager moet uiterlijk zes maanden nadat het totaalproject is 
opgeleverd een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van over- en doorgang vestigen op de in de 
vergunningsaanvraag aangegeven openbare wegen, en dit door het vastleggen van deze 
erfdienstbaarheid in een notariële akte die zij laat overschrijven op het hypotheekkantoor.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en Vlaams Belang) en 11 onthoudingen (CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
in toepassing van artikel 31 van het Omgevingsdecreet principieel akkoord te gaan met het 
vestigen van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van over- en doorgang op de trage 
doorsteek tussen de Grote Markt en het Jef Burmpark.

Artikel 2
goedkeuring te verlenen aan de op het inplantingsplan weergegeven trage doorsteek met 
publiek karakter (inplantingsplan als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting). De 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van over- en doorgang is kosteloos. Hiertoe wordt een 
authentieke akte opgesteld. De burgemeester en secretaris worden gemachtigd alle stukken 
met betrekking tot de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van over- en doorgang te 
ondertekenen.

Artikel 3
opdracht te geven aan de afdeling plannen en ontwikkelen om een akte 'vestiging 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van over- en doorgang' op te maken met minimaal de 
voorwaarden van de dienst projecten openbaar domein (wegenis) en de deskundige 
patrimonium.

Bijlagen
1801GRM publieke doorgang snedes 181206



Gemeenteraad 82/95 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

BA_1801GRM_I_N_01_inplanting publieke doorgang
erfdienstbaarheid Grote Markt

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Jeugd

35 2019_GR_00261 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Jeugd

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen vzw in 
Sint-Niklaas (JOS vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet 
lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de 
instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de 
algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt 
van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden 
ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in 
de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd Bart De 
Bruyne, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 24 juni 2019 van JOS vzw en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

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

Argumentatie
De algemene vergadering van JOS vzw vindt plaats op maandag 24 juni 2019 om 20.30 uur. Op 
de agenda staan volgende punten:
1. goedkeuring verslag AV 16 april 2019;
2. goedkeuring jaarrekening 2018 en kwijting aan de bestuurders en bedrijfsrevisor;
3. samenstelling nieuwe bestuursorganen;
4. opstart toekomstvisie JOS vzw;
5. varia.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw op maandag 24 juni 2019 om 19.30 uur.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 24 juni 2019 om in 
te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
20190416 AV - verslag vergadering
balans
Bijlagen B en C rekening 2018 vzw JOS publicatie
resultatenrekening
20190624 AV JOS vzw - uitnodiging vergadering

WELZIJN

Kinderopvang

36 2019_GR_00242 Premies en andere voordelen voor onthaalouders: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Bondige toelichting
Er bestaan verschillende tegemoetkomingen voor onthaalouders. Het gaat om premies die in 
het verleden werden goedgekeurd en al enkele jaren bestaan, maar nu opnieuw ter 
verduidelijking worden vastgesteld. Naast de bestaande premies stelt de dienst kinderopvang 
enkele wijzigingen voor.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd alle éénmalige en jaarlijkse premies en voordelen goed 
te keuren.

Juridische grond
Decreet van 20 april 2012 houdende de opvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en 
kwaliteitsbeleid voor kinderopvang van baby's en peuters.



Gemeenteraad 84/95 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 juni 2019

Argumentatie
Het overzicht in bijlage biedt transparantie over het aanbod dat de stad heeft ten aanzien van 
onthaalouders. Na goedkeuring zal dit overzicht gebruikt worden in de communicatie over de 
premies en uitbetalingen ervan. Enkel de huisvuilpremie en de premies voor samenwerkende 
onthaalouders zijn nieuwe premies, de overige werden in het verleden al goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Sinds maart 2019 is de gezinsopvang uitgebreid met een groepsproject, waarbij twee 
onthaalouders in een pand  in de Moerlandstraat samenwerken en veertien tot achttien kindjes 
kunnen opvangen. Enkel voor samenwerkende onthaalouders komt de stad tussen in de 
registratie bij en de heffing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (200 EUR jaarlijks) en het verkrijgen van een veiligheidsattest door de brandweer 
(185 EUR, achtjaarlijks, afhankelijk van de wettelijke bepalingen).

De huisvuilpremie wordt voorgesteld ter vervanging van het huidige aanbod van huisvuilzakken 
(één, twee of drie rollen, afhankelijk van het gemiddeld aantal kinderen in de opvang op 
jaarbasis). De huisvuilpremie zal berekend worden op basis van het gewicht van luiers 
(gemiddeld 1,2 kg per kind per dag), vermenigvuldigd met het aantal prestaties per jaar. Één 
fulltime onthaalouder behaalt 260 prestaties (aantal werkdagen) per jaar. Het bedrag per kg 
huisvuil dat wordt aangerekend, bedraagt 0,18 EUR. Bij een eventuele prijs- of indexstijging 
stijgt ook de premie.
Concreet ontvangt een onthaalouder die één kindje fulltime opvangt, een premie van 56,16 EUR 
per jaar. Wie twee kinderen fulltime opvangt, ontvangt 112,32 EUR per jaar. Als een 
onthaalouder vier fulltime kindjes of meer opvangt, wordt een bedrag van 224,64 EUR voorzien.

Verder wordt gevraagd om de knutselpremie te verhogen van 15 EUR naar 25 EUR. 
Onthaalouders die gebruikmaken van deze premie moeten bewijsstukken kunnen voorleggen. 
De premie stimuleert onthaalouders om op zoek te gaan naar prikkelend knutselmateriaal om 
zo creatief om te gaan met de kinderen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
alle éénmalige en jaarlijkse premies en voordelen goed te keuren.
Een exemplaar van dit overzicht wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Overzicht voordelen voor onthaalouders van de stedelijke gezinsopvang

AGB 'T BAU-HUIS

AGB 't Bau-huis
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37 2019_GR_00277 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: AGB 't Bau-huis: 
statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
AGB 't Bau-huis - AGB 't Bau-huis

Bondige toelichting
Op advies van de raad van bestuur werden de statuten geactualiseerd. De statuten van 't Bau-
huis moeten conform zijn aan het decreet lokaal bestuur en de beheers- en beleidscyclus 2020. 
Ook de beheersovereenkomst moet na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad herzien 
worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging en de wijziging van de 
beheersovereenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, Deel 2, Titel 3, Hoofdstuk 2.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen.

Argumentatie
De statuten moeten gewijzigd worden om te voldoen aan het decreet lokaal bestuur en de 
regelgeving die betrekking heeft op de beleids- en beheerscyclus 2020. De functie van het 
college van commissarissen wordt afgeschaft en vervangen door één bedrijfsrevisor. In het 
kader van de beleids- en beheerscyclus 2020 moet een meerjarenplanning worden opgesteld. 
Verder moeten de namen van de verantwoordelijke personen (voorzitter raad van bestuur, 
ondervoorzitter raad van bestuur, algemeen directeur) in kwestie geactualiseerd worden.
De beheersovereenkomst moet gewijzigd worden om te voldoen aan het decreet lokaal bestuur 
en de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus 2020. Hoofdstuk V 'Bevoegdheden 
Financiën ' werd toegevoegd. Dit hoofstuk is gebaseerd op de goedkeuring van de raad van 
bestuur op 20 oktober 2011. Verder moeten de namen van de verantwoordelijke personen 
(voorzitter raad van bestuur, ondervoorzitter raad van bestuur, algemeen directeur) in kwestie 
geactualiseerd worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 5 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de statutenwijziging en de wijziging van de beheerscommissie van AGB 't Bau-huis goed te 
keuren.
Het ontwerp van de statutenwijziging en de beheersovereenkomst worden als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
Beheersovereenkomst Bauhuis 2019
Statuten Bauhuis 2019
Beheersovereenkomst 2013
gecoördineerde statuten 25-01-2013
Verslag_20_oktober 2011

AANVULLENDE PUNTEN

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

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Johan Uytdenhouwen: Differentiëring 
opcentiemen onroerende voorheffing

Indiener(s)
Johan Uytdenhouwen

Verslag
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen. 
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadsleden Johan Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden, Jos De Meyer en Frans 
Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadsleden Johan Uytdenhouwen en Christel Geerts.
Afgekeurd met 16 stemmen voor (Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA) en 22 stemmen tegen 
(N-VA, Groen en Open Vld).

Toelichting
De gemeenten bepalen zelf de hoogte van hun opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die 
opcentiemen maken het leeuwendeel uit van het bedrag dat we uiteindelijk aan onroerende 
voorheffing moeten betalen.
Voor het aanslagjaar 2019 geldt in Sint-Niklaas één tarief van 834,38 opcentiemen. Dat 
betekent dat we voor elke euro aan onroerende voorheffing 8,34 EUR bijbetalen aan de stad. 
Onze stad zit hiermee net onder het Vlaamse gemiddelde dat 880,33 opcentiemen bedraagt.
Het decreet van 15 mei 2018 dat artikel 41 van het decreet lokaal bestuur wijzigt, biedt 
gemeenten de mogelijkheid om vanaf aanslagjaar 2019 binnen hun grondgebied de 
gemeentelijke opcentiemen te differentiëren. Doel hiervan is het bedrag van de onroerende 
voorheffing te laten variëren bijvoorbeeld per wijk of stadsdeel, of nog volgens het gebruik dat 
gemaakt wordt van het onroerend goed (privé of professioneel).
Een nieuw en nuttig instrument in handen van de gemeenten, want op deze manier kan een 
gemeente onder meer bijdragen aan de heropleving van een stationsbuurt, kan ze de bevolking 
aanmoedigen om in de stadskern te komen wonen of kan ze zelfstandigen dat extra duwtje in 
de rug geven om een winkel te openen.
Met deze fiscale maatregel worden dus eigenlijk niet-fiscale doelen nagestreefd. Hij dient ter 
ondersteuning van een gewenst stedelijk ruimtelijk en economisch beleid.
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Een ander voordeel van zo’n differentiëring is dat het probleem van onrealistische KI's hiermee 
gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De principiële band tussen verhuurwaarde en KI is immers 
al lang zoek. Een differentiëring van opcentiemen leidt dus tot een eerlijker en rechtvaardiger 
belasting.
Door onrealistische KI’s kennen we momenteel paradoxale toestanden:
- Zo wordt een bestaande woning in een verloederd stadsdeel nog altijd meer belast dan een 
oude woning met tuin in de kernen van het buitengebied. Oude herenhuizen of woningen in 
slechtere buurten van de stad hebben immers vaak nog een hoog KI uit het verleden. Door de 
lagere opcentiemen zal de onroerende voorheffing voor deze eigenaars dalen. Woningen in 
buitenwijken daarentegen hebben vaak net een (te) laag KI. Door de opcentiemen te verhogen, 
zullen deze eigenaars meer onroerende voorheffing moeten betalen. 
- Hetzelfde geldt voor handelspanden. Handelspanden in vroeger druk bezochte winkelstraten 
(denk aan de Stationsstraat) hebben nu nog altijd een zeer hoog KI. Zelfstandigen die het nu 
nog aandurven om een zaak te openen in minder florissante winkelstraten, zijn daar dus de 
dupe van. 
De voordelen van een differentiëring van de opcentiemen voor Sint-Niklaas zijn duidelijk. Deze 
maatregel kan een extra instrument zijn om het kernwinkelgebied een nieuwe impuls en 
aantrekkingskracht te geven. Daarnaast draagt deze maatregel bij aan de betaalbaarheid van 
woningen in de stadkern terwijl anderzijds de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk 
wordt gevrijwaard.
Een evenwichtige en doordachte differentiëring tussen stimuleren' en 'ontraden' door 
respectievelijk 'verlagen' en 'verhogen' van de opcentiemen, kan bovendien een budget-
neutrale oefening zijn waardoor de stad geen inkomsten hoeft te derven.
Eind december stelt deze gemeenteraad de opcentiemen voor het aanslagjaar 2020 vast. 
De financieel directeur heeft dus nog een half jaar om de haalbaarheid te laten onderzoeken 
van een differentiëring van opcentiemen, desgevallend een grondige motiveringsnota te laten 
opstellen over de noodzaak van de differentiëring en de Vlaamse belastingdienst advies te 
vragen over de technische uitvoerbaarheid van gedifferentieerde opcentiemen. 
(Meer info: https://belastingen.vlaanderen.be/OV_differentiering-gemeentelijke-opcentiemen)
Voorstel van beslissing: 
De gemeenteraad beslist om de financieel directeur de haalbaarheid en voorwaarden te laten 
onderzoeken om tot differentiëring over te gaan van de gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing in de zin van artikel 41, laatste lid van het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur. Bij het voldaan zijn van de decretale voorwaarden, zal in 
december 2019 een voorstel van beslissing in de zin van artikel 41, laatste lid aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden.

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Belsele kermis: dringende evaluatie 
meer dan nodig!

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag

https://belastingen.vlaanderen.be/OV_differentiering-gemeentelijke-opcentiemen
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Interpellatie door raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 
Interpellatie door raadsleden Frans Wymeersch en Gaspard Van Peteghem. 

Toelichting
Het opzet van de kermis in Belsele, 'nieuwe stijl' is niet overdeeld gelukkig gebleken. Heel wat 
opmerkingen werden gemaakt en er zijn blijkbaar heel wat onvolkomenheden vastgesteld. De 
lokale horeca is, zacht uitgedrukt, niet erg gelukkig (waarvoor verwittigd was), kermisattracties 
ontbraken, er zat geen 'ziel' in het kermisgebeuren.
Hierover willen we het college van burgemeester en schepenen nu reeds ondervragen teneinde 
nu al aanpassingen tegenover volgend jaar te kunnen nemen.

IR 3 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Oostelijke tangent : 'het oneindige verhaal', 
megalomane waanzin, politiek gegoochel, nepargumenten, noodzaak of zinloze 
kosten?

Indiener(s)
Marc Huys

Verslag
Interpellatie door raadsleden Marc Huys en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie door raadsleden Gaspard Van Peteghem, Marc Huys en Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Toelichting
Bij de planning, verwezenlijking en doelstellingen van de oostelijke tangent kunnen heel wat 
vragen en bedenkingen worden gesteld. De belangrijkste vraag is: is dit nodig en wat zal het 
resultaat zijn. Of kon het anders.
We willen aantonen en aanklagen dat er bij de ontwikkeling van de plannen heel wat rare 
kronkels in de besluitvorming zijn geweest die minstens de wenkbrauwen doen fronsen en ons 
zeker ook aan de noodzaak van de tangent doen twijfelen.
We willen het college van burgemeester en schepenen hierover ondervragen, met enkele feiten 
confronteren en suggesties doen.

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Het Na-Tourcriterium is weg, welkom 
het nieuwe grote internationale wielerevent

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
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Interpellatie door raadsleden Frans Wymeersch en Gaspard Van Peteghem. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 

Toelichting
Deze week zijn we geconfronteerd met de opvolger (?) van het Na-Tourcriterium: de start van de 
'ronde van België', of hoe dat ding tegenwoordig mag heten.
Bedenkingen bij deze manifestatie en de uitstraling ervan en vooral bij de organisatie en de 
(non)communicatie hieromtrent.

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Groene 'proeftuin' aan de esplanade 
aan het station

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie door raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 
Interpellatie door raadsleden Frans Wymeersch en Jos De Meyer.
Beantwoord door schepen Ine Somers. 

Toelichting
Weeral een verrassing die we moeten vernemen uit de pers: er komt een proefopstelling voor 
groenaanleg op de esplanade. Een proeftuin van een heuse 120 m².
Als we de pers mogen geloven is dit om te testen wat in de toekomst mogelijk moet en kan zijn.
Enkele vragen :
- Wie zal dat aanleggen?
- Wie zal dit ontwerpen?
- Wat zal dit kosten?
- Wat is de idee?
- Is men zeker van die 120 m²? Want als klopt wat we lezen, kan op zulke beperkte ruimte heel 
wat georganiseerd worden.
- Waarom hebben we als raad hierover op voorhand niets vernomen?

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

IR 6 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de sluiting van boekhandel ’t 
Oneindige verhaal 

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
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Interpellatie door raadsleden Jef Maes, Kris Van der Coelden en Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Filip Baeyens en burgemeester Lieven Dehandschutter. 

Toelichting
Vorige week kregen we dit onheilsbericht: Boekhandel ’t Oneindige verhaal uit Sint-Niklaas sluit 
eind 2019 zijn deuren. “Te veel factoren zorgen ervoor dat het openhouden van onze 
zelfstandige boekhandel economisch steeds moeilijker wordt op langere termijn”, klinkt het bij 
zaakvoerders Herwig en Tim Staes.
Voor het culturele leven in Sint-Niklaas en omgeving is dit een ware ramp. Hiermee is Sint-
Niklaas één van de weinige centrumsteden die niet langer over een zelfstandige boekhandel 
gaat beschikken. Een boekhandelaar met liefde voor boeken, met aandacht voor literatuur, 
poëzie en literaire non-fictie … Je vindt het raar of zelden in een ketenboekhandel want daar is 
vooral oog voor de bestsellers. Vanuit die passie voor degelijke literatuur verkoopt de 
onafhankelijke boekhandel ook risicovolle titels met een kleinere oplage. Zonder een 
assortimentsboekhandel treedt een neerwaartse spiraal in werking. Verschraling van het 
boekenlandschap is het resultaat en dat komt de cultuur niet ten goede.
Wat heeft het stadsbestuur ondernomen om deze assortimentsboekhandel in de stad te 
behouden?
Waarom kunnen steden als Mechelen en Brugge wel een groot deel van hun boeken aankopen 
bij de lokale boekhandels? Waarom doet Sint-Niklaas dit niet?
Is het stadsbestuur er zich van bewust dat het huidige aankoopbeleid van de bibliotheek er mee 
voor heeft gezorgd dat de enige assortimentsboekhandel in onze stad zijn deuren moet sluiten? 
Met een boekhandel verdwijnt niet alleen een winkel, maar een cultureel centrum. Want een 
boekhandel is meer dan een winkel.
Voor ’t Oneindige verhaal komt alle hulp te laat. Het is een klap voor het culturele leven in onze 
stad.
Maar wat gaat het stadsbestuur doen om er voor te zorgen dat er opnieuw een zelfstandige 
boekhandel in onze stad kan openen? Beleid voeren wil niet zeggen ‘passief toekijken tot er 
zich een opportuniteit voordoet’. Beleid voeren is mensen stimuleren, een positief 
boekenklimaat scheppen, omstandigheden creëren die culturele initiatieven mogelijk maken. 
Misschien zijn er samenwerkingsmogelijkheden tussen een nieuwe winkel en de nieuwe 
bibliotheek? In Nederland lopen er zo’n initiatieven. In Amstelveen bijvoorbeeld. Daar heeft 
men bij de verbouwing van de bib plaats gemaakt op de begane grond voor een boekhandel 
want zowel een bibliotheek als een boekhandel zijn ontmoetingsplekken voor 
boekenliefhebbers.
Gaat het stadsbestuur zijn aanbestedingscriteria voor de bib aanpassen zodat potentiële 
boekhandelaren een toekomst zien voor een boekhandel in onze stad?
Welke initiatieven denkt het stadsbestuur te nemen voor een boekhandelsvriendelijk beleid?
Meer informatie:
(1)    
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbelei
d%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf
(2)      https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boekwinkel-is-eigenlijk-niet-het-goede-
woord-sociaal-culturele-voorziening-wel~b506b15c/

 

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbeleid%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbeleid%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boekwinkel-is-eigenlijk-niet-het-goede-woord-sociaal-culturele-voorziening-wel~b506b15c/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boekwinkel-is-eigenlijk-niet-het-goede-woord-sociaal-culturele-voorziening-wel~b506b15c/
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IR 10 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Sluiting 't Oneindige verhaal

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Toelichting
In de commissie cultuur vroeg ik de bevoegde schepen om het gesprek aan te gaan met 
boekhandel 't Oneindige verhaal, na de mededeling dat ze eind dit jaar de deuren willen sluiten 
en vanuit het gegeven dat daarmee een loyale en geëngageerde partner van diverse literaire 
evenementen in de stad verloren dreigt te gaan. In de gemeenteraad kreeg ik graag een stand 
van zaken van deze contacten.

IR 7 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen rond stijgende kinderarmoede in onze 
stad naar aanleiding van nieuwe cijfers van Kind en Gezin

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie door raadslid Jef Maes
Beantwoord door schepenen Marijke Henne en Sofie Heyrman. 

Toelichting
Vorige week heeft Kind en Gezin de nieuwe cijfers bekendgemaakt van de 
jaarlijkse kansarmoede-index. Die geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen nul en drie 
jaar in Vlaanderen opgroeit in een moeilijke thuissituatie. Die groep wordt in Vlaanderen elk 
jaar groter: van 6 % in 2001 tot 13,8 % in 2017. Het afgelopen jaar is het percentage nog verder 
geklommen, tot 14,1 %. https://www.kindengezin.be/cijfers-en-
rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
De cijfers van Sint-Niklaas zijn echt wel onrustwekkend hoog: 28,8 % in 2018, terwijl dit in 
2016 23,1% bedroeg. Op twee jaar tijd is het percentage met meer dan 5 % gestegen. 
We hebben als PVDA al meermaals aan de alarmbel getrokken op het vlak van armoede. We 
hebben twee maanden geleden nog 850 handtekeningen afgegeven van mensen die vragen om 
armoede als absolute prioriteit aan te pakken in onze stad. We hebben hier gepleit voor de 
invoering van een armoedetoets. We hebben gepleit voor de nachtopvang voor daklozen, voor 
het fors opdrijven van het aantal sociale woningen. We hebben hier gepleit voor een verbod op 
afsluiten van water en elektriciteit en voor gratis maaltijden op school. Het was allemaal niet 
nodig. Het lijkt ons vandaag, met deze cijfers op tafel, moeilijk vol te houden dat we goed bezig 
zijn in onze stad op vlak van armoedebestrijding. 
Daarom pleiten wij vandaag om het geweer echt van schouder te veranderen en een totaalplan 
uit te werken om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder drastisch 
aan te pakken. De strijd tegen kinderarmoede vereist een globale aanpak op meerdere fronten 

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
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tegelijk.
Naast de punten die ik hierboven heb aangehaald, lijkt het ons zeer belangrijk om wonen 
betaalbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door het toekennen van een stedelijke premie voor 
mensen die langer dan een jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Ook de 
waterfactuur kan naar omlaag door het verlagen van de gemeentelijke saneringsbijdrage 
geheven via de waterfactuur. Die is bij ons de hoogst mogelijke. Waarom die middelen niet 
halen uit de inkomsten uit de directe belastingen?
Kortom: voor de PVDA is er een echt globaal plan nodig om armoede aan te pakken en moet 
daar ook een voldoende groot budget voor worden uitgetrokken. Als we nu niets extra's doen en 
fors ingrijpen, wanneer dan wel? 
De vraag is dan ook: welke nieuwe initiatieven plant het stadsbestuur om de kinderarmoede 
structureel te doen dalen, nu de cijfers duidelijk aantonen dat de aanpak van de afgelopen jaren 
er helemaal niet voor zorgt dat de kinderarmoede daalt maar eerder fors toeneemt? Want de 
kwaliteit en het niveau van een zorgzame samenleving kan je afmeten aan de manier waarop ze 
omgaat met haar kinderen en haar ouderen. 

 

Filip Herman, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: "De strijd tegen lege 
brooddozen": mag het ietsje meer zijn?

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie door raadslid Christel Geerts. 
Beantwoord door schepenen Marijke Henne en Sofie Heyrman.
Interpellatie door raadsleden Johan Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden en Christel Geerts. 
Afgekeurd met 16 stemmen voor (Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA), 21 stemmen tegen (N-
VA, Groen behalve raadslid Mia Mortier en Open Vld) en 1 onthouding (Groen-raadslid Mia 
Mortier).

Toelichting
Strijd tegen lege brooddozen aangaan! Mag het ietsje meer zijn?
Kinderarmoede, het blijft één van onze grootste uitdagingen. Eén op vier kinderen in Sint-
Niklaas groeit op in armoede. En uit onze scholen komen zeer zorgwekkende signalen: lege 
brooddozen, ongezonde maaltijden, onbetaalde schoolfacturen, kinderen die niet mee op 
schoolreis mogen, jongeren die een school of een richting kiezen op basis van kostprijs …
Wij hebben reeds bij de bespreking van het beleidsplan meer aandacht gevraagd voor deze 
problematiek, want de uitdagingen zijn groot.
Ons raadslid Willem De Klerck kaartte dit ook al binnen het BCSD aan.
Ook wij hebben dan heel specifiek het thema van de lege brooddozen tot tweemaal toe ter 
sprake gebracht, met de bedoeling om één en ander in gang te zetten. Maar we waren wat 
teleurgesteld in jullie antwoorden: "er moet iets structureel gebeuren" of "we nemen het op in 
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het armoedeplan" … zijn holle engagementen.
Wij blijven vragende partij om hierover nu echt in debat te gaan met de scholen. Want zoals 
Willem De Klerck ook al aangaf in zijn tussenkomsten in het OCMW:
"De stad zou beter met de scholen (en de armoede-organisaties) moeten samenwerken om 
armoede te detecteren bij kinderen én om hun ouders naar gepaste hulp te begeleiden. Maar 
ook om ervoor te zorgen dat schoolfacturen nergens en nooit een obstakel zijn, en dat scholen 
meer aandacht hebben voor de prijs van het onderwijs".
Wij vinden dan ook dat men bij prioriteit komaf moet maken met de schande van de lege 
brooddozen. "Hier mogen we echt geen tijd meer verliezen. Geen enkel kind zou in onze stad 
zonder boterhammen naar school mogen komen. Punt." En dus moet de stad écht in actie 
treden. Ook de Vlaamse Onderwijsraad maakt zich zorgen en zou daarom een advies 
voorbereiden dat stelt dat op school gratis maaltijden aangeboden moeten worden, "zoals dat 
in een aantal Scandinavische landen al veel langer het geval is".
Wij denken, mede gesteund door de signalen die wij krijgen van bepaalde scholen, dat er nu 
een concreet engagement nodig is.
In Antwerpen en Gent, steden met vergelijkbare cijfers op vlak van kinderarmoede, lopen 
intussen projecten in verschillende scholen die experimenteren met verschillende modellen.
Er zijn tal van inspirerende voorbeelden:
- Wanneer een schooldirectie in Antwerpen dan toch alarmerende signalen opvangt over een 
kind dat zonder eten op school arriveert, wordt sinds vorig jaar de sociale dienst van het 
stedelijk onderwijs ingeschakeld, net zoals bij onbetaalde schoolfacturen, om samen met de 
ouders naar een oplossing te zoeken.
- Met ‘Kinderen Eerst’ slaat de sociale dienst van OCMW Gent een brug tussen scholen en 
hulpverlening.
- Het Gentse stadsbestuur werkt ook al enkele jaren aan het duurzamer en gezonder maken van 
de schoolmaaltijden van het stedelijk onderwijs. Begin 2017 zette men daarin een grote stap 
vooruit, met de start van een nieuw contract voor schoolmaaltijden, dat aan strengere criteria 
voldeed: gezonder, duurzamer, lekkerder.
Wij vragen dan ook aan het college van burgemeester en schepenen volgende minimale 
engagementen:
Voorstel tot beslissing:
1° om op een gefaseerde manier werk te maken van de invoering van gezonde (gratis of zeer 
lowbudget) maaltijden voor alle kleuters en lagereschoolkinderen, zodat op termijn er voor elk 
kind op de kleuter- en lagere school een gezonde en duurzame maaltijd is;
2° om op korte termijn (september 2019) proefprojecten op te starten in scholen die zich 
daarvoor aanbieden, om die projecten met alle betrokken partners te evalueren en zo geleidelijk 
toe te werken naar een breed draagvlak voor gezonde, gratis of lowbudget-maaltijden op alle 
scholen;
3° om bij de aankoop van maaltijden van de eigen scholen en kinderopvanginitiatieven slechts 
in beperkte mate rekening te houden met de prijs (max 20 %), maar een aantal kwalitatieve 
(technische en gunnings-) criteria voorop te stellen zoals de versheid en de duurzaamheid, met 
fairtrade-ingrediënten, biologische en seizoensgebonden producten, duurzame verpakking 
enzovoort.

IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen rond het openbaar vervoer bij verhuis AZ 
Nikolaas naar Neerkouter en rond onderzoek alternatieven
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Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie door raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Toelichting
Met grote belangstelling heb ik het dossier van ABLLO vzw gelezen omtrent de meerkosten 
voor het openbaar vervoer van de verhuis van AZ Nikolaas naar de Neerkouter dat wij allemaal 
vorige week in onze mailbox hebben ontvangen. Zie ook: http://www.abllo.be/bij-verhuizing-az-
nikolaas-naar-neerkouter-meerkosten-voor-openbaar-vervoer

Naar aanleiding van dit dossier en de presentatie van de directeur van AZ Nikolaas op de 
commissie van de burgemeester in de maand mei, heb ik een aantal vragen hierover.

A.      Omtrent het openbaar vervoer in geval van verhuis van AZ Nikolaas naar de Neerkouter

 

 De studie die ABLLO heeft gemaakt, wijst op een meerkost van 1,1 miljoen euro per jaar 
voor de organisatie van het openbaar vervoer naar de Neerkouter. Is AZ Nikolaas bereid 
om die kosten te betalen? Zo niet, hoe denkt het stadsbestuur de nood aan openbaar 
vervoer op te lossen? Gaat die meerkost dan gefinancierd worden door De Lijn?

 Heeft het stadsbestuur al overlegd met De Lijn over hoe in geval van verhuis van AZ 
Nikolaas naar de Neerkouter, het busvervoer zou georganiseerd worden?

 Uit de studie van ABLLO blijkt dat de kwaliteit (overstap en reistijd) van het 
streekbusnet zwaar te lijden zal krijgen als AZ Nikolaas naar de Neerkouter verhuist. 
Hoe denkt het stadsbestuur de kwaliteit van het streekbusnet op het huidige peil te 
houden voor de bezoekers van AZN?

 De studie van ABLLO geeft duidelijk aan dat de verhuis van AZ Nikolaas naar de 
Neerkouter het hele Waasland Klimaatplan op zijn kop zet gezien a) er meer autoverkeer 
zal komen en b) zowat 277.392 extra buskilometers nodig zijn.  Ook voor de fiets moet 
er van alles gebeuren. Hoe denkt het stadsbestuur dit op te vangen? Gaat men de 
ambities voor het Klimaatplan bijsturen?

 B.      Omtrent het onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties

 

 Tijdens de presentatie van de directie van AZ Nikolaas op de commissie van de 
burgemeester in mei, lezen we op de voorlaatste slide het volgende: "Opmaak RUP en 
MER: Niettemin: bijkomend onderzoek naar 5 binnenstedelijke locaties én De 
Winningen teneinde het dossier maximaal RvSt-proof te maken".Ik lees dit als zijnde dat de 
MER-studie en het bijkomend onderzoek naar 5 binnenstedelijke locaties eigenlijk maar 
pro forma zijn om het dossier "maximaal RvST-proof te maken". Is dat ook de visie van 
het stadsbestuur? Zo niet, kunt u aangeven waarom dat niet zo is?

http://www.abllo.be/bij-verhuizing-az-nikolaas-naar-neerkouter-meerkosten-voor-openbaar-vervoer
http://www.abllo.be/bij-verhuizing-az-nikolaas-naar-neerkouter-meerkosten-voor-openbaar-vervoer
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 Het stadsbestuur onderzoekt op dit ogenblik 5 alternatieve locaties. Heeft u een idee 
wanneer dit onderzoek zal klaar zijn? Wie gaat daar inspraak in krijgen? Hoe gaat dat 
gecommuniceerd en besproken worden?

 Sint-Lucas (LUCA School of Arts) uit Gent heeft in een uitgebreid atelier met diverse 
studenten een aantal alternatieve locaties bestudeerd en alternatieven uitgewerkt. 
Daarbij is interessant werk geleverd. Er werden een achttal werken gemaakt. Deze 
werden enkele weken geleden gepresenteerd. Het stadsbestuur was uitgenodigd maar 
er was niemand aanwezig op de presentatie. Waarom is men er niet in geslaagd om 
iemand die het dossier volgt naar deze presentatie te sturen? Deze voorstellen vormen 
nochtans een interessante bijdrage tot het alternatievenonderzoek.

 'Stuurgroep Verhuis AZ Nikolaas' komt samen op 21 juni 2019. Is het mogelijk om daar 
het verslag van te krijgen?

21 juni 2019 23:46 - De voorzitter opent de besloten zitting

22 juni 2019 0:05 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


